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Eerste woorden 

Een verslavingsprobleem heeft niet alleen gevolgen voor de verslaafde zelf, het beïnvloedt ook 

de levens van anderen. Ik maakte mij zorgen en voelde mij vaak machteloos. Mijn leven had 

te lijden onder het gebruik van mijn dierbaren. 

Hoewel het leed van de honderdduizenden mantelzorgers van verslaafden groot is, wordt deze 

groep mensen maar weinig houvast geboden. De noodzaak van een veel sterker 

ondersteuningsprogramma voor naasten van verslaafden is groot. Naasten moeten in staat 

worden gesteld om de mantelzorg op verantwoorde wijze te kunnen bieden, of verslaafden nu 

binnen of buiten het professionele zorgcircuit staan. Zulke ondersteuning maakt dat 

verslaving en de psychische belasting van naasten een beter beheersbaar vraagstuk gaan 

worden, 

Verslaving van de ouders heeft een grote invloed op de kinderen. De kinderen ervaren al op 

jonge leeftijd stress, veroorzaakt door de psychische problemen en de levensstijl van de 

ouder.  Drank, drugs, vrouwen, het maakt veel mensen ongelukkig en er gaan meer relaties 

aan kapot dan ons lief is. Ook ik maakte een einde aan mijn relatie met de man van wie ik 

ooit hield en met wie ik drie kinderen had. 

Juist die voortdurende strijd, die krachtmeting tussen beiden heeft er toe geleid dat alle 

spelregels overboord hebben gegooid. Een onbedwingbare drang om eindelijk de ander te 

overwinnen. En dat verlangen om de overhand te krijgen, om de ander zover te krijgen dat die 

toegaf de mindere te zijn, was in dronkenschap overgegaan in een pathetische verleidingsact 

waarbij alle twee als de vanzelfsprekende overwinnaar werd beschouwd. De roes heeft alle 

tegenwerpingen terzijde geschoven, alle waarschuwingen in de wind geslagen. En in plaats 

daarvan opeens een fysieke aantrekkingskracht opgeroepen. Een vonk die net zo snel was 

gedoofd als dat die was overgesprongen. Het was niet eens goede seks. Niets eens een 

eindeloos en vermoeiend wisselen van standjes. De verslaafde narcist was lui en liet zich 

bedienen. Net iets te vaak naar de hoeren geweest. 

Ik was  verontwaardigd, beledigd, teleurgesteld, kwaad.  En ik had er recht op om me zo te 

voelen. Ik heb het vaak aan de orde gesteld maar het werd als gezeur gezien. Achter de 

verdediging en ontkenning van de drinker gaan vaak angst voor verandering en 

schaamtegevoel schuil. Het werkt niet om te roepen: ‘Je bent een leugenaar en een slappeling!’ 

Ik zei ook niet: ‘Ik vind het niet goed dat je zoveel drinkt’. Dat leidde gemakkelijk tot discussies 

over wat ‘veel’ is. Hij had een laag zelfbeeld, om het drinken aan te pakken is er juist 

zelfvertrouwen nodig. Drinkers proberen vaak anderen zover te krijgen dat zij zich steeds meer 

gaan aanpassen aan hun wensen. Ondanks dat ik er niet in meeging en mijn eigen grenzen 

aangaf veranderde er niets in het gedrag van de ander.  

Ik heb recht op respect en een eigen leven.  Ik ging iets nieuws doen, waar de drinker narcist 

buiten stond. En ik werd op alle fronten door hem tegengewerkt. Ik had relatieproblemen door 

de verslaving van mijn partner. Ik zat financieel in zwaar weer omdat hij dreigde zijn baan te 

verliezen en steeds meer geld van de hypotheek had opgenomen voor vrouwen, drank en 

drugs. Het huis dat hij voor ons bouwde werd voor veertigduizend gulden, onafgebouwd, 

geveild. Deze spanningen en problemen bestonden langdurig en leidden voor hem tot 

psychische en lichamelijke klachten. Opname in een psychiatrische inrichting was alleen om 

de aandacht van zijn problemen af te houden en niet verantwoordelijk hoeven te zijn voor de 

ontstane schulden. 

De drinker zelf zat in een patroon van ontkenning en hield zijn problemen met drank graag 

uit het zicht. Ik doorbrak het leven waar ik als naaste in terecht was gekomen en leidde mijn 

eigen leven. Dat was gemakkelijk omdat ik altijd alleen was.  Iemand in vertrouwen nemen 

was geen optie. Zijn familie had niet in de gaten waar we in waren terecht gekomen.  Een 
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toekomst zonder verslaving heb ik met hem niet meegemaakt. Hij had verkeerde ideeën over 

de hulpverlening en werkte niet mee aan een beter leven voor hem en mij en onze kinderen.  

Hij was niet in staat de schade die veroorzaakt was door zijn houding en gebruik onder ogen 

zien. Hij wilde er geen verantwoordelijkheid voor nemen. Aan het eind van zijn leven ging hij 

gebukt onder een overweldigend schuldgevoel. Hij is als verslaafde narcist dood gegaan op 

vierenzestigjarige leeftijd. 

 

 

 

Inleiding 

De meeste drugs worden illegaal geproduceerd en verhandeld. Er is geen kwaliteitscontrole 

mogelijk en je weet dus nooit precies wat je koopt. Illegale drugs worden vaak versneden. Dat 

wil zeggen dat er stoffen aan zijn toegevoegd. Van sommige stoffen zal je niet veel merken, 

maar andere stoffen bederven het effect van het middel dat je gebruikt en zijn gevaarlijk voor 

je gezondheid. 

Soms doe je onder druk van vrienden, dingen die je eigenlijk liever niet zou doen. Je wilt ook 

niet buiten de groep vallen, dus doe je maar mee en let je niet meer op je eigen grenzen. 
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Als jouw vrienden je echt respecteren, accepteren ze het ook als je nee zegt. Als je vrienden 

dat niet doen, vraag je dan af of ze echt het beste met je voor hebben. 

Als je drugs combineert, vergroot je het risico op een minder plezierige afloop. Net als bij 

alcohol en wiet. De gevolgen kunnen heel ernstig zijn als je twee middelen met een verdovende 

werking combineert, zoals alcohol en slaapmiddelen. De verdoving is dan extra sterk. Je loopt 

het risico van het uitvallen van lichaamsfuncties, zoals bijvoorbeeld je ademhaling.  

Bijna elk familielid van elke verslaafde wordt geconfronteerd met dit schokkende feit: mensen 

die verslaafd zijn liegen tegen de mensen om hun heen en kunnen heel goed manipuleren. 

Zelfs tegen de mensen die dichtbij hen staan – ouders, partners – zullen zij keihard liegen. 

Tegen de mensen die van hun houden en hun blindelings vertrouwen. 

Het is deze harde realiteit die families soms heel moeilijk onder ogen kunnen zien. Sommige 

families zullen dit nooit onder ogen kunnen zien. Maar hoe langer families niet door hebben 

dat zij belogen en gemanipuleerd worden, des te langer zal de verslaving voortduren. 

Waarom beseffen verslaafden niet dat hun familieleden en/of partners alleen het beste met 

hen voor hebben en hen willen helpen? Waarom liegen ze over hun drugs- of alcoholgebruik 

en de problemen die erdoor ontstaan zijn? Waarom liegen zij over diefstallen of bedenken zij 

allerlei smoesjes om aan geld te komen? Waarom liegen zij over honderden dingen en 

manipuleren zij de mensen om hen heen op zo’n manier dat die mensen dan maar niet meer 

zullen beginnen over hun drugs- of alcoholgebruik? 

De reden is dat dat de behoefte aan drugs hen helemaal gek maakt. Als zij trek beginnen te 

krijgen gaat die trek hen zo beheersen dat alle andere gevoelens – liefde, waarheid en eergevoel 

– op de achtergrond raken. De behoefte aan drugs is net zo belangrijk als adem halen of eten 

nadat je lange tijd niets gegeten hebt. Niets anders is meer belangrijk. Maar er is een tweede 

reden waarom zij liegen en dit gebeurt zodra iemand de allereerste keer de effecten van drugs 

voelt. Het is dezelfde reden waarom iemand drugs blijft gebruiken nadat hij begonnen is aan 

de weg naar zelfvernietiging. 

Het onmiddellijke effect van drugs is dat iemand minder analytisch gaat denken. Zodra de 

drug begint te werken, wordt de gebruiker minder in staat objectief na te denken of juiste 

beslissingen te nemen. Dus als iemand iedere dag cannabis gaat roken, dan kan hij wel 

denken dat hij zich lekker gaat voelen,  maar hij heeft niet door dat hij tegelijkertijd alle doelen 

die hij zich een paar weken daarvoor gesteld had helemaal vergeet. Als hij zich die doelen weer 

herinnert is het gemakkelijk om ze weer te vergeten door wat meer cannabis te roken. 

Een alcoholist die nuchter is kan vastbesloten zijn om zijn geld op een verstandige manier te 

besteden, maar na één drankje zal hij er minder moeite mee hebben om al zijn geld uit te 

geven aan drank. Het vermogen tot analytisch nadenken verdwijnt als sneeuw voor de zon na 

het eerste drankje. In feite is dit ook wat er gebeurt met triggers. Een trigger is een 

mechanisme dat een procers (zoals drugs- of alcoholgebruik) in gang zet. Bij voorbeeld, 

iemand die heroine heeft gebruikt ziet bij de dokter een injectienaald. Die injectienaald kan 

een trigger zijn om weer heroine te gebruiken. Het effect van triggers is dat zij iemands 

vermogen om objectief te zijn verminderen waardoor iemand de rampzalige beslissing kan 

nemen om weer te gaan gebruiken of te drinken. 

Als het vermogen om analytisch en objectief na te denken eenmaal is verdwenen dan verdwijnt 

daarna snel het normbesef. Wanneer iemand die verslaafd is wanhopig probeert 

afkickverschijnselen te vermijden, gaat hij dingen doen die hij vroeger nooit in zijn hoofd zou 

hebben gehaald. Hij gaat dit zien als de enige manier om te overleven. Dit is hoe het mogelijk 

is dat iemand die ooit eerlijk en ethisch was ineens gewelddadig wordt, inbraken gaat plegen, 

waardevolle spullen gaat stelen van familieleden en in de prostitutie terecht komt. 

De verslaafde zal zich op een gegeven moment  schuldig gaan voelen. Dus  bij het niet meer 

analytisch kunnen nadenken, de trek momenten en de criminele feiten komt nog het 
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schuldgevoel. Nu worstelt de verslaafde met een last die hij niet onder ogen kan zien. De 

persoon zit nu vast in een destructief gedragspatroon. Wil iemand blijvend herstellen zonder 

terugval, dan moet iemand alle gebieden onder ogen zien. Hij moet weer zover komen dat hij 

in staat is analytisch na te denken, hij moet de schade die veroorzaakt is door gebruik onder 

ogen zien en daar verantwoordelijkheid voor nemen zodat hij niet meer gebukt gaat onder een 

overweldigend schuldgevoel. 

 

 

 

Het leven na de dood is een religieus, spiritueel en metafysisch begrip, waarbij er sprake van 
is dat het aan het lichaam gebonden bewustzijn van een mens niet eindigt bij het sterven, 
maar in een of andere vorm na het sterven voortgezet wordt. In veel religies is er sprake van 
dat de dood van de fysieke mens niet het einde is en dat de ziel voortleeft, op een andere plaats 
(het hiernamaals) of door middel van reïncarnatie. Vaak speelt hierbij een element van 
beloning en vergelding een rol: de manier waarop iemands leven na de dood zijn voortzetting 
vindt, wordt geheel of gedeeltelijk bepaald door de daden van een mens tijdens zijn leven. 

Er zijn gevallen bekend van mensen die een bijna-doodervaring hebben meegemaakt waarbij 
ze in een veranderde bewustzijnsstaat het idee hadden dat ze het hiernamaals bijna of even 
binnentraden. Dergelijke ervaringen worden in de parapsychologie aangehaald als steun voor 
de hypothese van een leven na de dood. Deze ervaringen blijken bijvoorbeeld inhoudelijk niet 
willekeurig te zijn. Vaak zijn er terugkerende elementen in de verhalen van mensen met 
dergelijke ervaring, zoals rust en afwezigheid van pijn, het buiten het lichaam treden, de 
donkere tunnel die naar intens licht leidt, de bijeenkomst van ‘wezens van het licht’ (soms 
met inbegrip van vrienden en familieleden die eerder zijn gestorven) en het herbeleven van alle 
gebeurtenissen van het eigen leven, waarna deze onderworpen worden aan een evaluatie. De 
persoon kan in eerste instantie teleurgesteld of terughoudend zijn om terug te keren naar het 
lichaam, en velen getuigen dat de ervaring hun leven ingrijpend veranderde, wat leidde tot 
een verminderde of afwezige angst voor de dood. 

Sceptici trekken deze verhalen in twijfel en beweren dat deze personen in een droomtoestand 
verkeerden, waarbij ze dingen zagen die ze vanuit hun eigen culturele achtergrond kennen. 
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Borderline  

De borderline-persoonlijkheidsstoornis, ook bekend als emotieregulatie 
persoonlijkheidsstoornis, is een van de in de DSM genoemde persoonlijkheidsstoornissen. De 
stoornis is gekenmerkt door abnormaal gedrag dat zich vooral uit in instabiele relaties, een 
instabiel zelfbeeld en hevige stemmingswisselingen. Vaak is er sprake van een sterke angst 
om verlaten te worden, impulsief gedrag, een gevoel van leegte en zelfverminking. Deze 
aandoening begint meestal in de adolescentie of vroege volwassenheid en uit zich in meerdere 
levensdomeinen; vaak verbetert ze met het ouder worden. Vaak voorkomende 
comorbide stoornissen zijn angststoornissen zoals gegeneraliseerde angststoornissen en 
sociale fobie, stemmingsstoornissen zoals klinische depressie en dysthymie, 
eetstoornissen en middelenmisbruik. 

Comorbiditeit is het tegelijkertijd voorkomen van twee of meer aandoeningen of stoornissen bij 
één persoon, zoals reuma en de ziekte van Crohn. 

De naam borderline betekent letterlijk grenslijn. Eerder werd verondersteld dat de stoornis 

zich in het gebied tussen neurose en psychose bevond. Deze visie is gewijzigd, maar de naam 
is blijven bestaan. Binnen de psychiatrie gaan stemmen op om de naam te wijzigen, 
bijvoorbeeld in emotieregulatiestoornis (ERS) of een vergelijkbare naam omdat de 
term borderline niet duidelijk is. 

Geen twee borderline-patiënten zijn hetzelfde. Er zijn gradaties, van zeer leefbaar tot zeer 
heftig. En net zoals bij personen zonder persoonlijkheidsstoornis vindt men ook hier 
extraverte en introverte mensen. Enkele kenmerken die meer of minder in het oog kunnen 
springen zijn: 

• Een laag gevoel van eigenwaarde. 

• Neiging tot zelfbeschadigend gedrag (automutilatie) bijvoorbeeld zichzelf bewust snijden 
of branden), soms ook in combinatie met manipulatie.. 

• Onzekerheid verdoezelen door provocerend gedrag. 

• Neiging tot extreme (voor)oordelen. Bijvoorbeeld: in relaties met vrienden en/of partner is 
het vaak alles of niets – vaak eerst alles, en daarna plotseling niets. 

• Dissociatie: mensen met borderline kunnen af en toe weg zijn, voor een bepaalde tijd niet 
meer in de realiteit. Het lijkt dan alsof zij zichzelf in een film zien acteren. Dissociatie is 
een vluchtmechanisme om de emoties onder controle te houden. Het treedt meestal op als 
de stress te veel wordt. 

• Separatieangst, de angst om verlaten te worden. 

• Gevoelens van eenzaamheid, ook in een groep. 

• Zelfdestructief gedrag en impulsiviteit, bijvoorbeeld wisselende seksuele contacten, 
middelenmisbruik of winkeldiefstal. 

• Identiteitsproblemen: geen 'ik', geen 'zelf' ontwikkelen. 

• Borderline-persoonlijkheidsstoornis kan samengaan met kortdurende psychoses (enige 
uren tot een aantal dagen). 

 

De DSM-IV (301.83) definieerde de borderline-persoonlijkheidsstoornis als een aanhoudend 
patroon van instabiele interpersoonlijke relaties, een instabiel zelfbeeld, instabiele emoties en 
een sterke impulsiviteit. De stoornis uit zich in de vroege volwassenheid in verschillende 
situaties. 

 

In de ICD-10 (F60.3) wordt de emotioneel instabiele persoonlijkheidsstoornis vermeld die in 
twee typen is ingedeeld: 

• Impulsief type (F60.30) - emotionele instabiliteit, slechte impulsbeheersing, emotionele 
uitbarstingen. 
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• Borderlinetype (F60.31) - emotionele instabiliteit, negatief zelfbeeld, gevoelens van leegte, 
instabiele relaties, verlatingsangst, zelfdestructief gedrag. 

 

Bij borderline-patiënten lijkt er vaker sprake te zijn van remissie (niet meer voldoen aan 
bepaalde kenmerken) dan van daadwerkelijk herstel.[2] Na het dertigste jaar treedt meestal 
wel een opmerkelijke stabilisering op. Het functioneren blijkt te verbeteren met het stijgen van 
de leeftijd na het ontstaan van de borderline-persoonlijkheidsstoornis of kenmerken. 

Het is daarbij echter onduidelijk of borderline-kenmerken zich al in de kindertijd kunnen 
manifesteren, maar het ontstaan op jonge leeftijd is een voorspeller van een snelle remissie of 
herstel op oudere of volwassen leeftijd of binnen tien jaar. Zo blijkt achtentachtig procent van 
de borderline-patiënten tien jaar na het ontstaan van de kenmerken hersteld. Andere positieve 
voorspellers van snel herstel of remissie: 

• De afwezigheid van seksueel misbruik. 

• Geen familiegeschiedenis van middelenmisbruik. 

• Een goede loopbaan. 

• Het niet voldoen aan een cluster C persoonlijkheidsstoornis. 

• Laag scoren op neurotisch gedrag. 

• Hoog scoren op sociaal aangenaam gedrag. 

 

Omdat borderline pas sinds de jaren negentig in de DSM is opgenomen, wordt de stoornis 

soms als modeziekte beschouwd en wordt er vaak denigrerend over gesproken. Aan de andere 
kant is het begrijpelijk dat door de kenmerken en uitingsvormen van deze stoornis, hierover 
niet altijd even positief wordt gesproken. Ook omstanders hebben soms te maken met het 
beschadigend gedrag. 

De borderline-persoonlijkheidsstoornis manifesteert zich meestal tijdens de adolescentie 
(jongvolwassenheid). Voor de oorzaken bestaat geen hard bewijs, maar er zijn wel 
aanwijzingen dat zowel genetische factoren als omgevingsfactoren een rol kunnen spelen. 
Volgens de DSM is de kans op de stoornis vijf keer zo groot indien de aandoening ook bij 
naaste familieleden voorkomt. Algemeen wordt aangenomen dat deze factoren, in combinatie 
met de sociale omgeving bepalend zijn voor het ontstaan en verloop. Het is niet bewezen dat 
traumatische gebeurtenissen in de jeugd verantwoordelijk zijn, maar een hoog percentage 
BPS-lijders meldt wel degelijk seksueel misbruik of emotionele verwaarlozing in de jeugd (een 
onderzoek van Mary Zanarini geeft 40-71 procent).[5] Door deze verwaarlozingen zijn er 
hechtingsstoornissen ontstaan. Opvallend is dat de diagnose borderline bij vier tot vijf keer 

zoveel vrouwen als mannen wordt gesteld, terwijl daarentegen de anti-sociale 
persoonlijkheidsstoornis juist meer bij mannen wordt geconstateerd. Dit komt wellicht 
doordat vrouwen de emoties (waaronder agressie) meer naar binnen richten waardoor die 
minder zichtbaar zijn, terwijl mannen zich meer op de buitenwereld afreageren. 

Op groepsniveau zijn er door middel van fMRI structurele en functionele verschillen gevonden 
tussen mensen met en mensen zonder borderline persoonlijkheidsstoornis. In een meta-
analyse uit 2016 van 19 studies met in totaal tweehonderdeenentachtig deelnemers vonden 
de onderzoekers bewijs voor hyperreactiviteit van de linker amygdala en een afgenomen 
activiteit in de dorsolaterale prefrontale cortex (dlPFC). Tevens vond men bewijs voor een 
overlap tussen structurele en functionele verschillen, bijvoorbeeld een kleinere amygdala die 
hyperreactief is in mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis. Een belangrijke slag om 
de arm hier is dat de functionele en structurele bevindingen afkomstig zijn van onafhankelijke 
datasets. Deze bevindingen zijn in lijn met de emotieregulatie hypothese. Hierbij moet 
opgemerkt worden dat het gaat om correlationele bevindingen op groepsniveau. Dit betekent 
dat 1) er geen uitspraken gedaan kunnen worden over oorzaak-gevolgrelaties (bijvoorbeeld 
‘borderline wordt veroorzaakt door hyperreactiviteit van de amygdala’) en 2) fMRI is geen 
diagnostisch instrument voor een individu. Toekomstig onderzoek, bijvoorbeeld longitudinale 
studies en fMRI studies waarin structurele en functionele verschillen in het brein gelijktijdig 
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bestudeerd worden, zal verder licht moeten doen schijnen op de precieze rol van het brein in 
deze stoornis.  

De omgang met mensen met deze persoonlijkheidsstoornis kan moeilijk zijn: een soms 
verstikkende aanhankelijkheid wordt vaak abrupt afgewisseld met perioden van absolute 
afwijzing. In het verleden werd de problematiek die naasten ervoeren door behandelaars vaak 
genegeerd. De behandeling van de patiënt is gebaat bij betrokkenheid en inbreng van mensen 
uit de directe omgeving. Voorlichting in de vorm van psycho-educatie aan hen is belangrijk. 
Bedrog en manipulatie komen regelmatig voor. Als dit door de omgeving in stand wordt 
gehouden biedt dat de patiënt minder kansen om te veranderen. Hij is gebaat bij een omgeving 
die in staat is duidelijke grenzen te stellen. Belangrijk is dat niet de persoon wordt afgewezen 
maar dat bepaalde gedragingen niet worden geaccepteerd. Daarnaast heeft een persoon met 
een borderline-stoornis veel behoefte aan begrip en toewijding. 

Aan een enkel gesprek hebben deze mensen als behandeling niets. Langdurige therapie en 
begeleiding wordt dan ook aanbevolen. Soms is het leven voor mensen met deze stoornis 
draaglijker met medicijnen, meer kan worden verwacht van een gestructureerde omgeving 
waarin iedereen goed weet waar hij of zij aan toe is. Met psychotherapie zijn soms goede 
resultaten te bereiken. Vaak weet een persoon de stoornis te overwinnen, maar als dit niet 
rond het 35e levensjaar is gebeurd, is de kans groot dat de stoornis van blijvende aard is. 

Een vaardigheidstraining voor personen met een borderlinestoornis is dialectische 
gedragstherapie (DGT), op basis van uitgangspunten ontwikkeld door de Amerikaanse 
therapeute Marsha Linehan. DGT is voornamelijk gericht op het aanleren van vaardigheden 
die het mogelijk maken beter om te gaan met de klachten. Het kan de zelfdestructieve 
gedragssymptomen verminderen maar heeft geen diepere persoonlijkheidsverandering als 
doel. 

Schema-therapie is ontwikkeld door de New Yorkse psycholoog Jeffrey Young. Hij startte de 
ontwikkeling ervan in de jaren tachtig. In een onderzoek van Giesen-Bloo en Arntz bleek dat 
na drie jaar lang tweemaal per week schema-therapie goede resultaten waren bereikt door 
45% van de patiënten. 

Bij slecht functioneren of bij ernstige gevallen zijn er bepaalde medicijnen die kunnen worden 
voorgeschreven, deze veranderen de achterliggende persoonlijkheidsstoornis niet, maar 
kunnen helpen om met de symptomen te leren omgaan. Vaak wordt hierbij gewerkt met een 
stemmingsstabilisator en/of antipsychotica. Bij comorbide aandoeningen zoals een 
anststoornis of klinische depressie moet men deze eerst behandelen voordat er wordt 
overgegaan naar de behandeling van de borderlinesymptomen, deze vereisen meestal een 
behandeling met een antidepressivum, meestal is dit een SSRI. Benzodiazepines worden 
afgeraden bij een comorbide angststoornis vanwege de mogelijke afname in inhibitie. 

Door verschillende auteurs wordt erop gewezen dat borderline-patiënten een gebrekkige 
mentalisatiefunctie bezitten. Hierdoor kunnen ze niet zien dat eigen en andermans gedrag 
voortkomt uit een innerlijk mentaal leven van wensen, intenties en gedachten. Dientengevolge 
hebben ze een gebrekkige zelf- en anderenrepresentatie. Deze inzichten leidden tot 
de Mentalization Based Treatment (MBT) van Peter Fonagy en Anthony Bateman. Er wordt in 

deze therapie uitgegaan van twee modi van omgang met de werkelijkheid die in een normaal 
ontwikkelingsproces geïntegreerd worden. In de equivalentiemodus worden gedachten en 
gevoelens gezien als een perfecte kopie van de werkelijkheid, wat gedacht en gevoeld wordt is 
echt en wat echt is wordt gedacht en gevoeld. In de alsof-modus staat wat gedacht en gevoeld 
wordt volledig los van de realiteit (zoals bv. het fantasiespel van het kind). Bij een rijpe 
mentalisatiefunctie zijn beide modi geïntegreerd. Dit is volgens deze theorie bij borderline-
patiënten niet het geval, dit als afweermechanisme om confrontatie met pijnlijke gedachten 
en gevoelens te vermijden. Hierdoor verkeren ze ofwel in een equivalentiemodus waar wat 
gedacht wordt te reëel en dus te pijnlijk is. Ze kunnen zich hier niet tegen beschermen door 
te mentaliseren (verklaringen zoeken voor de pijnlijke ervaring in termen van mentale 
toestanden) waardoor ze via concreet impulsief gedrag deze fysieke sensatie trachten teniet te 
doen. Het alternatief is dan de alsof-modus: een volledig losstaan van de werkelijkheid, wat 
zich bij hen vaak vertaalt in dissociëren. 
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Paranormaal  

Paranormale verschijnselen zijn vermeende bovennatuurlijke verschijnselen, die 
niet wetenschappelijk verklaard zouden kunnen worden; of 
ook bovenzintuiglijke verschijnselen, om aan te geven dat de verschijnselen niet met de 
normale zintuigen waargenomen worden (het voorvoegsel para betekent 'naast' of 'voorbij'). 

Veel wetenschappers staan sceptisch tegenover dergelijke verschijnselen. Voorbeelden van 
paranormale fenomenen zijn telepathie, telekinese en spoken.. 

De parapsychologie is een controversiële discipline die onderzoekt of de menselijke geest in 
staat is tot het paranormale. Een bekende bioloog-filosoof die onderzoek doet naar 

paranormale verschijnselen is Rupert Sheldrake. 

Iemand die regelmatig claimt paranormale waarnemingen te doen, wordt in het westen 
een medium of paragnost genoemd. Omdat er voor het bestaan van paranormale waarneming 
geen wetenschappelijk bewijs bestaat, is het niet mogelijk de betrouwbaarheid van een 
medium of paragnost wetenschappelijk vast te stellen. Mensen die zich tot mediums of 
paragnosten wenden voor advies doen dit doorgaans in goed vertrouwen, vaak als aanvulling 
op- of als alternatief voor medisch of psychologisch advies. Er bestaat enige controverse 
aangaande paranormale dienstverlening, omdat hier - anders dan in medische disciplines - 
geen wettelijke richtlijnen van toepassing zijn, terwijl vanuit de paranormale waarneming 
soms wel een medische indicatie wordt geclaimd. 

Hoewel het bestaan van paranormale vermogens niet bewezen is en betwist wordt, rapporteren 
veel mensen ervaringen die - als de echtheid hiervan kan worden aangetoond - onder het 
begrip paranormaal geclassificeerd moeten worden. 

Een mogelijke indeling van deze gerapporteerde vermogens en/of verschijnselen is: 

• Extensie van de bekende zintuiglijke waarneming met een tijdscomponent (zoals zien in 
de toekomst of het zien van aura’s) of naar overledenen (zoals stemmen horen van 
overledenen of het zien van geesten/spoken) of niet gerelateerd aan de bekende logica 
(zoals 'voorvoelen' dat iemand een ongeluk krijgt). 

• Uitbreiding van waarneming buiten de bekende zintuigen, zoals het waarnemen van 
gedachten (gedachtelezen of telepathie). 

• Uitbreiding van vermogens tot handelen voorbij de kennis van het wetenschappelijke, 
zoals genezen door handoplegging, telekinese, teleportatie, levitatie, mediëren tussen 
overledenen en levenden (mediums beweren dat de overledene door hun mond spreekt). 

• Het hebben van (voor)kennis zoals voorspellende dromen, wordt door sommigen 
aangemerkt als paranormale gave. Reïncarnatie wordt soms ook geclaimd als oorzaak van 
voorkennis. 

• De beïnvloeding van de uitkomst van Random Event Generators, door persoonlijke 
intentie of door een al dan niet vermeend collectief bewustzijn. (Margins of Reality, R. 
G.Kahn 1987, D. Bierman, European Journal of Parapsychology 1985) 

Sommigen beschouwen het voorspellen van de toekomst of het interpreteren van tekens (zoals 
bij tarot, astrologie, koffiedikkijken) ruimer dan het louter bestaan van toevallige 
gebeurtenissen. 

Deze vormen van waarneming kunnen in de medische wereld worden opgevat als 
hallucinaties, en maken in deze diagnose deel uit van bekende psychiatrische ziektebeelden 
zoals ontwenningsverschijnselen of als onderdeel van psychotische stoornissen zoals 
schizofrenie. Bepaalde vormen van drugs, zoals LSD, kunnen ook deze verschijnselen 
veroorzaken. Niet pathologische verschijnselen van buitenzintuiglijke waarneming zijn nog 
niet eenduidig wetenschappelijk geclassificeerd. 
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Helderzien 

Helderziendheid is een van de frequentst gerapporteerde gaven, met mogelijke kenmerken: 

• Het zien van gebeurtenissen die nog moeten plaatsvinden of hebben plaatsgevonden; 

• Het zien van geesten of andere verschijningsvormen, zoals aura's; 

• Sommige helderzienden beweren door muren e.d. te kunnen kijken, doch dit wordt slechts 
zelden gerapporteerd. 

De helderziende heeft soms een hulpmiddel nodig, bijvoorbeeld een foto of een kristallen bol 
of een ander voorwerp, ook wel conductoren genoemd. Hoe de helderziende de beelden ervaart 
is verschillend. De ene zegt het als een film in zijn hoofd te zien, de ander als dia-serie. Weer 
andere paragnosten beweren het als gevoel te ervaren, nog anderen door middel van 
visualisatie. 

Vaak vermelden zij het verleden als zwart-witbeeld te zien, het heden in heldere tinten en de 
toekomst in vage kleuren. 

Empathie 

Het begrip empathie slaat op het kunnen aanvoelen van gevoelens, emoties, stemmingen en 
pijnen, maar ook vreugde en verdriet van een ander of een dier. Empathische vermogens 
schijnen sterker te zijn als de persoon of het dier zich vlakbij bevindt of als het een bekende 
of familielid betreft, zoals bij twee- of meerlingen wordt beweerd. Maar de persoon of het dier 
waar men de gevoelens van waarneemt, hoeft niet per se in de buurt te zijn. Empathie kan 
leiden tot het verwerven van inzichten over iemands verleden aan de hand van diens 
persoonlijkheid, die tot stand is gekomen door zijn of haar levenservaringen. Frequent wordt 
ook nog gemeld dat door verwarring tussen eigen gevoelens en de ontvangen gevoelens van 
een ander - die soms sterker of heftiger kunnen zijn dan de eigen gevoelens - de eigen 
gevoelens verdrukt kunnen worden. Denk hierbij aan emotioneel heel erg aangedane mensen. 
Hierdoor zouden personen die onervaren zijn met hun gave daar problemen van kunnen 
ondervinden. Een redelijk ontwikkeld empathisch vermogen is overigens volkomen natuurlijk 
bij normale mensen. Een gebrek daaraan wijst meestal op een psychische afwijking. 

Heldervoelend 

Heldervoelend lijkt op empathie, maar houdt eerder een schijnbare gevoeligheid in voor de 
niet-levende natuur en het aanvoelen van sferen en stemmingen. Niet van een persoon zelf, 
maar de eromheen hangende sfeer van bijvoorbeeld een groep mensen of de sfeer tussen twee 
groepen mensen. Volgens de claims kan het leiden tot het duidelijk aanvoelen van iets: een 
ophanden staande gebeurtenis, een voorgevoel daarvan - bijna lijkende op helderzien, maar 
dan daar weer een voorgevoel van. 

Helderhorend 

Onder dit begrip vallen alle paranormale waarnemingen op auditief vlak: 

• Het horen van boodschappen van onzichtbare entiteiten (bv. geesten); 

• Het horen van gesprekken waarbij men niet aanwezig is geweest. Dit kunnen ook klanken 
of andere geluiden zijn. De geluiden werden dus ook niet geregistreerd door de oren; 

• Paragnosten rapporteren bv. het ‘horen’ (zonder geluid in de oren) van diverse geluiden 
van degene waarmee hij werkt. De eigen emotionele verwerking en levenservaring van de 
paragnost bepalen hoe hij deze geluiden interpreteert. 

Aangezien geluiden meestal iets oproepen, zoals herinneringen, gevoelens, e.d. worden 
dergelijke waarnemingen meestal hierdoor gekleurd. Paragnosten klasseren helderhoren 
daarom soms deels als telepathie. 

Helderruikend 

De meeste rapportages omtrent helderruiken hebben betrekking op voorbije gebeurtenissen. 
Meestal wordt ook de associatie vermeld die de geuren oproepen, zoals emoties of 
gebeurtenissen. Bijvoorbeeld rozengeur wordt geassocieerd met een liefdesrelatie, een anjer 
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met een overlijden. De geurervaring wordt net als bij helderziendheid niet noodzakelijk via het 
zintuigorgaan waargenomen. 

Helderproevend 

Het meer proeven dan met het smaakzintuig mogelijk is, wordt minder frequent gemeld dan 
paranormale gewaarwording. 

Helderwetend 

Naast het zintuiglijk waarnemen, wordt ook het ‘helder weten’ frequent gerapporteerd. Hierbij 
beschikt de persoon over kennis, schijnbaar zonder deze langs een natuurlijke weg verworven 
te hebben. Verschillende vormen van helderwetend worden gemeld: 

• Het plots hebben van kennis over feiten, gebeurtenissen of personen - vaak gerelateerd 
aan toekomstige feiten - waardoor het aanleunt tegen toekomst voorspellen. 

• Het hebben van kennis over een persoon zonder voorkennis (dus zonder dat men hierover 
iets te weten kon komen). Bv. het weten van gebeurtenissen, daden of ziekten uit het 
verleden. 

• Het 'weten' wordt vaak vermeld samen met het ervaren van de zintuiglijke waarnemingen, 
zodat het een totaalbeeld aan kennis met zich meebrengt. Zoals het zien van beelden, 
horen van geluiden, beleven van gevoelens en geuren. 

• Melding wordt ook vaak gedaan van kennis die doorgegeven zou worden via een helpende 
gids of entiteit. 

• Het hebben van kennis die vergaard zou zijn in een eerder leven. 

• Weten waar iemand zich bevindt als hij/zij niet in de buurt is. 

In de psychologie zijn gelijkaardige ervaringen beschreven met regressietherapie, waarbij 
cliënten melding maakten van kennis uit een vorig leven. 

Andere benamingen voor bovengenoemde gaven zijn: alziend(-heid), alvoelend(-heid), 
alhorend(-heid), alruikend(-heid), alproevend(-heid) en alwetend(-heid). 

In sommige culturen is het ervaren van schijnbaar paranormale gaven en verschijnselen deel 
van het gebruikelijke leven. Primitieve stammen kennen hun sjamaan of medicijnman, die 
naast een voorloper van de huidige geneeskunde vaak het lot probeert te bezweren met 
handelingen of geclaimde paranormale kennis. 

Ook in bepaalde geestelijke stromingen - zoals in de tantra en yoga - worden paranormale 
vermogens niet beschouwd als buitengewoon of bovennatuurlijk, maar als onderdeel van de 
werkelijkheid. 

In de wetenschap daarentegen (waaronder de neurologie, de psychofysica en 
de psychologie vallen) heerst er redelijke consensus over het niet bestaan van paranormale 
fenomenen of gaven. Sommige wetenschappers onderzoeken of er mensen zijn met 
buitennatuurlijke gaven en meer dan vijf zintuigen, maar tot op heden zonder overtuigend 
resultaat. In Amerika beheert oud-illusionist James Randi een fonds, waarmee de eerste 
persoon wiens vermeende gaven een wetenschappelijke test doorstaan één miljoen dollar kan 
verdienen. 

Toch ziet men in westerse culturen een tendens van groepen mensen die het paranormale 
trachten aan te hangen in de vorm van bv. new age als zingeving in een harde 
individualistische samenleving. Westerse films maken dan ook maar al te graag gebruik van 
paranormale verschijnselen als centraal thema. 

Volgens sommige onderzoekers komt geloof in paranormale verschijnselen en/of ufo’s vaak 
voor bij mensen met depressie, dissociatie en ADHD. Deze cognitief beperkende invloeden 
hebben volgens hen een uitwerking op de manier waarop deze mensen waarnemings- en 
interpretatiefouten maken wanneer ze geconfronteerd worden met werkelijk bestaande 
fenomenen  
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Adhd 

ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), ook wel aandachtstekort - hyperkinetische 
stoornis of aandachtstekort - hyperactiviteitstoornis genoemd, is een aan het Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders ontleende benaming voor een cluster van symptomen. 
Kenmerkend zijn impulsief gedrag, concentratieproblemen, rusteloosheid en 
leermoeilijkheden. De symptomen zijn al aanwezig in de kindertijd en werken veelal 
belemmerend bij het dagelijks maatschappelijk functioneren. 

De gedragsproblematiek die nu ADHD wordt genoemd is in 1902 voor het eerst beschreven 
door de Britse kinderarts George Still. 

In 1937 werkte de arts  Charles Bradley in een inrichting voor moeilijk hanteerbare jongens. 
In plaats van deze jongeren door middel van harde tucht te leren hun gedrag aan te passen, 
besloot hij hun gedrag te beïnvloeden door medicatie voor te schrijven. Hij had al eerder 
ontdekt dat stimulerende medicatie, zoals die onder andere werd toegepast als middel om af 
te vallen, een kalmerend effect had op mensen met bepaalde klachten. 

In 1947 werd beschreven dat de gedragsproblemen werden veroorzaakt door kleine 
beschadigingen in de hersenen, minimal brain damage (MBD) genoemd. Vanaf 1967 was men 
toch minder overtuigd van beschadiging en werd de term minimal brain 
disfunction ingevoerd. In de jaren 1970 kwam aan het licht dat ADHD geen typische 
kinderziekte was die rond de puberteit verdween, maar dat zo’n zestig procent ook als 
volwassene last bleef houden van symptomen. Ondanks deze wetenschappelijke feiten bleef 
de algemene maatschappelijke mening nog lange tijd dat ADHD een opvoedingsprobleem was 
zonder biologische oorzaak. Ook al omdat men er in de psycho-analyse lang van uitging dat 
ADHD een neurotische afwijking was die veroorzaakt werd doordat ouders steeds minder tijd 
en aandacht hadden voor hun kinderen. 

In 2000 werd geschat dat ongeveer drie tot vijf procent van de kinderen in de schoolgaande 
leeftijd ADHD had, in recenter onderzoek wordt een cijfer van zeven tot acht procent van de 
kinderen en twee tot vijf procent van de volwassenen genoemd. Het voorkomen varieert met 
een aantal risicofactoren, waaronder leeftijd, mannelijk geslacht, chronische 
gezondheidsproblemen, problemen in de familie, lage sociaal-economische status, 
aanwezigheid van ontwikkelingsstoornissen en het wonen in een stad. De stoornis komt in 
alle tot nu toe onderzochte landen voor, in min of meer overeenkomende mate. Verschillen 
tussen etnische groepen komen voor, maar lijken eerder verband te hebben met sociaal-
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economische status dan met etniciteit. ADHD wordt in Nederland nauwelijks bij allochtonen 
gediagnosticeerd of behandeld; maar dit wil niet zeggen dat er onder allochtonen geen ADHD 
voorkomt. 

De stoornis manifesteert zich in principe vroeg in het leven. Bij jongens wordt de diagnose 
drie keer vaker vastgesteld dan bij meisjes.  

In ongeveer twee derde van de gevallen blijft ADHD aanhouden tot de volwassenheid, in 
ongeveer vijftien procent van de gevallen in oorspronkelijke sterkte, bij een verdere vijftig 
procent in mindere mate. Ook in de gevallen waar de symptomen tijdens volwassenheid 
verdwijnen, functioneert negentig procent nog niet goed. Veel gezondheidsprofessionals zijn 
echter niet op de hoogte van het feit dat ADHD veelvuldig aanhoudt in de volwassenheid. 

Bij volwassenen wordt voor de aandoening soms de naam adult attention deficit 
disorder (AADD) gebruikt.  

ADHD wordt in het diagnostisch handboek DSM-IV-TR opgesplitst in vier verschillende typen. 
Personen met de meest in het oog springende vorm van ADHD zijn beweeglijk, onrustig en 
minder voorspelbaar in hun motoriek en in hun denken. Ze zijn gevoelig voor prikkels van 
buitenaf, maar zoeken de prikkels zelf op wanneer die ontbreken. 

Het aandachtstekort slaat niet op onvoldoende aandacht krijgen. Wel kan iemand met ADHD 
onvoldoende aandacht schenken aan zijn of haar omgeving doordat het niet goed mogelijk is 
om de aandacht bij één ding tegelijk te houden (concentratiegebrek). Iemand met ADHD is 
snel afgeleid. 

Hyperactiviteit kan zich uiten door lichamelijke onrust, maar ook door innerlijke onrust en 

impulsiviteit. Bij hyperactiviteit kan er ook sprake zijn van overmatige beweeglijkheid. Deze 
beweeglijkheid is door ADHD' ers vaak moeilijk te onderdrukken. Sommige ADHD' ers lijken 
zelf weinig tot niet bewust van hun eigen beweeglijkheid tot zij hierop gewezen worden. De 
mate en manier van beweeglijkheid is voor elke ADHD' er verschillend. Sommigen maken 
voornamelijk grote bewegingen met benen of armen, sommigen friemelen meer met de vingers 
en handen. De beweeglijkheid kan in verschillende situaties ontstaan of verergeren. Over het 
algemeen zijn dat situaties met stress of een drukke omgeving (een situatie waarin veel 
prikkels moeten worden verwerkt). 

Impulsiviteit betekent dat indrukken worden gevolgd door bijbehorend handelen. De 
handelingen moeten direct plaatsvinden en kunnen niet worden uitgesteld. Handelingen die 

eenmaal in gang zijn gebracht kunnen niet meer worden gestopt en moeten eerst worden 
afgemaakt. Afhankelijk van de situatie waarin zich de impulsiviteit voordoet kan deze tot 
problemen leiden. Er kan vaak minder goed onderscheid worden gemaakt tussen belangrijke 
en minder belangrijke zaken. Bij taken worden dan verkeerde prioriteiten gelegd. 

De combinatie van bewegelijkheid en impulsiviteit zijn kenmerkend voor het drukke gedrag 
van personen met ADHD. 

Bij een overmaat aan van prikkels zoals achtergrondmuziek in winkels, sterke geuren, veel 
mensen in zijn omgeving, enzovoort, zal een persoon met ADHD zich indien mogelijk liever in 
een rustige omgeving terugtrekken. 

De symptomen zijn het duidelijkst zichtbaar in de vroege kinderjaren. De diagnose wordt dan 
ook vaak gesteld wanneer een kind nog op de basisschool zit. 

De symptomen veranderen geleidelijk naarmate kinderen volwassen worden. De 
hyperactiviteit en impulsiviteit worden minder duidelijk zichtbaar en de problematiek 
verschuift naar meer subtiele symptomen zoals innerlijke onrust, onoplettendheid, gebrek 
aan organiserend vermogen en vermindering van gedrag m.b.t. uitvoerende taken. Mogelijk 
omdat de volwassene na verloop van tijd beter met zijn/haar beperkingen leert om te gaan en 
de maatschappij aan volwassenen andere eisen stelt. 

Volwassenen met ADHD zijn gebaat bij een vaste structuur in hun werk waarin men optimaal 
kan functioneren. Men kiest soms onbewust een omgeving waar men minder last ervaart. 

Elke arts is bevoegd om de diagnose ADHD te stellen, maar de stoornis wordt doorgaans 
vastgesteld door een psychiater of psycholoog of door een orthopedagoog met in ieder geval 
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een basisaantekening diagnostiek. Deze zijn hiervoor specifieker opgeleid. Alleen een 
arts (bijvoorbeeld een psychiater) is bevoegd om eventueel medicatie voor te schrijven. 

Voor het stellen van de diagnose ADHD worden verschillende testen en observaties gebruikt. 
Er bestaat geen standaardtest. Vanwege het gebrek aan een eenduidige manier van 
diagnosestelling, is de diagnose vaak willekeurig en tendentieus.  

In een Zwitsers onderzoek bleek dat in vijfenzeventig procent van de gevallen de diagnose 
ADHD ten onrechte wordt gesteld. Wanneer het om een jongen gaat is de kans op een foute 
diagnose nog groter. Meisjes met dezelfde symptomen als jongens werden vaker ADHD-vrij 
verklaard.[4] 

In oktober 2005 sprak het kinderrechtencomité CRC van de Verenigde Naties zijn zorgen uit 
over overdiagnose van ADHD en het te vaak voorschrijven van psychoactieve middelen. Het 
comité sprak zich uit voor meer onderzoek naar de diagnose. 

Leeftijden van personen bij wie ADHD gediagnosticeerd werd:  

• 1 t/m 5 jaar 5% 

• 6 t/m 8 jaar 22% 

• 9 t/m 12 jaar 35% 

• 13 t/m 18 jaar 22% 

• 19+ jaar 16% 

 

ADHD wordt in het diagnostisch handboek DSM-IV-TR opgesplitst in vier verschillende typen: 

• ADHD-I, het overwegend onoplettende type (ADHD Predominantly Inattentive Type). Dit is 

het type waarbij vooral sprake is van ernstige en aanhoudende aandachtszwakte (moeite 
om de aandacht in het hier-en-nu te houden, dromerig type). Dit wordt ook wel het ADD-
type genoemd. Deze aanduiding wordt echter sinds de publicatie van DSM-IV formeel niet 
meer gebruikt. 

• ADHD-H, het overwegend hyperactieve en impulsieve type. Hier is vooral sprake van 
ernstige en aanhoudende impulsiviteit en hyperactiviteit; 

• ADHD-C, het gecombineerde type. Zowel de problemen van het onoplettende als het 
hyperactieve type zijn aanwezig. Dit type ADHD komt het meest voor. 

In 2013 is hier nog aan toegevoegd: 

• ADHD-NAO, (ADHD - Niet Anders Omschreven), de atypische vorm. De persoon heeft 

bepaalde kenmerken van ADHD, maar voldoet niet aan de criteria van een van de 
bovengenoemde typen. 

Het is niet altijd gemakkelijk om het juiste type te bepalen. De overgangen tussen de 
verschillende typen verlopen vloeiend. Ook verschillen de combinaties van eigenschappen per 
individu. Jongens met ADHD kampen vaker met hyperactiviteit, impulsiviteit en 
gedragsproblemen, terwijl meisjes met ADHD wat vaker van het ADD-type zijn. 

De DSM is in feite een turflijst van gedragingen. De DSM doet geen enkele uitspraak over 
oorzaak van bepaald gedrag of de juiste behandeling van dit gedrag. 

Het wetenschappelijk onderzoek naar ADHD is sterk toegenomen sinds de jaren tachtig. De 
cognitieve neurowetenschappen en de gedrags- en moleculaire genetica hebben bewijs 
verschaft dat ADHD een complexe neurobiologische stoornis is. Verschillende hersengebieden 
en verscheidene neurotransmitters zijn betrokken bij ADHD. De rol van de 
neurotransmitter dopamine heeft behoorlijke aandacht gekregen. De prefrontale cortex lijkt 
relevant om ADHD te begrijpen. Deze heeft een hoge behoefte aan dopamine en speelt een rol 
in cognitieve functies zoals uitvoerende functies. De prefrontale cortex heeft veel verbindingen 
met andere gebieden van de hersenen, met inbegrip van het striatum, kleine hersenen en de 
pariëtale cortex. Onderzoek heeft aangetoond dat sommige hersengebieden iets kleiner zijn of 
een afgenomen activiteit hebben bij mensen met ADHD. 
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Bij ADHD spelen erfelijke elementen een rol. Het komt regelmatig voor dat er ook bij een van 
de ouders sprake is van ADHD, vaak zonder dat ooit de diagnose is gesteld. 

Familiestudies naar ADHD laten consequent zien dat ADHD sterk familiaal van aard is. De 
meeste onderzoeken toonden aan dat ouders en nageslacht van kinderen met ADHD, een twee 
tot acht keer verhoogd risico op het ontwikkelen van ADHD hebben. In controlegroepen van 
mensen zonder ADHD komt ADHD voor bij twee tot vijf procent van de eerstegraads 
familieleden van kinderen, dit percentage stijgt naar twintig procent in de groepen met 
kinderen met ADHD. Bij kinderen van volwassenen met ADHD, komt ADHD zeer vaak voor, 
zo’n vijfenzeventig procent. 

Omdat men ervan uitgaat dat ADHD een belangrijke genetische component heeft, heeft men 
tweelingstudies gedaan, die de mate van erfelijkheid onderzochten of de mate waarin de 
aandoening beïnvloed wordt door genetische factoren. Op basis van achttien studies (die 
methodologisch en qua definitie van ADHD verschilden) komt men uit op een gemiddelde 
erfelijkheid van zevenenzeventig procent.  

Kinderpsychiater Joseph Biederman, op wiens onderzoeken de aanname van de familiale aard 
van ADHD voor een belangrijk deel berust, is geen onomstreden onderzoeker. In een 
PowerPointpresentatie voor topmensen van Johnson en Johnson over een studie naar hun 
medicament risperidon die hij nog moest uitvoeren stelde hij bij voorbaat dat deze studie een 
gunstig effect bij jonge kinderen met ADHD-verschijnselen zou aantonen. Ook is gebleken dat 
Biederman 1,6 miljoen dollar ontving als adviseur van psychofarmacafabrikanten.  

Een groot genoom-breed onderzoek suggereert dat op de chromosomale regio’s 16p13 en 
17p11 waarschijnlijk genen liggen die een risico voor het ontwikkelen van ADHD inhouden.  
Verschillende studies laten een verband zien tussen polymorfismes in het dopamine- 
transportergen (DAT) en ADHD. Het gaat hierbij om het 480-basenpaar allel in het DAT-gen 
en om het 440 basenpaar 3' DAT VNTR-polymorfisme. De hoeveelheid dopaminetransporter 
is zeventig procent verhoogd bij volwassenen met ADHD. Het gen dat het meest met ADHD in 
verband wordt gebracht, is het 7-repeat-allel van de dopaminereceptor D4 gen (DRD4).  

Er zijn geen aanwijzingen dat ADHD na de geboorte kan ontstaan door 
omgevingsfactoren. Wel heeft de omgeving invloed op de ADHD-symptomen. In ongunstige 
omstandigheden, zoals een prikkelrijke, lawaaiige en stressvolle omgeving, zullen de ADHD-
symptomen toenemen. In een rustige en gestructureerde omgeving zullen de symptomen 
eerder afnemen of wegblijven.  

Volgens sommige hersenonderzoekers, waaronder Dick Swaab, hebben kinderen een veel 
grotere kans op ADHD wanneer de moeder tijdens de zwangerschap rookt. Dit hoeft echter 
niet te betekenen dat er een oorzaak-gevolgrelatie bestaat, maar er is een statistische 

correlatie waargenomen.  

Welke rol de voeding kan spelen bij ADHD is onduidelijk en omstreden. Veel 
wetenschappelijke onderzoeken zijn niet onafhankelijk of slecht opgezet.  

Naar de invloed van voedingsadditieven is veel onderzoek gedaan. Voedingsadditieven 
veroorzaken geen ADHD. Wel is bewezen dat zij de gevolgen van ADHD kunnen versterken. 
Een groot onderzoek opgezet onderzoek uit 2007 toonde aan dat kunstmatige kleurstoffen in 
voeding een toename van hyperactiviteit kunnen veroorzaken. Het gaat dan met name om 
azokleurstoffen en chinolinegeel (E104).  Dit onderzoek naar de invloed van kleurstoffen in 
voeding heeft aanwijzingen gegeven voor een verband tussen enkele genetische 
polymorfismes die verband houden met een verminderde afbraak van histamine, de 
gevoeligheid voor de onderzochte kunstmatige kleurstoffen en de toename van hyperactiviteit.  

Op het gebied van de neurobiologie is er over ADHD nog weinig bekend. Verstoringen in 
de dopaminerge en noradrenerge systemen in de hersenen worden als basissymptomen van 
ADHD beschouwd. Ondanks de soms tegenstrijdige uitkomsten van studies, tekent zich toch 
een beeld af van afwijkingen in de functie van de frontale kwab en afwijkende verbindingen 
tussen de frontale kwab en belangrijke subcorticale gebieden. Het is niet duidelijk of 
de prefrontale afwijkingen een frontale of subcorticale oorsprong hebben. Daarom gebruikt 
men in verband met ADHD ook wel de neuropsychologische term fronto-subcorticale 
aandoening. Dat wil zeggen een gedrags- of cognitieve stoornis die een frontale oorzaak lijkt 
te hebben, maar door subcorticale uitlopers wordt beïnvloed.  
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Hersenscans laten diverse veranderingen in structuur en functie van de hersenen van ADHD-
patiënten zien. De meest gerepliceerde afwijkingen zijn kleinere afmetingen van onderdelen 
van de frontale cortex, cerebellum en subcorticale gebieden, waardoor de hersenen in totaal 
drie tot vijf procent kleiner zijn. Belangrijk is ook een tien jaar durende studie die aantoonde 
dat de gebruikelijke ADHD-medicatie geen negatieve invloed heeft op de hersenen. De 
zenuwbanen vertonen dezelfde groeicurves bij ADHD'ers als bij neuro-normale 
controlegroepen, alleen ligt bij de ADHD'ers deze curve wat lager, maar loopt wel parallel.  

Hersenfunctiestudies laten, net als de scans, zien dat subcorticale gebieden als de (nucleus 
caudatus, het putamen en de globus pallidus) een rol spelen. Ze geven terugkoppeling aan de 
cortex, waardoor ons gedrag wordt gereguleerd. Bij ADHD zijn er afwijkingen in deze gebieden 
en (dus) in het gedrag. 

De fronto-subcorticale systemen zijn rijk aan catecholamines. Stimulantia zoals 
methyfenidaat (Ritalin) verminderen de symptomen van ADHD door remming van de 
dopamine-transporter en blokkade van de heropname van dopamine en noradrenaline terug 
in het presynaptische neuron, waardoor de beschikbare hoeveelheid van deze stoffen buiten 
de neuronen groter wordt. Een model voor de effectiviteit van deze middelen bij ADHD: via de 
dopaminerge en noradrenerge systemen wordt de remmende invloed van de frontale cortex op 
de subcorticale gebieden groter. Dit heeft invloed op gedrag in nieuwe, onbekende situaties, 
plannen van taken, beslissingen nemen, remmen van gedrag (impulsbeheersing) en 
gevoeligheid voor plezierige ervaringen.  

ADHD bij kinderen gaat vaak gepaard met meerdere psychiatrische stoornissen zoals 
stemmingswisselingen, angst en disruptieve gedragsstoornissen. 

Onderzoek heeft aangetoond dat vijfentwintig tot vijfendertig procent van de kinderen met 
ADHD aan een angststoornis lijdt, zoals agorafobie, paniekstoornis, obsessieve-compulsieve 
stoornis of gegeneraliseerde angststoornis. Naar schatting twee derde van de ADHD-kinderen 
lijdt ook aan een oppositioneel opstandige gedragsstoornis vijfentwintig tot vijftig procent van 
adolescenten met ADHD heeft symptomen van een oppositionele of antisociale 
persoonlijkheidsstoornis ontwikkeld.  

Ongeveer de helft van de ADHD-kinderen heeft aanzienlijke problemen in hun sociale relaties. 
Het gedrag van mensen met ADHD wordt door de omgeving in meer of mindere mate ervaren 
en omschreven als storender, dominanter, opdringeriger, lawaaieriger en soms agressiever 
dan normaal. Als gevolg daarvan kunnen mensen met ADHD in een situatie geraken dat zij 
sociaal worden uitgesloten. Ook voor de ouders betekent een kind met als diagnose ADHD 
een extra belasting, die kan leiden tot extra stress en spanningen binnen relaties en in het 
gezin. Wanneer ook nog één of beide ouders ADHD heeft, is de last voor het gezin erg groot. 
Van belang is, of in dat geval ook bij de ouder de ADHD reeds is vastgesteld. 

Meer dan dertig procent van de kinderen met ADHD blijft een jaar op school zitten en ongeveer 
zesenvijftig procent heeft extra begeleiding nodig. Ongeveer de helft van de ADHD-kinderen 
heeft ook een leerstoornis.  

ADHD bij volwassenen wordt geassocieerd met andere aandoeningen, zoals 
stemmingsstoornissen, angst en verslavingsproblematiek. Niet minder dan twintig tot dertig 
procent van de personen met ADHD lijdt aan een depressieve stoornis met slechte prognose, 
waaronder misbruik van middelen en zelfmoord. In een Nederlands onderzoek uit 2001 onder 
honderdeenenveertig volwassenen met ADHD die daarvoor bij een psychiater onder 
behandeling waren, bleek dat ongeveer vier van de vijf patiënten last had van een of meer 
bijkomende stoornissen. Het ging daarbij met name om angststoornissen, depressie, 
verslavingsproblemen en persoonlijkheidsstoornissen. Uit een ander onderzoek onder 
honderdvijf volwassenen met ADHD uit 2006 kwam naar voren dat ADHD een negatieve 
invloed had op een groot aantal terreinen, zowel lichamelijk en psychisch als sociaal en 
economisch. De kwaliteit van leven werd lager ervaren dan gemiddeld.[ Werkloosheid, 
criminaliteit en misbruik van genotsmiddelen kan het gevolg zijn. 

Er is echter lang niet altijd sprake van bijkomende problematiek. Sommige gegevens 
suggereren dat ongecompliceerde ADHD bestaat in ongeveer twintig tot vijfentwintig procent 
van volwassenen met ADHD. Bepaalde eigenschappen die ADHD met zich meebrengt, kunnen 
juist ook positieve effecten hebben. Mensen met ADHD kijken anders naar vanzelfsprekende 
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zaken en soms interpreteren ze deze op een niet direct voor de hand liggende manier, wat 
nuttig kan blijken in de praktijk: ze denken out of the box. 

ADHD in combinatie met dyspraxie wordt ook wel het DAMP-syndroom genoemd. 

Ongeveer driekwart van de volwassen personen met ADHD heeft last van vermoeidheid. Zij 
hebben het gevoel dat alles wat ze doen hun meer moeite en energie kost. Dit kan nog eens 
verergeren doordat dertig procent van de patiënten last heeft van slaapproblemen. Ze gaan 
vaak laat naar bed, hebben veel moeite met inslapen, slapen beweeglijk en onrustig en zijn 
na een nacht slapen niet uitgerust. Daardoor bouwen ze slaapschuld op. 

Uit onderzoek is gebleken dat er een overlap bestaat tussen de autismespectrumstoornis (ASS) 
en ADHD. Zo zijn er in meerdere wetenschappelijke onderzoeken qua gedrag (cognitieve 
processen) overeenkomsten gevonden, maar ook in hersenscans is naar voren gekomen dat 
er beperkingen zijn in dezelfde cerebrale gebieden. Ook komen beide stoornissen vaker samen 
voor dan op grond van toeval zou kunnen worden aangenomen. Dit wil niet zeggen dat ADHD 
en een autismespectrumstoornis een en dezelfde stoornis zijn. Ouders die zowel een kind met 
ADHD als een kind met ASS hebben, kunnen duidelijke verschillen aangeven.  

Met behulp van medicijnen kunnen de symptomen vaak flink worden verminderd. Dit heeft 
een positieve invloed op het sociaal functioneren. Medicijnen kunnen ook de niet-medicinale 
behandelingen ondersteunen. De behandeling van ADHD bestaat uit een op het individu 
afgestemd behandelprogramma, dat vaak medicatie en psychologische, educatieve, sociale en 
voedingsinterventies omvat. Het is voor de effectiviteit belangrijk dat de persoon met ADHD 
en zijn of haar ouders/partner, andere familieleden en leerkrachten/schoolleiding actief bij 
het opstellen en uitvoeren van het behandelplan betrokken worden. Lotgenotencontact kan 
hierbij ook van positieve invloed zijn.  

 

 

Enkele verkrijgbare merken methyfenidaat 

 

Psychofarmacologische medicatie die de catecholaminerge en alfa-2-adrenerge 
signaaloverdracht beïnvloeden blijven prominent aanwezig in de behandeling van ADHD. Na 
2010 is er meer aandacht gekomen voor voorschrijfpatronen, het afstemmen van medicatie 
op patiëntkenmerken en factoren die de therapietrouw bevorderen bij kinderen en 
jongvolwassenen. 

Geregistreerde medicatie voor AD(H)D zijn uitsluitend methylfenidaat en atomoxetine. In 
bepaalde gevallen worden ook wel 'tricyclische antidepressiva' (imipramine, nortriptyline) 
voorgeschreven. Bij comorbide stoornissen worden ook wel antidepressiva of (in lichte 
dosering) antipsychotica. Deze laatste twee toepassingen zijn echter niet-geregistreerd 
gebruik. 
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Het stimulans methylfenidaat wordt al het langst toegepast en is beschikbaar in twee vormen: 
een kortwerkende vorm en een langwerkende. De kortwerkende vorm is verkrijgbaar als tablet 
onder de originele merknaam Ritalin (in Nederland), Rilatine (in België) of onder 

de generieke naam methylfenidaat hydrochloride. De langwerkende vorm is verkrijgbaar van 
de merken Concerta, Equasym, Medikinet en in België Rilatine MR. 

Een alternatief voor methylfenidaat is dextro-amfetamine. Sinds april 2005 is een medicijn 
beschikbaar dat een andere werkzame stof (atomoxetine) heeft: Strattera. Sinds oktober 2019 
is in Nederland en België ook het middel lisdexamfetamine (Elvanse) verkrijgbaar. 

Lisdexamfetamine wordt in het lichaam omgezet in dextro-amfetamine. Het kan 
voorgeschreven worden als andere vormen van medicatie, zoals ritalin of concerta, de ADHD-
symptomen niet voldoemde verlichten. Uit onderzoek bleek dat lisdexamfetamine in 
vergelijking met methylfenidaat en modafinil het meest effectieve middel is voor volwassenen 
met ADHD.  

Naast de klassieke medicinale behandelingen zijn er intussen veel niet-medicinale 
behandelingen. Sommige hiervan zijn gefundeerd op wetenschappelijk 
onderzoek. Gedragstherapie is geen behandeling van eerste keuze voor de behandeling van 
kinderen met ongecompliceerde ADHD.  

Neurofeedback is een training waarbij de hersenen een signaal terugkrijgen bij positieve 
veranderingen in de hersenactiviteit. In de meeste gevallen is toepassing van neurofeedback 
bij ADHD gebaseerd op het (Q)EEG-scanbeeld van een AD(H)D'er. De hersengolven worden 
voor de patiënt zichtbaar weergegeven via een computerscherm. Zolang de deelnemer erin 
slaagt zijn hersenactiviteit binnen het gewenste traject te houden, wordt er een signaal 
(auditief, visueel of beide) teruggekoppeld. Ook kan een beloning worden gegeven via het 
verkrijgen van punten bij de gewenste hersenactiviteit. 

Voor behandeling van ADHD zijn verschillende neurofeedback behandelingsprotocollen 
ontwikkeld. Het meest gebruikte protocol is gericht op vermeerdering van bèta-golven (15-18 
Hz) en remming van thèta-golven (4-7 Hz) in de hersenen. Dergelijke hersenactiviteit gaat 
gepaard met een aandachtige, maar ontspannen gemoedstoestand.  

Een andere trainingsvorm bij ADHD is het trainen van SCP (Slow Cortical Potentials, langzame 

corticale potentialen). Dit soort training is meer direct gericht op de beheersing van de 
corticale regulering, waarvan wordt verondersteld dat deze geremd is bij ADHD.  

Onderzoek naar de toepassing van neurofeedback bij de behandeling van ADHD is beperkt en 
vaak van slechte kwaliteit. Hoewel er diverse klinische studies zijn uitgevoerd die wijzen op 
een positief effect (verminderde hyperactiviteit en verhoogde academische en sociale 
vaardigheden van neurofeedbackbehandeling bij kinderen met ADHD. Niettemin wordt in de 
studies die methodologisch beter zijn opgezet een minder sterk effect of geen effect 
waargenomen.  

Ook worden wel protocollen gebruikt die SMR-golven (2-15 Hz) en daarmee de 
sensomotorische activiteit verbeteren (lage bèta activiteit) evenals protocollen die alfa 
hersenactiviteit (alfa/thèta-golven (8-11 Hz / 4-7 Hz) verbeteren.  

Echter, andere studies vonden alleen verbeteringen in de aandacht, en twee studies met grote 
onderzochte groepen konden geen significante verbeteringen vaststellen bij de belangrijkste 
ADHD-symptomen. Neurofeedback wordt bediscussieerd als een effectieve behandeling van 
ADHD als enkelvoudige behandeling of gegeven in combinatie met medicatie. Een studie kon 
geen significante behandelingreacties tussen Ritalin en neurofeedback vinden. 

In 2009 is in samenwerking met onderzoekers van de Universiteit van Tübingen (Duitsland), 
de Radboud Universiteit Nijmegen, Brainclinics en het EEG Resource Instituut een meta-
analyse uitgevoerd. Uit deze analyse bleek dat neurofeedbackbehandeling een grote en 
klinisch relevante verbetering gaf op impulsiviteit en aandachtsproblemen en een redelijke 
verbetering op hyperactiviteit. Ondersteuning van deze conclusies kwam van een tweetal met 
randomisatie en adequate controlegroepen werkende studies uit 2009.  

Neurofeedback wordt sinds tien jaar in Nederland toegepast voor de behandeling van ADHD. 
Door het ontbreken van grote en gecontroleerde studies is het gebruik van 
neurofeedbackbehandelingen in de medische praktijk beperkt gebleven. Vele prospectieve 
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studies hebben ofwel medicatie of wachtlijsten als de controlegroepen. Slechts enkele studies 
werden gerandomiseerd en gecontroleerd opgezet zoals dat volgens de gouden 
standaard gewenst is.  

Kinderen met ADHD vragen om een specifieke pedagogische benadering. Handvatten daarbij 
kunnen zijn: 

• Structuur in de dag en tijd. Dit kan door gebruik te maken van dagritmekaarten en twee 
klokken. De ene klok geeft de tijd aan, de andere klok wordt gezet op de tijd waarop een 
activiteit afloopt of begint. 

• Regelmaat 

• Voorbereiden op veranderingen 

• Aanleren om eerst te stoppen, dan te denken en ten slotte te handelen 

• Ontladingsmomenten om energie te laten wegvloeien 

• Belonen en complimenteren 

• Benoemen van gewenst gedrag 

• Taken waarbij verantwoording gedragen wordt en waarbij de energie gebruikt wordt. 

• Hulp bij het beginnen met een taak 

• Uitdaging bieden 

• Hulp bij het plannen van dagen of taken 

• Informatie aanbieden in zijn context. 

Motiverende omstandigheden kunnen volgens onderzoek een positieve uitwerking hebben op 
het volhouden van aandacht en het geheugen. Anders dan kinderen zonder ADHD, bleken 
kinderen met ADHD afhankelijk te zijn van sterk motiverende omstandigheden om tot een 
optimale prestatie te komen.  

Een grootschalig literatuuronderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen uit 2015 wijst uit 
dat klasseninterventie met name in het primair onderwijs kan helpen om het gedrag van een 
kind met ADHD te verbeteren. Hierbij worden drie soorten interventies, die allemaal effectief 
zijn, onderscheiden: 

• de eerste interventie, de antecedent-gebaseerde interventie, past de omgeving waarin 
geleerd wordt aan. Voorbeelden zijn de plaats van het kind in de klas, samenwerkend 
leren of instructie met behulp van de computer. 

• een tweede interventie is de consequent-gebaseerde interventie. Dit betekent dat gewenst 
gedrag beloond wordt door bijvoorbeeld complimenten te geven of het kind te prijzen. Vaak 
is het ook nodig om ongewenst gedrag te corrigeren met terechtwijzingen of door punten 
af te trekken. 

• zelfregulatie is de derde interventie. Daarbij leert de leerling manieren om het eigen gedrag 
en taakaanpak zelf te regelen. Zo wordt bijvoorbeeld geleerd hoe je een opdracht in stapjes 
kunnen opdelen (zelfinstructie) en om zelf te beoordelen hoe goed er is gewerkt bij een 
taak (zelfmonitoring). 

De tweede en derde interventie blijken het sterkste effect te hebben. Deze interventies blijken 
het effectiefst in reguliere klassen en zijn daarnaast in het belang van de gehele klas. 

Medicijnen onderdrukken de symptomen van ADHD maar verhelpen ze niet. De 
eigenschappen van ADHD kennen en ermee leren omgaan kan door middel van psycho-
educatie. Hiervoor biedt men in de geestelijke gezondheidszorg trainingen aan. Zo kan onder 
andere in groepsverband onder leiding van gespecialiseerde therapeuten ingegaan op de 
stoornis, dit kan een combinatie zijn van voorlichting en lotgenotencontact. Op deze manier 
krijgt de patiënt de kans zijn ADHD een plaats in zijn leven te geven door een begin te maken 
met de verwerking en acceptatie van zijn stoornis. 

Er zijn verscheidene diëten voor AD(H)D'ers. Zo wordt bijvoorbeeld een suikervrij dieet 
aangeraden. Ook andere diëten zijn onderzocht op hun effect op AD(H)D'ers. Met name 
eliminatie (en later identificatie) van potentieel allergene stoffen in de voeding via 
een eliminatiedieet lijkt een veelbelovende methode.  
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In een Nederlands onderzoek uit 2002 onder veertig kinderen bleek wel het twee weken lang 
weglaten van alle bekende voedselallergenen uit de voeding (door middel van een 
eliminatiedieet) bij meer dan zestig procent van de ADHD-patiënten tot een vermindering van 
de klachten te leiden (verbetering van minstens 50%). 

Bij een eliminatiedieet moeten de potentieel kritische voedingsmiddelen daarna stapsgewijs 
weer in het dieet worden geherintroduceerd, waarbij in de gaten wordt gehouden hoe het kind 
daarop reageert. Dit om de voedingsmiddelen waarop het kind reageert te kunnen 
identificeren. 

In 2011 bleek uit dubbelblind onderzoek uitgevoerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en 
gepubliceerd in het medische vakblad The Lancet, dat bij een onderzoeksgroep van kinderen 
met ADHD een dergelijk eliminatiedieet in driekwart van de gevallen een aantoonbare gunstige 
invloed had op het gedrag. Na provocatie met de voedingsmiddelen waarvoor overgevoeligheid 
bestond keerden de symptomen weer terug. Het onderzoek is omstreden, in 2014 
concludeerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat een verband 
tussen voeding en ADHD niet wetenschappelijk is aangetoond. In 2017 begonnen twee 
hoogleraren aan de Vrije Universiteit te Amsterdam een groot onderzoek in een poging over de 
relatie tussen voeding en ADHD meer duidelijkheid te krijgen.  

Kinderen met ADHD hebben vaak moeite met vooruit plannen, tijdmanagement en sociaal 
gedrag. Om ze hiermee te helpen is de serious game Plan-It Commander ontwikkeld. Plan-It 
Commander is een computerspel waarin kinderen in de rol van ruimtekapitein op 
verschillende missies gaan om mineralen te verzamelen in het universum. Hierbij worden ze 
geholpen door een mentor die de kinderen stuurt, feedback geeft, en ondersteunt tijdens het 
spel. Het spel is ontworpen met behulp van verschillende psychologische principes zoals 
zelfregulering, sociale cognitie en gedragsonderwijs. Volgens wetenschappelijk onderzoek van 
o.a. Yulius Academie, Erasmus Universiteit, Coventry University en KU Leuven verbeterden 
kinderen die het spel gedurende tien weken speelden hun tijdmanagement, 
verantwoordelijkheidsgevoel, tijdperceptie, planning-/organisatievaardigheden en sociale 
vaardigheden. Dit betekent dat het spelen van Plan-It Commander kinderen met ADHD kan 
helpen om hun dagelijks functioneren te verbeteren.  

Spelen in een groene buitenruimte vermindert de symptomen van ADHD.  

Vanwege hun concentratiebevorderende eigenschappen[ worden visolie, omega 
3 (DHD/EPA), ginkgo biloba of lecithine (onder andere van soja en noten) gebruikt. Ze worden 
aangewend als alternatief voor medicinale behandeling of bij wijze van aanvulling hierop. Er 
zijn onderzoeken die aangeven dat visolie een gunstige werking heeft bij ADHD. Ook zijn er 
aanwijzingen dat ijzertekort een rol speelt bij de intensiteit van de symptomen. Aanvulling van 
ijzer blijkt het effect van medicatie te kunnen verbeteren, waardoor lagere doseringen mogelijk 
zijn.  Fosfatidylserine dat in bepaalde voedingsmiddelen zit, zou een gunstige invloed kunnen 
hebben op symptomen van ADHD 

Begeleiding in de vorm van coaching wordt als behandeling sinds 2006 toegepast in 
Nederland. Veel behandelingen focussen op de belemmeringen waar een cliënt in het dagelijks 
bestaan mee te maken heeft. Bij coaching wordt op een bepaalde manier gekeken naar de 
stoornis en hoe daarmee om te gaan. Daarbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de 
cliënt. Door op een andere manier te kijken naar ADHD kan de cliënt leren wat de 
mogelijkheden zijn waarmee hij of zij kan functioneren op een manier die bij hem of haar past. 
Coaching kan worden ingezet als alternatief voor medicinale behandeling of als aanvulling 
daarop.  

Kinderen en volwassenen kunnen baat hebben bij het dagelijks toepassen van 
ontspanningsoefeningen. 

ADHD is een omstreden stoornis omdat de symptomen in meer of mindere mate bij de meeste 
mensen voorkomen, de mate waarin het gedrag normaal functioneren belemmert afhankelijk 
is van wat in een samenleving als normaal wordt verondersteld en omdat er voor de 
symptomen geen eenduidige oorzaak aan te wijzen is. De term ADHD is niet duidelijk 
gedefinieerd. Het is goed mogelijk dat ADHD het uiteinde vertegenwoordigt van een normaal 
continuüm van persoonlijkheidskarakteristieken op het gebied van aandacht, 
prikkelgevoeligheid en motoriek. Ook het grootschalige gebruik van medicatie voor ADHD bij 
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kinderen en de wereldwijde verspreiding van diagnose en behandeling dragen bij aan de 
publieke discussie over ADHD.  

 

 

Narcisme 

De narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS) is een persoonlijkheidsstoornis die wordt 
gekenmerkt door een overdreven gevoel van eigenwaarde, een sterke behoefte aan 
bewondering en een laag inlevingsvermogen. Anders geformuleerd: diegene stelt zichzelf teveel 
centraal en vindt dat zij/hij bewondering verdient. 

De stoornis kan worden gezien als de pathologische vorm van narcisme. 

Narcisme is een vorm van gedrag dat wordt gekenmerkt door een obsessie met het eigen 
uiterlijk, de eigen persoonlijkheid, egoïsme, dominantie, ambitie en gebrek aan empathie. 
Iemand die narcistisch gedrag vertoont noemt men wel een narcist. Dit wil nog niet zeggen dat 

hij aan ee narcistische persoonlijkheidsstoornis, de pathologische vorm van narcisme, lijdt. 

Narcisme is genoemd naar de figuur Narcissus uit de Griekse mythologie Narcissus wees 
volgens het verhaal alle romantische avances af en werd als straf verliefd op zijn eigen 
spiegelbeeld. 

Er is geen ziektebesef. Omdat het zelfbeeld te positief is, kan diegene geen kritiek verdragen 
en is zelfkritiek onmogelijk. Daarom zal de persoon geen behandeling zoeken, geen 
onderzoek accepteren en dus kan de persoon niet gediagnosticeerd worden. 

Er kan dus enkel een ruwe schatting bestaan: 0,7-1 procent van de bevolking lijdt aan NPS. 
De aandoening komt in meerderheid voor bij mannen (50-75 procent van de gevallen volgens 
het  DSM-IV). 

Het is voor artsen en hulpverleners moeilijk te bepalen waar de grens tussen narcisme en de 
narcistische persoonlijkheidsstoornis ligt. De grens wordt bepaald door in hoeverre er ziekte-
inzicht mogelijk is, met andere woorden, hoe blind zij/hij is voor eigen gedrag. Bij onvoldoende 
zelfbesef is behandeling onmogelijk en is er sprake van een persoonlijkheidsstoornis. 

Personen die lijden aan een NPS kunnen in eerste instantie overkomen als charmant en 
sociaal. Tevens kunnen ze zich interessant voordoen en zodoende kunnen ze op normale wijze 
relaties aangaan. Maar na verloop van tijd blijkt hun egocentrisme doorgaans een ernstig 
obstakel. Niet zelden eisen ze een voorkeursbehandeling. Als ze die niet krijgen, voelen ze zich 
snel gekrenkt of ondergewaardeerd. Hierdoor zijn ze gevoelig voor een depressie. Anderzijds 
kan hun kwetsbaarheid ook tot woedeaanvallen leiden en tot confrontaties in een 
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werkomgeving. Voor een narcistisch persoon is in het centrum van de aandacht staan van 
levensbelang. Als men niet voldoende bewondering laat merken wordt er aandacht op een 
negatieve manier afgedwongen. Daarom is het bijna onmogelijk om met haar/hem samen te 
leven, zulk gedrag is destructief en heeft voor alle betrokkenen negatieve gevolgen. De lijder 
ontkent de verantwoordelijkheid voor eigen handelen omdat gebrek aan zelfinzicht dat 
onmogelijk maakt. 

Narcisme sluit empathie uit omdat de persoon teveel aandacht nodig heeft en die aandacht 
ten koste van zijn naasten afdwingt. De stoornis heeft een negatieve invloed op de personen 
in hun directe omgeving. Leven met iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis 
kan zwaar of ondraaglijk zijn omdat voeden van het ego het enige doel is; alles moet wijken 
voor hoe groots en belangrijk de lijder zich voordoet. 

Iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis is in overdreven mate op zoek naar 
aandacht, waardering en lof. Dit gedrag kan dwingend en manipulatief zijn voor haar/zijn 
omgeving, zodanig dat het negatieve gevolgen heeft voor alle betrokkenen. De gezochte 
aandacht houdt een broos zelfbeeld in stand en is van levensbelang voor de persoon. Om die 
aandacht af te dwingen, kwetst de persoon de mensen die het dichtst bij staan, zoals partner 
en kinderen. Ernstige lijders zijn niet in staat met anderen samen te leven, zij zijn te 
destructief en niet aanspreekbaar op hun gedrag. Deze personen zijn gedoemd tot steeds 
eenzamer worden terwijl ze niet kunnen begrijpen dat eigen gedrag de oorzaak is. Hun te 
positieve zelfbeeld is niet te rijmen met (ernstige) fouten hebben. 

De basis van NPS kan in de jeugd of vroege volwassenheid worden gezocht. Dan zou misbruik 
of trauma’s in de vroege jeugd, mogelijk door toedoen van ouders, andere invloedrijke 
volwassenen of leeftijdsgenoten dergelijk gedrag opwekken.  

Een narcistische persoonlijkheidsstoornis kan worden gezien als verdedigingsmechanisme 
dat op gevoelens van minderwaardigheid is gebaseerd. 

Er is een mogelijk verband met autisme. Omgekeerd betekent een diagnose als NPS niet dat 
diegene autistisch denkt.  

Samuel Taylor Coleridge refereerde met de term in 1822 aan bovenmatige zelfbewondering. 
Alfred Binet was in 1887 de eerste wetenschapper die refereerde aan het verhaal van 
Narcissus in een artikel over seksueel fetisjisme.  

Hayelock Ellis gebruikte in 1898 de term narcissus-achtig (narcissus-like) voor de seksuele 

zelfbewondering die vooral bij vrouwen op zou treden. Ellis stuurde dit artikel op naar Paul 
Näcke die daarop in 1899 de term narcisme gebruikte. Het begrip werd bekend door Sigmund 
Freud die het overnam uit artikel van Näcke. In een omstreden studie over Daniel Paul 
Schreber stelde Freud dat narcisme een fase was in de kinderseksualiteit en gezien de keuze 
voor het eigen geslacht ook homoseksualiteit. De volgende ontwikkeling is dan die tot 
heteroseksualiteit, afgezien van de later gemanifesteerde homoseksuelen zich nooit zouden 
hebben bevrijd van de behoefte aan hun eigen genitaliën. In 1914 schreef Freud als reactie op 
Carl Jung en Otto Rank aan dat narcisme mogelijk een bredere toepassing had dan alleen het 
verklaren van homoseksualiteit en ook van toepassing kon zijn op schizofrenie. 

Freud doelde met narcisme vooral op mensen die hun energie te veel aan zichzelf en te weinig 
aan anderen besteden. Verliefd zijn op jezelf, te veel eigenliefde, anderen gebruiken om jezelf 
aan je trekken te laten komen, niet een ander beminnen, maar vooral zelf bemind willen 
worden, daar ging het volgens Freud over. Deze nadruk op eigenliefde is altijd blijven bestaan, 
maar in de loop der jaren zijn er heel veel kenmerken bij gekomen. 

Freud verloor daarna zijn aandacht voor narcisme. In 1971 leverde Heinz Kohut een 
belangrijke bijdrage aan het begrip narcisme en zelfpsychologie, waarbij narcisme een gevolg 
zou kunnen zijn van een slechte hechting op jonge leeftijd.  

In de psychoanalyse wordt narcisme beschouwd als een normale fase in de ontwikkeling van 
kinderen. Secundair narcisme treedt op na de puberteit. 

Op het eerste gezicht heeft een narcist een zeer sterk gevoel van eigenwaarde en straalt 
zelfvertrouwen uit. Het tegendeel is het geval. Narcisten hebben, meestal onderbewust, juist 
weinig gevoel van zelfwaarde en compenseren dit door zich als beter of belangrijker dan 
anderen te beschouwen. Dit is de narcistische paradox. 
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Om zich te beschermen tegen kritiek heeft een narcist niet veel aandacht voor de mening of 
de gevoelens van anderen en zo vaak een onderontwikkeld inlevingsvermogen. Het hebben 
van een narcistische persoonlijkheid kan daardoor een bezwaar vormen bij de uitoefening van 
bepaalde functies waarbij anderen dienen te worden beoordeeld. 

De kernsymptomen van narcisme zijn: een instabiele basis, zichzelf opblazen, gebrek aan 
wederkerigheid en afstoten. Deze vier symptomen vormen een vicieuze cirkel, de narcistische 
cirkel. 

Narcisten voelen zich verheven boven anderen, zoeken voortdurend naar bewondering en 
erkenning en willen dat ook bevestigd zien, daarnaast hebben ze een overdreven kleurrijk 
zelfbeeld. Een instabiele basis wordt gekenmerkt door wantrouwen en het niet kunnen 
aangaan van duurzame intieme relaties. Dit wordt veroorzaakt door een biologische 
kwetsbaarheid, waarbij een gebrek aan serotonine en/of te veel cortisol een rol spelen, en een 
jeugd waarin ouders of verzorgers zich niet goed afstemmen op de emotionele behoefte van 
hun kind. 

Psychiaters Sandy Hotchkiss en  James F. Masterson identificeerden de volgende zeven 
hoofdkenmerken van narcisme: 

1. Schaamteloosheid: narcisten zijn vol van zichzelf en openlijk schaamteloos; ze zijn 
emotioneel niet gebonden aan de behoeften en de wensen van anderen. Narcisten 
verkiezen immers schuld boven schaamte, omdat schuld hen toelaat hun acties van 
zichzelf te scheiden - het zijn alleen hun acties die verkeerd zijn, terwijl hun intentie 
goed is. 

2. Magisch denken en projectie: narcisten zien zichzelf als perfect, hoewel ze soms 
strategisch zullen beweren van niet. Met behulp van vervorming, illusie (magisch 
denken) en het via projectie ‘dumpen’ van schaamte bij anderen (‘blame shifting’) 

houden ze dat zelfbeeld ook in stand. 

3. Arrogantie: narcisten blazen hun eigenwaarde buitenproportioneel op door anderen te 
kleineren en te vernederen, hetzij in rechtstreekse communicatie, hetzij in 
communicatie over anderen. 

4. Afgunst: narcisten gunnen anderen geen sociale erkenning van hun kwaliteiten. Als 
anderen erkenning krijgen, stellen narcisten hun gevoel van superioriteit veilig door 
minachting te gebruiken en de prestaties van anderen te minimaliseren. 

5. Aanspraak: omdat ze zichzelf als bijzonder beschouwen menen narcisten aanspraak 
te kunnen maken op een speciale behandeling en speciale gunsten. Niet-naleving 
hiervan wordt als een aanval op hun superioriteit beschouwd. Wie hen dit niet gunt 
wordt beschouwd als een ‘vreemd’ of ‘moeilijk’ persoon. Het kan leiden tot wat Freud 
narcistische verwonding noemde, wat zich op zijn beurt kan uiten in aanvallen van 
narcistische woede. 

6. Exploitatie: narcisten ‘gebruiken’ anderen zonder rekening te houden met hun 
gevoelens of interesses. Vaak bevindt de andere persoon zich in een onderdanige 
positie waar weerstand moeilijk of zelfs onmogelijk is, of wordt hij of zij door de narcist 
in deze positie gemanoeuvreerd. Dergelijke exploitatie kan leiden tot veel maar 
kortstondige relaties. 

7. Slechte grenzen: narcisten erkennen niet dat anderen geen verlengstukken zijn van 
zichzelf. Anderen bestaan enkel om aan hun behoeften te voldoen. Van de anderen 
wordt bewondering geëist en verwacht dat ze de eigenwaarde en gevoel van 
superioriteit van de narcist voeden (cf. de term ‘narcissistic supply’). Ze worden 
behandeld alsof ze deel uitmaken van de narcist. In de geest van een narcist is er dus 
geen grens tussen hem- of haarzelf en de ander. 

In de literatuur is vaak sprake van verschillende typen narcisme: primair en secundair, 
introvert en extravert, kwetsbaar en grandioos, dikke en dunne huid, verborgen en openlijk, 
verlegen – arrogant - wreed, en psychopatisch –- masochistisch narcisme. 

Uit wetenschappelijk onderzoek naar narcistische symptomen blijkt dat er bewijs is voor een 
kwetsbaar of naar binnen gekeerd karaktertype dat ervan uitgaat dat hij er in het leven alleen 
voor staat (depressief narcisme), en een grandioos of naar buiten gericht type dat ervan 
uitgaat dat andere mensen er zijn om te gebruiken angstig narcisme). Een depressieve narcist 
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is solistisch, vermijdt contacten en ruimt anderen uit de weg wanneer hij vindt dat ze hem 
voor de voeten lopen. Een angstige narcist spant anderen voor zijn karretje, doet paniekerig 
wanneer ze dat niet willen en dumpt ze zodra ze er wat hem betreft niet meer hard genoeg aan 
trekken. Angstig en depressief narcisme kan ook gecombineerd voorkomen. 

Eigenlijk heeft ieder mens weleens een licht narcistische inslag, maar als iemands gedrag hier 
te sterk door bepaald wordt, kunnen er problemen met de omgeving ontstaan. Dan kan er 
sprake zijn van een psychische aandoening, bijvoorbeeld een narcistische 
persoonlijkheidsstoornis. 

Wanneer een narcist iets aan zijn gedrag wil veranderen, dan kan dit. Vooral cognitief 
gedragstherapeutische technieken zijn dan geschikt. Voorbeelden zijn: schematherapie, 
oefeningen om de instabiele basis te hanteren, minder opgeblazen en meer wederkerig te 
reageren, en om anderen minder af te stoten. 

Wetenschappelijk onderzoek uit 2012 stelt dat de mensheid zich in een bijzonder narcistische 
tijd bevindt en dat narcisme zich als een epidemie verspreidt. Volgens het onderzoek neemt 
de mate waarin mensen hoog scoren op vragenlijsten naar narcisme steeds meer toe en is dat 
te wijten aan onder meer de opkomst van sociale media.  

 

 

Narcissus  verliefd op zijn spiegelbeeld (1594-1596), Caravaggio (1573–1610) 

 

 

Geesten  

In het algemeen wordt met geest de essentie, het wezenlijke, van iets aangeduid. Het concept 
dat de dingen niet alleen zijn zoals ze zich aan ons presenteren, maar daarnaast een diepere, 
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wezenlijke kern hebben, is in veel gedachtegoed terug te vinden. In sommige betekenissen is 
het begrip geest verwant aan het begrip ziel. 

Daarnaast wordt het begrip in overdrachtelijke zin gebruikt, zonder dat het door een 
uitgebreide filosofie onderbouwd wordt, bijvoorbeeld in de betekenis van scheppende, 
drijvende kracht. 

In de chemie spreekt men van de geest van bepaalde stoffen. Bedoeld wordt daarbij een andere 
stof die bijvoorbeeld door destilleren of verhitten vrijkomt. Voorbeelden zijn de geest van zout: 
zoutzuur of de geest van salmiak: ammonia. Het gebruik van het idee van geest als 
verklaringsmodel in deze context gaat waarschijnlijk terug tot de alchemie. 

De scheppende, bezielende kracht die van buiten af mensen kan inspireren, zie in de 
christelijke context ook heilige geest. 

Spoken en yurei (wezens uit de Japanse folklore)  zijn voorbeelden van geesten die met veelal 
moeilijk te doorgronden bedoelingen het leven van mensen beïnvloeden. 

Er bestaan twee aparte, maar aanverwante begrippen aangaande de geest als eigenschap van 
menselijke individuen: 

1. Het verstand, de gevoelens en wil van een persoon (vgl. Engels mind) 

2. Ziel 

Meestal blijkt uit de context welke van de twee betekenissen bedoeld wordt. 

Dualistische mensbeelden zien de mens als bestaande uit een stoffelijk wezen enerzijds en 
een geest of ziel anderzijds. Na de dood kan de geest blijven bestaan, in sommige religies met 
individuele trekken, in andere gaat de geest na de dood op in iets algemeners. 

In verschillende religies neemt men aan dat de levende mens, uit meer bestaat dan alleen zijn 
zintuiglijk waar te nemen lichaam. Het verschijnsel van de ‘adem’ van de levende mens, van 
zijn geboorte tot zijn dood, heeft aanleiding gegeven tot de filosofieën die betrekking hebben 
op de ‘geest’. ‘Adem’ in het Grieks is ‘pneuma’ zie de pneumatologie. In het Latijn bestaat voor 
het woord ‘ademtocht’ en ‘geest’ hetzelfde woord: spiritus. zie de hiervan afgeleide 
begrippen Veni Sancte Spiritus en  Spiritus (taalkunde). Vanuit de oude middel-Europese taal 
zijn de woorden ‘adem’, het Duitse ‘atmen’ (ademen) ontstaan. Van deze zelfde taalstam is via 
rondtrekkende stammen in India in het Sanscriet het ‘Atman (hindoeïsme’ (geest-ziel-zelf) 
ontstaan. 

Naast de adem werd bij een levend mens ook ‘bezieling’ waargenomen. In het christendom 
kent men daarom ook de indeling: geest, ziel, lichaam. De geest (als ademtocht) zou dan 
indalen vanuit de goddelijke atmosfeer, die werd verondersteld zich te bevinden tussen hemel 
en aarde. Via de filosofie van ‘het zijnde’, de ontologie (filosofie) heeft men de menselijke geest 
als een op zichzelf staande entiteit genomen. Er werd (en wordt nog steeds) aangenomen dat 
die geest dan eeuwig kan bestaan zonder het lichaam. Bij de katholieken is die geest (of ziel) 
dan half-eeuwig. De geest ontstaat bij de eerste ademtocht van een baby, maar na de dood 
zou de geest dan eeuwig blijven bestaan in een andere wereld, de hemel of de hel. 

Soms worden ook termen verschillend gebruikt, en worden ziel en geest als begrip verwisseld. 
Daarnaast spelen geesten als overleden mensen en andere onstoffelijke wezens in sommige 
religies een rol. Bij de katholieken is het van het hoogste belang, om na het ontstaan van een 
nieuwe geest of ziel, dus de ademende baby, te dopen. Pas na de doop kan dan de nieuw 
ontstane ziel de kans hebben naar de hemel te gaan. Behalve lichaam, ziel en geest kennen 
verschillende religies, nog meer lichamen, Van grof-stoffelijke tot steeds fijn-stoffelijker tot de 
onstoffelijke geest. Dit kan soms tot zeer grote aantallen lichamen aanleiding geven 
bijvoorbeeld in gnostische stelsels. Ieder lichaam is dan de drager van een zeer specifieke 
karakteristiek van de mens.  
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Geestenhuis, Indonesië, Tropenmuseum  

 

Animistische religies beschouwen geesten als integraal onderdeel van het universum die zich 
op velerlei wijze kunnen manifesteren. Soms is het mogelijk de geesten te beïnvloeden door 
middel van offers en toewijding en soms kunnen ze om hulp of raad worden gevraagd. 

In het boeddhisme kent men verschillende stromingen. Over het algemeen neemt men aan 
dan de menselijke geest, identiek is met het ‘zelf’, dat wordt genoemd: atman/sanscriet. Een 
andere stroming kent dit begrip niet en ontkent dat er onafhankelijk van het goddelijke zelf, 
een menselijk zelf kan bestaan: dat is de leer van het ‘anatman’ het niet-zelf. Zie het anatman 
bij boeddhisme 

In het westen neemt men aan dat in het boeddhisme de menselijke geest een zeer belangrijke 
plaats in de leer inneemt. Het zou dan de geest als een soort zelfstandige christelijke ‘ziel’ zijn, 
die overeenkomstig het idee van een hemel, bevrijding via vele levens bereikt: het Nirwana, als 
een gelukzalige toestand. Echter de reïncarnatie gedachte dient niet als een zielsverhuizing te 
worden gezien: slechts causaliteit in de vorm van karma bepaald een nieuw leven. 
Vergelijkbaar met een zaadje en een nieuw plantje, niet het terugkeren van de oude plant die 
het zaadje heeft geproduceerd. Hier speelt het begrip Khandha een rol. De meeste mensen in 
India verlangen naar een niet-bestaan: een verlossing van de eindeloze herhalingen uit 
samsara. Dat is ook de letterlijke betekenis van het woord Nirwana: uitblussing. De zaden 
van karma dienen uitgeblust te worden als een nachtkaars. Het is niet zozeer het persoonlijke 
individuele gevoel dat op de voorgrond staat, maar meer het groepsgevoel van de stam of de 
familie. Rituelen voor voorouders ondersteunen dit. Die rituelen worden door de meesten 
belangrijker geacht dan de leringen. 

Bovennatuurlijke wezens als geesten worden peta’s of preta’s genoemd. Deva’s zijn ook 
onstoffelijk, maar hebben meer de karakteristieken van engelen en goden. 

In het christendom wordt de heilige geest regelmatig genoemd in de bijbel: de heilige geest is 
de derde persoon van de ene god, naast de vader en de zoon (ook wel: de triniteit). Ook dat 
mensen een geest hebben, en dat die zowel kan voortbestaan na de dood als in contact kan 
treden met God en met andere geesten, komt in het christendom voor. Deze leerstellingen of 
dogma's worden nader uitgewerkt in de theologie. 

In het hindoeïsme worden geesten wel lichtgevende lichamen (luminous bodies) genoemd 

omdat ze slechts twee van de normale vijf elementen zouden hebben (ether en licht). Ze zouden 
tijdelijk zo'n type lichaam hebben gekregen omdat ze, hoewel spiritueel hoog ontwikkeld, vlak 
voor hun dood een bepaalde sterke gehechtheid koesterden. Deze ‘luminous bodies’ zouden 
zich ophouden op eenzame plaatsen en door het helpen van mensen in nood uiteindelijk 
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herboren kunnen worden in een normaal lichaam met vijf elementen. Spoken worden in het 
hindoeïsme beschouwd als al of niet voor anderen zichtbare creaties van de eigen fantasie. 

In het jodendom zijn vier met geest verwante begrippen in gebruik: neshama, ruach, nefesh 

en guf. 

 

 

 

Telepathie  

Onder telepathie (van het Oudgriekse τῆλε (tele), ver en παθος (pathos), gevoel) verstaat men 

het vermogen tot rechtstreekse overdracht van gedachten en gevoelens en van informatie op 
afstand zonder gebruik van taal of technische hulpmiddelen. Iemand die claimt telepathie te 
kunnen moet communiceren met een ander persoon zonder gebruik te maken van de 
zintuigen: ogen, oren, neus, smaak en geur. Ook mag er nooit een ervaring of herinnering van 
communicatie zijn met een ander waarmee het telepathie experiment gedaan wordt. 
Telepathie wordt wel het ‘zesde zintuig’ genoemd. Het woord ‘telepathie’ is een samenstelling 
van het Griekse τηλε (tele, ver, op afstand) en πάθεια (patheia, ontvankelijkheid). Het bestaan 

van telepathie is nog nooit wetenschappelijk aangetoond, en het fenomeen wordt dan ook 
vooral geassocieerd met het paranormale. 

De term telepathie werd voor het eerst gebruikt door F.W.H. Myers in 1882 nadat hij 

met Edmund Gurney, Henry Sidgwick en prof. Barrett de mogelijkheden van 
gedachteoverdracht had onderzocht. Hij doelde daarmee op het feit dat er soms een 
overeenkomst in de gedachten van twee personen was die verdere causale verklaring 
behoefde. 

Er zijn mensen die beweren telepathie te ervaren. Sommigen onder hen menen dat het een 
algemeen menselijke eigenschap is, die bij sommigen meer en bij anderen minder of helemaal 
niet ontwikkeld is. 
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Er zijn ook mensen die de mogelijkheid tot telepathie ontkennen. Deze laatste groep zegt dat 
telepathie slechts een inbeelding is bij diegene die er in geloven, of dat hun conclusie 
gebaseerd is op interpretatie. Ze verwijzen naar de telefoonanekdote (zie hieronder bij 
wetenschappelijke bevindingen). 

Er zijn benaderingen waarbij telepathie een atavisme is in de ontwikkeling van de mens: een 
soort dierlijke primitieve communicatie op basis van instinct. Anderen stellen dat telepathie 
een nieuwe verworvenheid is die zich aan het ontwikkelen is. 

In sciencefiction komt telepathie veel voor omdat het tot de verbeelding spreekt van vele 
mensen. Ook in sprookjes, literatuur en cultureel erfgoed van vele culturen komt het voor. 

Er zijn theorieën die stellen dat telepathie op buitenzintuiglijke wijze tot stand komt. 
Telepathie zou dan een paranormaal fenomeen zijn en wordt derhalve onderzocht door 
de parapsychologie. 

Helderzienden, tovenaars en mystici claimen te beschikken over een helder en bewust in te 
zetten telepathisch vermogen. 

Hoewel er in het verleden onderzoek naar het bestaan van telepathie is verricht, heerst er in 
de wetenschap redelijke consensus dat telepathie niet bestaat. Ten eerste zijn er nooit 
wetenschappelijke, reproduceerbare experimenten onder gecontroleerde 
omstandigheden gepubliceerd waarin het bestaan van telepathie onomstotelijk is aangetoond. 
De positieve resultaten die werden geboekt met de zogenaamde Ganzfeldexperimenten, bleken 
nooit herhaalbaar, of de resultaten werden niet-significant naarmate er meer gecontroleerd 
onderzoek werd verricht. Wel zijn er gevallen van fraude vastgesteld. Ten tweede zou de 
ontdekking van enige vorm van telepathie een revolutie betekenen in de wetenschap en meer 
bepaald in de fysica, in de biologie, in de neurologie en de psychologie: een nieuwe vorm van 
communicatieoverdracht en een nieuwe energiedrager zou hierdoor zijn ontdekt. Dit gegeven 
vraagt met andere woorden veel bewijskracht; voor uitzonderlijke beweringen worden 
uitzonderlijk sterke bewijzen gevraagd. Ten derde stelt de wetenschap zich automatisch de 
vraag naar de herkomst van dit fenomeen, met name hoe er enige telepathische gave 
evolutionair (via variatie en natuurlijke selectie) kan zijn overgedragen tot de anatomisch 
moderne mens: was het fenomeen miljoenen jaren geleden al aanwezig bij de Homo habilis, 
bij de Homo erectus, of zelfs bij de Australopithecus afarensis? Het bestaan van telepathie 
valt echter moeilijk te rijmen met de evolutiewetenschappen: mensachtige wezens met 
telepathische gaven, zouden evolutionair voordeel moeten hebben gehad: de capaciteit om 
bijvoorbeeld gevaar te kunnen voorspellen of vroegtijdig aan te voelen, zou een grotere 
overlevingskans moeten hebben gegeven. Tevens zou deze capaciteit moeten zijn doorgegeven 
aan hun nakomelingen. Een accumulatie van deze voordelen zou bijgevolg moeten resulteren 
in een telepathische capaciteit voor talloze mensen op deze wereld, wat de detectie ervan 
aanzienlijk eenvoudiger zou maken dan nu het geval is. 

Het geloof in telepathie zou gebaseerd zijn op de zogenaamde telefoonanekdote: de persoon 
aan wie je denkt, belt je op datzelfde moment. Dat twee gebeurtenissen op hetzelfde moment 
plaatsvinden, wil echter nog niet zeggen dat er daartussen een oorzakelijk verband bestaat 
(correlatie is geen causaliteit). Statistisch gezien moeten dergelijke gebeurtenissen wel vaak 
voorkomen (conform de wetten van de grote aantallen). 

Sommige mensen die de theorie achter telepathie verdedigen, menen dat dit 
(het moduleren en versterken van hersengolven) sterk vergelijkbaar is met, en volgens 
sommigen zelfs een vorm zijn van, een radio. Dit zou een biologische zender/ontvanger 
vereisen. Verwezen wordt naar de invloed van de pijnappelklier op de hersenen. 
Wetenschappelijk is er echter bij geen enkel levend wezen een ontvangstmechanisme of een 
energetische drager in die zin vastgesteld. 

Telepathie en gedachteoverdracht wordt door psychiaters en psychologen doorgaans gezien 
als een indicatie dat iemand lijdt aan een vorm van schizofrenie. Uit onderzoek naar mensen 
die geloven in telepathie blijkt dat die meer cognitieve vertekeningen hebben.   
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Telekinese 

Telekinese (van het Oudgriekse τῆλε (tēle), ver en κίνησις (kínēsis), beweging), 

of psychokinese (samenstelling van het Griekse ψυχή (psuchē), psyche (geest, adem) en 
kínēsis), is het beïnvloeden of bewegen van materie (voorwerpen) op afstand door zogenaamde 
menselijke 'geestkracht', dus zonder fysieke hulpmiddelen te gebruiken.  

De term telekinesis werd in 1890 bedacht door de Rus Alexander Asakof. Henry Holt, een 
Amerikaans uitgever en auteur, introduceerde in 1914 de term psychokinesis in zijn boek On 
the Cosmic Relations.  

Beïnvloeden wil dus zeggen veranderen of bewegen, maar niet materie uit het niets laten 
verschijnen. Dit kan zijn dat men de enen en de nullen die de computer registreert kan 
veranderen met de gedachten, maar ook dingen als een lepel met de geest buigen of zelfs nog 
grotere dingen. Het staat in he Engels dan ook bekend als 'mind over matter'. De sleutel tot 
telekinese zou zijn te visualiseren, want men zegt dat het alleen lukt als men visualiseert wat 
men wil veranderen. 

Telekinese is een zeer controversieel gegeven omdat het in strijd is met de wetenschappelijke 
kennis, waaronder de fysica, de neurologie en psychologie. Het bestaan van psychokinese is 
nog nooit wetenschappelijk vastgesteld en wordt daarom door wetenschappers niet erkend. 

Veel mediums, sjamanen, spiritisten, occultisten yogi’s, new age-volgelingen beweren echter 
telekinetische gaven te hebben. Ook in oude geschriften uit de wereldliteratuur komen 
verhalen over deze krachten voor. Zo wordt in de bijbel gesproken over Jezus die over water 
loopt; dit wordt door New Age aanhangers toegeschreven aan het gebruik van telekinese, maar 
door christenen aan de Goddelijke status van Jezus. In Oosterse religies schrijft men deze 
gave toe aan Boeddha. 
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Tegenwoordig probeert de parapsychologie het paranormale verschijnsel van telekinese te 
onderzoeken. Er is echter nooit onder gecontroleerde omstandigheden een wetenschappelijk 
experiment uitgevoerd waarbij materie op afstand bewogen werd door het menselijke 
denkvermogen of 'geestkracht'; dit ondanks de één miljoen dollar die James Randi daarvoor 
betalen wil. De meest plausibele verklaring is dan ook dat telekinese, bewust of onbewust, 
met normale middelen niet tot stand gebracht kan worden. 

Een variant op telekinese die ook nooit wetenschappelijk is aangetoond is retropsychokinese. 
Volgens de definitie van retropsychokinese is het mogelijk dat een willekeurig proces uit het 
verleden op een later tijdstip beïnvloed kan worden door iemands gedachten, indien deze niet 
op de hoogte is van het resultaat van dit proces. Met andere woorden: bij retropsychokinese 
geldt 'niets staat vast, totdat je weet dat het vast staat'. 

 

Animisme  

Animisme (Latijn anima = 'geest', 'ziel') is het filosofisch, religieus of spiritueel concept waarbij 

zielen of geesten niet alleen bestaan in mensen en dieren, maar ook in planten, stenen of 
natuurlijke fenomenen zoals donder en geografische zoals bergen en rivieren. Animisme wijst 
verder ook bezieling toe aan abstracte concepten zoals woorden, eigennamen of metaforen uit 
de mythologie. Religies waarin animisme voorkomt behoren meestal tot volksgeloof of etnische 
religies zoals Sjamanisme, shinto of bepaalde stromingen binnen het hindoeïsme. Edward 
Tylor was de eerste die in zijn werk ’Primitive Culture’ (1871) een volledig overzicht gaf van 

animistisch geloof en hierdoor de term animisme in zijn huidige betekenis bepaalde. 

In de filosofie is deze wijze van beschouwing bekend als hylozoïsme. In de loop van de 
Europese geschiedenis hebben filosofen zoals Plato, Aristoteles en Thomas van Aquino de 
mogelijkheid overwogen van het bestaan van een ziel bij mensen, dieren en planten. 

 

 

Offers bij een geestenhuis in Thailand 
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Offers bij een geestenhuis in Cambodja  
 

Animisme is eigenlijk geen religie op zichzelf, maar is een kenmerk van veel religies ter wereld, 
zoals het sjamanisme, maar ook van polytheïstische en monotheïstische godsdiensten. 
Animisme is, gezien vanuit het perspectief van monotheïstische godsdiensten zoals het 
christendom, een natuurlijke of natuurgodsdienst waarbij geesten- en voorouderverering het 
belangrijkst zijn. Een animist gelooft in het bestaan van goede en kwade geesten, die kunnen 
huizen in onder meer bomen, dieren en gebruiksvoorwerpen. De geesten moeten goed gestemd 
worden door ze offers te brengen, het houden van rituelen, rituele dansen en het houden van 
taboeregels. Animisme doordrenkt het hele leven van de aanhangers ervan. 

Animistisch geloof speelt een belangrijke rol in de verklaring van het ontstaan van religies. 
Sommige cognitief- en evolutionair-psychologen hebben een theorie ontwikkeld die inhoudt 
dat bijvoorbeeld donder en bliksem als een manifestatie van een boze geest 'minimaal contra-
intuitief' is, omdat het intuitieve aannames vervult terwijl het sommige van die aannames in 
geringe mate geweld aandoet. Omdat dergelijke opvattingen sterk de aandacht trekken, bieden 
ze veel geloofsovertuigingen een basis, en zijn ze bovendien potentieel nuttige evolutionaire 
aanpassingen. 

Het komt in vrijwel de hele wereld in vele variaties voor, hoewel het minst daar waar 
monotheïstische godsdiensten zoals het christendom domineren, zoals in Europa en Noord 
Amerika. De autochtone bevolking van Noord-Amerika, de inheemse Amerikanen (indianen), 
heeft wel een overwegend animistische religie. Soms komen tegenwoordig ook mengvormen 
voor van sjamanisme en new age-achtige stromingen. De animistische variant in 
moslimgebieden is vaak een vermenging met gebruiken uit de islam en wordt daarom ook wel 
volksislam genoemd. 

Significante aantallen animisten worden tegenwoordig aangetroffen in landen als Zambia, 
Zuid Soedan, de Democratische Republiek Congo, Bangladesh, India, Nepal, Gabon, de 
republiek van Guinee Bissau, Indonesië, Japan, Laos, Myanmar, Papoea-Nieuw Guinea, Peru, 
De Filipijnen, Canada, Rusland, Zweden, Thailand, Timor, de Verenigde Staten, 
Mexico, Suriname en Tanzania. 
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Hedendaagse voorbeelden 

• Tientallen Maleisiërs hebben sinds 9 september 2006 een bedevaart gemaakt naar het 
dorp Kampung Paya in het noorden van Maleisië, waar een betelpalm zich zou hebben 
getooid met een menselijk gelaat. Kranten hebben foto’s gepubliceerd waarop een gezicht 
op een blad op de zeven meter hoge palmboom te zien zou zijn. Het fenomeen, dat het 
traditioneel sterke animisme in de omgeving voedt, doet de dorpelingen spreken van een 
geestenboom. 

• De marapu-religie op het Indonesische eiland Soemba wordt gerekend tot de animistische 
religies. 
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Senegal, maraboet 
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Een maraboet is in de Maghreb en in West-Afrika een ascetisch persoon, die gezien wordt als 
een soort wijsgeer, maar ook die wel als een heilige man wordt beschouwd. 

Met maraboetisme wordt het geheel van traditionele magische praktijken (die in de Islam als 
verboden wordt beschouwd) aangeduid waarin maraboets gespecialiseerd zijn. Hiertoe 
behoren onder andere het waarzeggen en het vervaardigen van amuletten. 

Ascese (Grieks: ἄσκησις, askèsis) is het streven naar of het beoefenen van een reine 

levenswandel door de eigen hartstochten en begeerten te beteugelen en zelftucht toe te 

passen. Ascese kan gepaard gaan met meditatie om de geest stil te maken maar ook met 

lichamelijke zelfkastijding. 

In Indië werd ascese Sanskriet: tapas) waarschijnlijk al sinds ten minste 1500 voor Christus 

gepraktiseerd. 

Ascese in de oudheid in Griekenland was van oorsprong de training van atleten. Daarna 
werd het begrip uitgebreid tot de beoefening van wijsheid, deugd en vroomheid. 

 

 

 

 

Verslaving 

Verslaving is een begrip waar veel verschillende opvattingen over bestaan. Verslaving 

wordt  gezien als ziekte, een gewoonte, ondeugd of een maatschappelijk probleem. De term 

verslaving is van toepassing op middelen als alcohol en drugs, maar ook op gewoontes waar 

mensen geen weerstand aan kunnen bieden. Denk hierbij aan gokverslaving, seksverslaving 

en internetverslaving. 

Verslaving is niet het enige risico van het gebruik van bepaalde middelen of gewoontes. Het 

leidt ook tot veel problemen in de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan agressie op straat, 

gebruik van geweld in de thuissituatie en aan ongelukken op het werk en in het verkeer. Ook 

ziektes (zoals hart- en leverziekten) kunnen het gevolg zijn van overmatig gebruik van 

bijvoorbeeld alcohol en drugs.  

Verslaving is moeilijk uit te leggen. Dat geldt voor de mensen met een verslaving maar ook 
voor veel naasten die niet begrijpen hoe iets je zó in beslag kan nemen. Een verslaving is als 
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een vriend, maar uiteindelijk wordt deze vriend een blok aan het been (erkenning verslaving). 
Om van deze ‘vriend’ echt afscheid te nemen (Wanneer is iets een verslaving? Eén van de 
definities van verslaving is: een onweerstaanbare behoefte om middelen te gebruiken, 
onafhankelijk van de lichamelijke behoefte. Verslaving betekent afhankelijkheid. 

Je spreekt van verslaving als je: 

• niet meer zonder een middel kunt, lichamelijk of psychisch 

• steeds meer nodig hebt van een bepaald middel om hetzelfde effect te bereiken 

• ontwenningsverschijnselen krijgt als je niet gebruikt. Dit kunnen lichamelijke verschijnselen 
zijn, zoals zweten of trillen. Of geestelijke verschijnselen zoals onrustig zijn of in paniek raken 
als je het middel niet gebruikt 

• meer dan de helft van de dag bezig bent met het gebruik door erover te denken, het te 
verkrijgen of daadwerkelijk te gebruiken> bron: vnn.nl. 

Mensen die last hebben van een verslaving zijn vaak niet de enige die lijden onder de gevolgen 

hiervan. Verslaving is niet alleen van grote invloed op het functioneren van iemand die last 

heeft van een verslaving, maar ook op dat van de familie en naasten. Als u samenleeft met 

iemand met een verslaving dan heeft u mogelijk zelf ook ondersteuning nodig. Is uw partner 

verslaafd of heeft u een verslaafd kind? Bent u kind van verslaafde ouder(s)? Wij bieden hulp 

voor partners en familie van verslaafden.  

Bepaalde houdingen, denkpatronen en gedrag zijn tekenen van verslaving. Iemand met een 

verslaving kan liegen, manipulatief zijn en in het algemeen ontkennen dat ze een probleem 

hebben. Dit is typisch gedrag voor iemand die worstelt met een verslaving. Het betekent niet 

dat uw partner of naaste immoreel of een slecht persoon is, zelfs als ze in problemen komen 

hierdoor. Dergelijk gedrag is onderdeel van de aard van de verslavingsziekte. Lees meer 

over een alcoholverslaving, de symptomen van cannabisverslaving en de effecten  van een 

cocaïneverslaving.  

Wanneer iemand verslaafd is geeft dit spanningen en problemen in de relatie met zijn of haar 

naasten; partners, ouders, kinderen, broers en zussen. Als familie of naaste van iemand met 

een verslaving kan u hierdoor emotioneel, fysiek en mentaal beïnvloedt worden. Wellicht heeft 

u relatieproblemen door de verslaving van uw partner, zit u in financieel zwaar weer omdat 

uw partner of naaste zijn baan dreigt te verliezen of mogelijk maakt u zich ernstige zorgen 

omdat uw partner of naaste problemen met justitie heeft. Als deze spanningen en problemen 

langdurig in de relatie of gezin bestaan, kan dit leiden tot psychische en lichamelijke klachten 

waarvoor hulp nodig kan zijn. 

Verslaafden hebben hulp nodig, die erkenning leeft breed. Minder aandacht is er voor gezin 

en familie van de verslaafden. Zij nemen de zorg voor verslaafden op zich. Die rol is vaak zo 

zwaar dat ook hun functioneren onder druk staat, zowel privé als in het werk.        

Maar de schade is ook groot bij de naaste omgeving van de verslaafde: gezin, familie en soms 
ook vrienden en collega’s. Zij bieden de meeste zorg, ook na behandeling van de verslaafde.  De 
meeste verslaafden roepen echter geen professionele hulp in, ondanks de schade die zij 
zichzelf en hun omgeving berokkenen. Doordat de naasten het huishouden, de financiën en 
de administratieve verplichtingen overnemen, kunnen verslaafden zich nog lang staande 
houden in de maatschappij. Zelfs als hun gedrag steeds verder ontspoort. 

Gemanipuleerd 
Deze zorg is zwaar voor de naaste omgeving. Familie en vrienden worden gemanipuleerd door 
de verslaafde naaste, die via hen aan drugs probeert te komen. En de kans dat de verslaafde 
zichzelf of anderen iets aan doet, ligt altijd op de loer. 

De honderdduizenden mantelzorgers van verslaafden zijn niet op deze zorg voorbereid. Ze zijn 
er niet voor opgeleid, ze worden er evenmin voor beloond en op begrip durven ze ook niet te 
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rekenen. Velen hebben het gevoel er alleen voor te staan. Geen wonder dat maar liefst 95 
procent van deze naasten zelf psychische klachten ervaart. Vooral als gevolg van stress, 
waardoor zij ook steeds moeizamer functioneren, zowel privé als in het werk. Daarom is het 
nodig dat er ook voor deze groep van mantelzorgers meer ondersteuning komt. Bron: 
rodersana.nl. 

 

 

Autisme 

 

In het oude handboek van psychische stoornissen (DSM-IV-TR) werd onderscheid gemaakt 
tussen onderstaande vijf vormen van autisme: 

• de Autistische stoornis. 

• de stoornis van Asperger. 

• het syndroom van Rett. 

• de desintegratieve stoornis. 

• PDD-NOS (Pervasive Developmental Disorder, Not Otherwise Specified) 

Iemand met autisme kan helemaal opgaan in details, maar vindt verschillende 
informatiedelen integreren tot een geheel vaak moeilijk. 

Autisme (officieel 'autismespectrumstoornis' genaamd) is een ontwikkelingsstoornis. 
De symptomen van autisme worden meestal herkend in het tweede levensjaar. De symptomen 
kunnen ook eerder herkend worden, dit is vaak het geval wanneer er sprake is van een grote 
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ontwikkelingsachterstand. Ook kunnen de symptomen later dan het tweede levensjaar, 
wanneer de symptomen subtieler zijn. 

Autisme wordt gekenmerkt door een verminderd vermogen tot sociaal contact en 
communiceren, en beperkte, repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten. Mensen 
met autisme zijn vaak gevoeliger (of juist minder gevoelig) voor bepaalde prikkels, zoals geluid 
of pijn.  

Door de kenmerken van autisme kunnen extra psychische problemen ontstaan. Voorbeelden 
hiervan zijn dwangmatig gedrag of  depressie. Verder hebben mensen met autisme vaker last 
van angstproblemen en woedeaanvallen. Ongeveer twintig procent van de mensen met 
autisme heeft een verstandelijke beperking. 

Autisme komt voor bij één procent van de Nederlandse bevolking. De meeste kinderen met 
autisme blijven ook in hun latere leven voldoen aan de diagnose. Wel zijn er veranderingen 
mogelijk in de aard van de symptomen. Autisme komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. 

Autisme kan per persoon anders tot uiting komen: autisme verwijst naar een zeer diverse 
groep personen bij wie de sociale en andere problemen verschillen in ernst en type, met alle 
mogelijke soorten en combinaties van beperkingen en kwaliteiten. Bron: wijzijnmind.nl. 

Het syndroom van Asperger, ook wel aspergersyndroom of stoornis van Asperger, is een 
pervasieve (diep, doordringend)  ontwikkelingsstoornis vernoemd naar de Weense kinderarts 
Hans Asperger. Het syndroom kenmerkt zich door beperkingen in de sociale interacties en 
een beperkt repertoire aan interesses en activiteiten. Anders dan bij de klassieke autistische 
stoornis is er geen sprake van vertraging in de ontwikkeling van de taalvaardigheid op lage 
leeftijd. Er is een normale tot hoge intelligentie en een gemiddelde neiging tot het maken van 
contact. 

In de in 2013 uitgebrachte versie van het diagnostisch classificatiesysteem DSM, DSM-5, is 
het syndroom van Asperger als aparte diagnose verdwenen. Het wordt nu samen met klassiek 
autisme, atypische autisme, MCDD, PDD-NOS, het syndroom van Rett en 
desintegratiestoornis van de kinderleeftijd als één categorie benoemd: 
autismespectrumstoornis. Het aspergersyndroom wordt gezien als een milde vorm daarvan. 
Dit wil niet zeggen dat de term aspergersyndroom niet meer kan worden gebruikt, maar men 
vindt dat er onvoldoende aanwijzingen zijn om het nog langer als afzonderlijke entiteit binnen 
het autismespectrum te beschouwen. 

 De naam van het syndroom verwijst naar de Oostenrijkse psychiater en kinderarts Hans 
Asperger, die hier in 1944 een proefschrift over schreef. In dit proefschrift noemde hij zijn 
patiënten 'kleine professors' vanwege hun intense belangstellingen en formele taalgebruik. 
Anders dan het artikel van Leo Kanner over autisme dat in dezelfde periode geschreven werd, 
kreeg de publicatie van Asperger lange tijd weinig aandacht. Zijn werk werd pas in bredere 
kring bekend door de aandacht die de Engelse Lorna Wing hier in 1981 aan gaf. In 1991 werd 
Aspergers proefschrift Die 'Autistischen Psychopathen' im Kindesalter door de Duitse 
ontwikkelingspsychologe Uta Frith in het Engels vertaald en in het boek Autism and Asperger 
Syndrome gepubliceerd. In 1994 werd het syndroom opgenomen in het Amerikaanse 
Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders (DSM). 

Al sinds Lorna Wing de eerste criteria publiceerde, bestaan er controverses over de classificatie 
en de status van het syndroom. Een belangrijke vraag hierbij is of het aspergersyndroom 
hetzelfde is als hoogfunctionerend autisme, een autistische stoornis waarbij geen mentale 
retardatie (zwakzinnigheid) optreedt. In dat geval is het niet nodig deze syndromen als 
afzonderlijke aandoeningen op te nemen in de verschillende classificatiesystemen. Zo leidde 
een studie uit 1997 tot de conclusie dat de kinderen die Hans Asperger beschreef, volgens de 
hedendaagse DSM-criteria niet het syndroom van Asperger hadden, maar een klassieke 
autistische stoornis.  

Een toenemend aantal wetenschappers beschouwt het syndroom van Asperger als een vorm 
van hoogfunctionerend autisme. Zo schreef Lorna Wing in 1998: ‘Asperger syndrome and 
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high-functioning autism are not distinct conditions’ (Het syndroom van Asperger en 
hoogfunctionerend autisme zijn geen verschillende aandoeningen). 
Neuropsychologisch onderzoek deed echter weer andere gezichtspunten ontstaan. Uit 
onderzoek naar niet-verbale leerstoornis (NLD) bleek namelijk dat mensen met NLD en het 
aspergersyndroom een sterk overeenkomend neurologisch profiel hebben. Dit profiel bleek 
veel verschillen te vertonen met dat van hoogfunctionerend autisme. Dit zou kunnen 
betekenen dat asperger en autisme in neurologisch opzicht wel degelijk verschillende 

aandoeningen zijn. 

Nog meer dan andere stoornissen uit het autismespectrum blijkt het syndroom van Asperger 
meer voor te komen bij mannen dan bij vrouwen. 

In het boek The essential difference (2003), dat in 2004 in het Nederlands verscheen onder de 
titel M/V Het verschil, omschrijft Simon Baron-Cohen autisme en het syndroom van Asperger 
als extreme manifestaties van de werking van het mannelijk brein. Mensen met het 
aspergersyndroom zijn volgens hem meer gericht op technische details en resultaten 
(systematiseren) en minder op contact en samenwerking (empathiseren), iets wat in de 
hersenen aan te wijzen is. Baron-Cohen beschouwt deze nadruk op systematiseren als een 
kenmerkend mannelijke eigenschap, en de nadruk op empathiseren als typisch vrouwelijk. 
Er zijn echter ook mensen met het aspergersyndroom die zich overmatig hebben 
gespecialiseerd in 'non-verbale communicatie' en het herkennen van menselijke emoties. 
Gedrag en houding kunnen dan met grote perfectie worden geïmiteerd zonder dat het 
bijbehorende affect (patroon van waarneembaar gedrag) aanwezig is. Zelfs de (micro-
)oogexpressie kan worden geïmiteerd. Op deze manier worden, al dan niet bewust, 
verschillende tekortkomingen tot op zekere hoogte gecompenseerd. 

Overigens spreekt Baron-Cohen niet van een stoornis, maar van een cognitieve stijl, met eigen 

kwaliteiten, waar niet noodzakelijk iets aan 'verbeterd' hoeft te worden. 

Het syndroom van Asperger wordt tot het autismespectrum gerekend. Net als bij de andere 
stoornissen uit dit spectrum is er sprake van een onhandige motoriek, moeite met het 'lezen' 
van sociale situaties, gebrek aan inlevingsvermogen, moeite met veranderingen, een neiging 
tot vaste gewoonten, een voorkeur voor bezigheden en interesses met sterk herhalende of 
systematische elementen, neiging tot obsessief gedrag en makkelijk opgaan in een 
fantasiewereld. 

Belangrijke verschillen met klassiek autisme zijn de (vrijwel) normale taalontwikkeling, de 
normale of zelfs hoge intelligentie en de normale behoefte om contacten te leggen. Het 
syndroom van Asperger wordt om deze redenen vaak tot het mildere eind van het 
autismespectrum gerekend. Vaak worden mensen met het syndroom van Asperger beschouwd 
als individuen die excentriek, wereldvreemd of einzelgänger zijn. 

Het stellen van een eenduidige diagnose wordt bemoeilijkt door de grote verschillen in de 
symptomen per diagnose en door de verschillen in methoden en instrumenten om het 
syndroom van Asperger vast te stellen. Naast de Amerikaanse diagnosecriteria uit DSM-IV en 
DSM-5 zijn er ook de criteria van de Wereldgezondheidsorganisatie (ICD-10), de 
Szatmari diagnostische criteria, de criteria van Gilberg en de criteria die Tony 
Attwood hanteert. 

 

Het DSM-IV geeft de volgende criteria (299.80): 

• A. Kwalitatieve tekortkomingen in de sociale interactie, wat blijkt uit minimaal twee van 
de volgende criteria: 

1. Duidelijke tekortkomingen in verschillende vormen van niet-verbaal gedrag, zoals 
rechtstreeks oogcontact, gelaatsexpressie, lichaamshouding en gebaren in sociale 
context. 

2. Onvermogen tot het aangaan van relaties met leeftijdgenoten die bij het 
ontwikkelingsniveau passen. 

3. Ontbreken van het spontaan delen van vreugde, interesses of prestaties met 
anderen (bijvoorbeeld geen voorwerpen tonen, geven of aanwijzen). 
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4. Gebrek aan sociale of emotionele wederkerigheid. 

• B. Beperkte herhaalde en stereotiepe gedragspatronen, interesses en activiteitenpatronen, 
wat blijkt uit minimaal een van de volgende criteria: 

1. Overheersende preoccupatie met een of meer stereotiepe en beperkte 
interessepatronen die afwijkend is in intensiteit of aandachtsgebied. 

2. Duidelijk inflexibel vasthouden aan niet-functionele routinehandelingen of 
rituelen. 

3. Stereotiep en herhaald motorisch gedrag (bijvoorbeeld fladderen of draaien van 
handen of vingers of complexe bewegingen met het hele lichaam). 

4. Duidelijke preoccupatie met onderdelen van voorwerpen. 

• C. De aandoening leidt tot klinisch significante tekortkomingen op sociaal of beroepsmatig 
gebied of andere belangrijke terreinen. 

• D. Er is geen klinisch significante achterstand in de taalontwikkeling (bijvoorbeeld 
woorden op tweejarige leeftijd, zinnen op driejarige leeftijd). 

• E. Er is geen klinisch significante achterstand in de cognitieve ontwikkeling of in de 
ontwikkeling van zelfhulpvaardigheden, aanpassingsgedrag (sociale interactie niet 
meegerekend) en de nieuwsgierigheid naar de omgeving. 

• F. Er is niet voldaan aan de criteria voor een andere pervasieve ontwikkelingsstoornis of 
schizofrenie. 

 

Cijfers over het voorkomen van het syndroom van Asperger hebben meestal betrekking op 
kinderen. 

Voordat de diagnose van het aspergersyndroom werd erkend, en alleen naar 'klassiek autisme' 
werd gekeken, heette één op de tweeëntwintighonderd mensen 'autistisch'. Sinds de term 
'autismespectrumstoornis' steeds meer aanvaard raakt, wordt aangenomen (onder meer door 
het Vlaamse Autisme Centraal en het Nederlandse Centrum Autisme) dat één op de duizend 

mensen klassiek autisme heeft, en één op de tweehonderd mensen een stoornis in het 
autistische spectrum. Het Nederlandse Landelijke Netwerk Autisme neemt aan dat ongeveer 
één op de vierhonderd mensen autistisch is, waarvan vijfentwintig procent vrouwelijk. 

Kenmerken: opgaan in intense interesses 

Mensen met het syndroom van Asperger kunnen intens preoccupaties koesteren. De precieze 
interesse verschilt per persoon; vaak is deze sterk gespecialiseerd en maakt op 
buitenstaanders een willekeurige indruk. Verzamelwoede komt veel voor, uiteenlopend 
van postzegels tot ongebruikelijke objecten zoals ventieldopjes. Ook het verzamelen van 
encyclopedische kennis over allerlei onderwerpen komt veel voor. Kenmerkend voor het 
syndroom van Asperger (en autisme in het algemeen) is niet zozeer wat de precieze interesse is, 
maar vooral de intensiteit waarmee men zich ermee bezighoudt. Vaak is het voor het individu 
van belang of het gekozen onderwerp het individu in staat stelt er een ordening en 
categorisering in aan te brengen (bijvoorbeeld, iemand zal in voetbal geïnteresseerd zijn omdat 
hij scores kan verzamelen waarna hij die vergelijkt met eerdere jaren en die scores indeelt 
naar divisies of andere categorieën; iemand zal in katten geïnteresseerd zijn en die vergelijken 
met andere katachtigen). 

Hans Asperger noemde de kinderen die hij observeerde 'professortjes' omdat hij vaststelde dat 
13-jarige patiënten een even uitgebreid en genuanceerd beeld van hun 'onderzoeksgebied' 
hadden als professoren. Maar typerend was dat het overzicht over het dagelijks leven vaak 
ontbrak. Ook sprak Asperger van intelligentie-automaten, vanwege het idee dat deze patiënten 

alles met hun intelligentie deden, en hun gevoelsleven niet of nauwelijks aanwezig leek. Ze 
werkten met een 'input' en 'output' met daartussen een (gecompliceerd) programma dat 
bepaalde wat er met de input moest worden gedaan, zoals bij een automaat of robot. De 
hersenen van mensen met het syndroom worden weleens met een computer vergeleken, omdat 
ze informatie zouden indelen op een nogal categorische manier, zodat deze weliswaar 
uitermate nauwkeurig in 'laatjes' wordt opgeslagen, maar die laatjes staan in minder goede 
verbinding met elkaar, waardoor de persoon minder makkelijk dan anderen van het ene naar 
het andere onderwerp of situatie kan overschakelen, en (te) ver kan doorgaan op de ingeslagen 
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weg. Een computer zou net zo werken, en wel met mappen die niet onderling met elkaar 
communiceren en onafhankelijk moeten worden geopend. 

De meeste mensen met het syndroom van Asperger wisselen gedurende de kindertijd een paar 
keer van interesse. In de puberteit komt de definitieve interesse gewoonlijk vast te liggen. 
Opvallend is wel dat een groot aantal mensen met het aspergersyndroom hierbij vaak voor 
technische, wetenschappelijke, systematische, en bétavakgerelateerde interesses kiest. 

Dergelijke interesses bieden een kunstmatige geordende wereld, die iemand met het 
aspergersyndroom respijt geeft van de onvoorspelbare en onhandelbare wereld van alledag. 
Het geeft een doel, uitdaging en bevrediging waarvan men de regie volledig zelf in de hand 
heeft. Het verlossende effect is wel enigszins te vergelijken met dat van verslavende middelen. 
Mensen met het syndroom van Asperger hebben het vaak moeilijk met zingeving en religies. 
Deze sluiten vaak niet aan bij hun wetenschappelijke en rationele instelling. 

Een combinatie van beperkte sociale vaardigheden en intense belangstelling voor een bepaald 
gebied kan leiden tot ongebruikelijke gedragingen die vaak worden omschreven als 
preoccupaties of stereotiep gedrag. Maar grote gedrevenheid, geduld en sterke fixatie en 
concentratie op het willen oplossen van een bepaald probleem, het willen begrijpen van een 
complex geheel of het willen bereiken van een bepaald beoogd doel, kunnen ook bijzondere 
resultaten of prestaties opleveren. Grote prestaties werden geleverd door mensen met een 
cognitieve stijl die sterk aan het syndroom doet denken. Zeker is dat het aspergersyndroom 
niet altijd een handicap is, maar ook zijn positieve kanten kent. Het is zeker niet 
ongebruikelijk dat mensen met het syndroom van Asperger hun beroep maken van de 
onderwerpen waar ze veel van af weten en waarin ze zich gespecialiseerd hebben.  

 

Bijzonder taalgebruik 

Kinderen met het syndroom van Asperger kunnen opvallen door een 'pedante' manier van 
spreken. Hun spreektaal is vaak formeel en barok en vertoont veel overeenkomsten met 
schrijftaal. Ze komen vaak autoritair over door de stelligheid van hun uitspraken en vaak 
eentonige stemgeluid. Verder hebben ze een sterke neiging lang over hun 'specialisme' door 
te praten terwijl de gesprekspartner er allang geen interesse meer voor toont (preoccupatie). 
Ze kunnen echter uitblinken in spelling, genieten van dictees en van het uitleggen van 
spelling- en grammaticaregels en kunnen lezen en voorlezen als kinderen die jaren ouder zijn. 
Dit staat los van de inhoud van de tekst, die ze misschien niet eens begrijpen (hyperlexie). 
Onder mensen met het syndroom zouden veel beelddenkers zijn. 

Een persoon met het aspergersyndroom wekt met zijn manier van spreken vaak hilariteit, of 
juist dodelijke ernst. Dit kan de aanzet zijn tot een imago als grappenmaker, waarbij de 
nadruk vaak zal liggen op taalgrappen (woordspeling, woordspel, kreupelrijm, satire) en 
absurdistische humor; juist niet op serieuze kritiek of op situationele humor waarbij interactie 
tussen mensen van belang is. 

Hoewel mensen met het syndroom van Asperger over het algemeen geen stoornis in 
taalontwikkeling en spraak hebben, kunnen ze moeite hebben met het op gang houden van 
een gesprek. Het kan voorkomen dat ze niets meer weten te zeggen en niet of slecht uit hun 
woorden komen. Dit is ook afhankelijk van de inhoud van het gesprek, de situatie en het 
gespreksonderwerp. Wanneer iemand met het syndroom van Asperger over 'koetjes en kalfjes' 
moet praten, zal hij sneller vastlopen dan wanneer het over een van zijn interessegebieden of 
een ander 'zakelijk' onderwerp gaat. Mensen met het syndroom vinden het dan ook opvallend 
wanneer neurotypische mensen zomaar over vrije onderwerpen kunnen praten en daarbij 
voortdurend uit de losse pols het gesprek op gang weten te houden. Ze raken gespannen als 
gesprekken meer om het uitwisselen van sociale conventies gaat, en minder om het 
uitwisselen van informatie. Ze zullen proberen een gesprek hun kant op te buigen door er 
informatie, analyses en conclusies in te verwerken. Dit kan bij de gesprekspartner tot irritatie 
leiden, omdat deze, in tegenstelling tot degene met het syndroom, juist ontspanning ervaart 
bij het aangaan van een gesprek zonder waarheidsvinding als oogmerk. 

Verder komen echotalie en palilalie voor, net als bij andere stoornissen uit het 
autismespectrum. Ook het praten tegen voorwerpen komt een enkele keer voor. Dit neemt 
niet weg dat de persoon met het aspergersyndroom heel goed weet dat het voorwerp niets 



42 

 

terugzegt, en het werkelijkheidsbesef is niet verstoord. Sommige mensen met asperger praten 
soms veel tegen zichzelf en voeren monologen. Er is meer sprake van 'loop-back' communicatie 
dan van communicatie naar anderen. Ook worden denkbeeldige conversaties/interacties 
soms nagesimuleerd in het hoofd, zodat de persoon met asperger als het ware alvast oefent 
en zich enigszins voorbereidt op de gesprekken/interacties in de echte werkelijkheid. Een 
persoon met asperger wil alle opties alvast van tevoren 'uitgewerkt' hebben zodat hij/zij niet 
voor verrassingen komt te staan. Improviseren is niet diens kwaliteit. 

 

Sociale beperkingen 

Mensen met het syndroom van Asperger kunnen binnen de sociale context moeilijk 'tussen 
de regels lezen'. Het besef van wat sociaal aanvaard is, is vaak niet intuïtief. Daardoor vindt 
men vaak niet de juiste toon en mimiek om de eigen emotionele toestand te uiten. Het 
vermogen om letterlijke en figuurlijke taal uiteen te houden en om iemands lichaamstaal te 
lezen is beperkt, evenals de thoery of mind, zoals dat voorkomt bij veel vormen van autisme. 
Het juist inschatten wanneer het woord kan worden genomen in een gesprek, en wanneer 
niet, is vaak slecht ontwikkeld. Algemeen bekende metaforen zijn voor mensen met het 
syndroom van Asperger vaak moeilijk te begrijpen, terwijl de eigen metaforen juist voor de 
omgeving dikwijls onbegrijpelijk zijn. Dit alles maakt dat gesproken kan worden van een, soms 
sterk, verminderd empatisch vermogen. 

Ten opzichte van mensen met klassiek autisme leren mensen met het syndroom van Asperger 
veel geraffineerder met hun beperkingen om te gaan. Men weet ze vaak goed te camoufleren. 
Geholpen door de meestal goed ontwikkelde verbale vaardigheden worden de aanwezige sterke 
kanten ten volle uitgebuit. Ook het spelen met niet-letterlijk taalgebruik is te leren. De 
beperkingen zijn dus door inzet van het verstand en oefening in de loop van jaren vaak deels 
te compenseren. Men leert dan gedurende de adolescentie wat gemakkelijker met andere 
mensen om te gaan. Hierdoor, en vanwege de beperkte wetenschappelijke informatie die 
beschikbaar is over de aandoening, wordt de 'handicap' door hulpverlening en omgeving nogal 
eens onderschat. 

Drukke sociale gebeurtenissen zijn voor een persoon met het aspergersyndroom vaak 
onaangenaam; een activiteit is belastend en inspannend in plaats 
van ontlastend en ontspannend zoals dat voor iemand zonder het syndroom van Asperger zou 

zijn. Van daaruit kan zich dan logischerwijs stress, onzekerheid of angst ontwikkelen. Veel 
mensen met het syndroom uiten wel de wens om een sociaal leven te hebben, maar negatieve 
ervaringen als gevolg van hun sociaal (on)vermogen zorgen er in veel gevallen voor dat men op 
dat gebied grote beperkingen voelt. 

 

Emotionele bijzonderheden 

Iemand met het syndroom van Asperger heeft er in het algemeen moeite mee de emotionele 
signalen van anderen te doorgronden, in het bijzonder de subtiele boodschappen door 
gelaatsuitdrukkingen, oogcontact en lichamelijk contact. De mentale instelling is meer dan 
gemiddeld egocentrisch waardoor men een egoïstische indruk kan maken. Het vermogen om 
eigen en andermans intenties en emoties te duiden en te kanaliseren is verstoord. Men leert 
door ervaring vaak wel wat daarbij de maatschappelijke normen zijn en beseft terdege wanneer 
iets aanvaardbaar of juist afwijkend overkomt. Het kunnen vinden en toepassen van sociaal 
geaccepteerde strategieën om gepast op de omgeving over te komen is een voornaam 
onderscheid met mensen met klassiek autisme. 

Een persoon met het syndroom van Asperger kan, wanneer de zaken een onverwachte 
wending nemen, moeite hebben met het verwerken van emoties. Terugtrekking, paniek 
en vluchtgedrag of doorbraken van woede, agressie en huilbuien kunnen het gevolg zijn. Voor 
de buitenwereld zijn deze autistische reflexen en uitingen niet altijd te begrijpen. Daar waar 
veel mensen juist op anderen afstappen, communiceren en heftig in gesprek gaan wanneer ze 
een probleem hebben, vluchten mensen met het syndroom juist in zichzelf en kunnen totaal 
onbereikbaar worden. Bij telkens terugkerende of blijvende problemen waarvoor geen manier 
van omgaan wordt gevonden, kan iemand met het syndroom van Asperger een groot 
wantrouwen, achterdocht of boosheid ontwikkelen naar de niet-autistische buitenwereld. 
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Veel wetenschappelijke informatie die beschikbaar is over het gevoelsleven van mensen met 
het syndroom van Asperger heeft betrekking op kinderen. Over de wijze waarop het syndroom 
bij volwassenen tot uiting komt, beschikt men meer over vermoedens dan harde feiten. De 
veronderstelling is dat de meeste mensen met het syndroom van Asperger in de loop der jaren 
leren omgaan met hun anders-zijn waardoor dit niet of minder opvalt. 

 

Sensorische kenmerken 

Veel mensen met het syndroom hebben sensorische afwijkingen die niet tot problemen leiden. 
Omdat de hersenen meer gericht zijn op het opmerken van details, kunnen het gezicht en het 
gehoor verschijnselen opmerken die niet-autistische mensen niet opvallen. Zo kunnen ze de 
lage frequentie van bepaalde soorten licht waarnemen waardoor een tv lijkt te flikkeren, net 
als tl-verlichting, sommige LED-lampen en auto-achterlichten, waar neurotypische mensen 
dit niet zien. Ook kunnen sommigen ultrasone geluiden horen: vleermuizen zijn hoorbaar en 
beeldbuizen geven tijdens gebruik een constante pieptoon. 

Ook overgevoeligheid voor last, geluiden en smaken komt veel voor. Deze 
tot overprikkeling leidende overgevoeligheid maakt dat men zich slechter kan concentreren. 
De gevoeligheid voor onregelmatige prikkels is vaak groter dan voor regelmatige. Sommigen 
zijn extreem gevoelig voor harde geluiden of sterke geuren, of houden er niet van aangeraakt 
te worden. Het tikken van een klok of het druppelen van water kan als ondragelijk worden 
ervaren, ook fel licht, knipperend licht zoals tl-verlichting en felle kleuren kunnen voor 
mensen met asperger zeer onaangenaam zijn en leiden tot emotionele uitbarstingen. 

Velen hebben moeite om geluiden te filteren in een lawaaiige omgeving, waardoor ze sprekers 
niet goed kunnen verstaan. Iemand met het aspergersyndroom kan zich in zo'n situatie 
moeilijk concentreren op één gesprek. Ook de wijze waarop gesprekken zich in een informele 
sfeer ontwikkelen en van onderwerp veranderen, kan leiden tot verwarring. 
Achtergrondmuziek kan de verwarring nog groter maken omdat het een extra afleidende factor 
vormt. Het kan echter ook een houvast vormen daar het dikwijls een constant en voorspelbaar 
gegeven is. 

 

Diverse kenmerken 

Mensen met het syndroom van Asperger hebben een diversiteit aan zintuiglijke, 
ontwikkelings- en psychische bijzonderheden. De ontwikkeling van de fijne motoriek kan 
bijvoorbeeld vertraagd zijn, en er kan sprake zijn van een merkwaardige manier van lopen of 
een gepreoccupeerde manier van bewegen van vinger, hand, arm of been. Typerend is ook dat 
motivatie een erg belangrijke rol speelt. Wanneer iemand met het syndroom van Asperger een 
bepaalde sport of muziekinstrument tot zijn interesse maakt kan hij op zo'n deelgebied sterk 
uitblinken. Opvallend is verder dat wat betreft sport en spel vooral vaak voor individuele en 
solistische activiteiten gekozen wordt, zoals boemerang gooien en gamen. 

Veel mensen met het syndroom van Asperger denken extreem visueel en concreet. Ook het 
ruimtelijk inzicht is vaak zeer sterk ontwikkeld. Typerend is dat dit alleen opgaat zolang het 
overzicht aanwezig is. In een nieuwe omgeving kan iemand met het syndroom van Asperger 
soms totaal verdwalen en in paniek raken wanneer er geen duidelijke plattegrond aanwezig 
is. Ook al kunnen sommigen extreem goed kaartlezen, als de werkelijkheid op een klein detail 
van de kaart afwijkt, kan dit grote verwarring, paniek of frustratie veroorzaken. Anticiperen 
en dingen rustig op creatieve wijze oplossen is een houding die aangeleerd moet worden. 

Ook het (langetermijn) geheugen werkt soms anders bij mensen met asperger. Veel 
neurotypische mensen herinneren zich de dingen van vroeger vaak in een globale trant, als 
een verhaal. Mensen met het syndroom van Asperger onthouden soms minder de 
gebeurtenissen in een 'totaal-verhaaltje', maar eerder in losse opeenvolgingen van zeer 
gedetailleerde scènes. Ze kunnen zich dan gebeurtenissen of details herinneren in een mate 
die neurotypische mensen opmerkelijk vinden. 

Veel mensen met het syndroom van Asperger voelen zich aangetrokken tot orde en routine, 
terwijl verandering in die routines en vaststaande ordes bij sommigen angstaanvallen of 
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irritatie kan veroorzaken. Er zijn er echter ook die juist heel onregelmatig leven en heel 
moeilijk routines kunnen inbouwen in hun leven. 

 

Bijkomende stoornissen 

Mensen met het syndroom hebben meer dan gemiddeld te maken met bijkomende problemen, 
zoals klinische depressie, oppositioneel-opstandige gedragsstoornis, syndroom van Gilles de 
la Tourette, angststoornissen (met name obsessief-compulsieve stoornis en fobieën). Er zijn 
ook mensen met het syndroom van Asperger die gediagnosticeerd worden met dyspraxie, 
dyslexie of dyscalculie. Mensen met het syndroom van Asperger vertonen soms kenmerken 
van depressie als gevolg van de matige communicatie met, en het onbegrip van, de 
buitenwereld. 

 

Kindertijd 

Mensen met het syndroom van Asperger ervaren vaak problemen in sociale relaties met 
leeftijdgenoten. In hun kindertijd zijn het dikwijls de 'studiebollen zonder vrienden'. Ze spelen 
vaak alleen en zijn weinig bezig met vriendjes maken. Soms wordt dit wel geprobeerd, maar 
meestal zonder veel resultaat. Typerend gedrag is bijvoorbeeld het alleen rondlopen op het 
schoolplein en vaak in eigen gedachten verzonken zijn. Men is bijna doorlopend met de eigen 
interesses bezig. Vaak wordt met verbazing naar kinderen met het aspergersyndroom gekeken 
omdat ze 'zichzelf zo goed kunnen vermaken'. Ook komt het voor dat een kind met het 
syndroom van Asperger een gefantaseerd vriendje creëert, in een eigen fantasiewereld of in de 
echte wereld. Dit kan bijvoorbeeld een bepaalde knuffel, een huisdier of een object behorend 
bij de speciale interesse zijn. 

Mensen met het aspergersyndroom worden met name in de kindertijd en in de adolescentie 
nogal eens het mikpunt van plagerijen en pesterijen vanwege hun afwijkende gedrag, taal en 
interesses en hun beperkte mogelijkheden tot sociaal communicatief gedrag. Soms zijn ze zich 
er niet of nauwelijks van bewust dat ze gepest worden of werden. Zo kunnen ze denken dat 
hun belagers juist hun vrienden zijn, waar anderen meteen zien dat deze 'vrienden' hen achter 
hun rug uitlachen. Anderzijds zijn er ook kinderen en jongeren met het syndroom die 
depressief worden omdat ze ernstig onder het pestgedrag lijden. In de huidige samenleving 
wordt bijna standaard van kinderen verwacht dat ze sociaal weerbaar zijn, van zich af bijten 
en op de juiste manier voor zichzelf opkomen. Door het zwakkere EQ van kinderen met het 
aspergersyndroom zijn dit juist dingen die zich niet of matig ontwikkelen. Omdat jongeren 
met het syndroom vaak in een eigen wereld leven en meer met zichzelf bezig zijn dan met 
anderen, hebben ze minder interesse voor de buitenwereld. Ze zullen zich logischerwijs niet 
zoals anderen 'automatisch' gaan bezighouden met de wereld om hen heen. Vaak denken ze 
dat alles gebaseerd is op het verzamelen van kennis. Het besef ontbreekt dan dat sommige 
dingen niet op school geleerd kunnen worden, maar tijdens het dagelijks leven door ervaring 
ontdekt, geleerd of uitgevonden moeten worden. 

Daarenboven nemen deze kinderen de dingen vaak extreem letterlijk, ze hebben het 
bijvoorbeeld moeilijk om sarcasme en cynisme te herkennen. Ook kan het zijn dat iemand 
met het syndroom van Asperger denkt dat iemand niet ernstig is, terwijl dat juist wel zo 
bedoeld is. Of juist andersom; denken dat een grap serieus bedoeld is. Vaak zijn kinderen of 
tieners met het aspergersyndroom zich niet bewust wat er verkeerd is gegaan en hoe. Wie zich 
wel bewust wordt van fouten, heeft dat vaak pas later door. De kunst voor iemand met het 
syndroom van Asperger is om bijvoorbeeld sarcasme te leren herkennen en te negeren om zo 
conflicten te vermijden. 

Kinderen met het syndroom van Asperger zijn, in tegenstelling tot veel andere kinderen uit 
het autismespectrum, aanvankelijk wel heel actief sociaal zoekend, maar naarmate hun 
beperkte sociale vaardigheden hun tegenslagen opleveren kunnen ze zich - in toenemende 
mate - terugtrekken. 

De combinatie van beperkingen én uitzonderlijke mogelijkheden die deze kunnen 
camoufleren, kan op school soms leiden tot problemen met leraren, de organisatie of 
medeleerlingen. Sommige mensen met het syndroom van Asperger onderkennen hun status 
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in hun sociale omgeving niet, doordat dit een sociale conventie is. Ze behandelen iedereen dan 
zo'n beetje hetzelfde, los van de sociale positie. Kinderen met het syndroom van Asperger gaan 
bij leraren nogal eens door voor 'probleemleerling'. Een soms beperkte tolerantie voor ordinaire 
opdrachten zonder uitdaging maakt dat een leerling met het syndroom van Asperger een lage 
frustratiedrempel kan hebben en dan arrogant en ongedisciplineerd overkomt. Het kind zelf 
kan als gevolg daarvan agressie-aanvallen en vluchtgedrag vertonen. 

Ook in de puberteit zijn er opvallendheden bij jongeren met het syndroom van Asperger te 
zien. Daar waar hun klasgenoten bijvoorbeeld in hun vrije tijd en weekenden vooral bezig zijn 
met vrienden (maken), uitgaan, experimenteren, relaties en seksualiteit, trekt de jongere met 
asperger zich hier vaak van terug. Ze lijken vaak op een andere manier naar hun 
volwassenheid toe te werken dan hun leeftijdsgenoten. Toch gaan ze (vooral lichamelijk) wel 
degelijk door de puberteit heen. 

 

Specifieke karaktertrekken 

Veel mensen met het syndroom van Asperger hebben een buitensporig groot moreel gevoel en 
zullen niet snel geneigd zijn om dingen te doen die niet mogen en juist wel respect hebben 
voor gezaghebbers, zoals leraren, directie en politie. 
Het komt nogal eens voor dat ze een 'voorbeeldleerling' of 'voorbeeldburger' zijn omdat ze zich, 
meer dan anderen, aan de regels houden en goede resultaten behalen. Dit extreme morele 
besef kan echter ook heel goed tot uiting komen wanneer de leerling met het 
aspergersyndroom doorgaat voor probleemleerling met veel gedragsproblemen. Bijvoorbeeld 
door spontaan uit zichzelf strafregels te gaan schrijven of zelfstandig naar de directeur te 
stappen om overdreven te gaan 'biechten'. ‘Ik verdien dit!’ wordt dan vaak gebruikt als 
motivatie, het is een uiting van een overdreven sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Een 
ander voorbeeld is overdreven voorbeeldig verkeersgedrag laten zien door bijvoorbeeld elk 
verkeersbord letterlijk op te volgen en de officiële voorrangsregels in elke situatie extreem 
letterlijk correct toe te passen. Dit laat zich verklaren door de theorie die ervan uitgaat dat 
iemand met dit syndroom de wereld om zich heen probeert te systematiseren, zodat ze 
voorspelbaarder wordt. Als men zich volgens te verwachten systemen (ethiek, regels, wetten) 
zou gedragen, dan zou men minder onbegrijpelijk zijn in de ogen van iemand met het 
aspergersyndroom. In werksituaties kan zo iemand zich sneller geroepen voelen als 
klokkenluider te fungeren, met alle gevolgen van dien, zoals uitsluiting of zelfs ontslag. 

Als het leren op school geen probleem is kunnen er toch problemen ontstaan bij bijvoorbeeld 
stages of opleidingen met weinig structuur; zoals lesmethoden waarbij niet klassikaal les 
wordt gegeven. Bij dergelijke lesmethoden worden scholieren geacht zelfstandig te werken, 
zelfstandig te studeren en de hulp van de leraar in te roepen wanneer er een probleem is. De 
stap om naar de leraar te gaan kan voor mensen met het syndroom van Asperger 
onoverkomelijk zijn. Ook het ontbreken van duidelijke structuur kan voor problemen zorgen. 
Verder kunnen de meer praktische kanten van het leren een obstakel vormen. Veel jongeren 
met het syndroom van Asperger hebben bijvoorbeeld meer moeite met leren autorijden en 
daardoor ook met het behalen van hun rijbewijs. Bestuurders met het aspergersyndroom 
kunnen vaak moeilijk aan een gesprek deelnemen terwijl ze aan het rijden zijn en rijden dan 
ook het liefst alleen. Zij kunnen rijfouten maken als zij proberen te converseren met de 
rijinstructeur of de mede-inzittende. Juist het drukke verkeer wordt als een onvoorspelbare 
en chaotische buitenwereld ervaren waarin ze zich niet thuis voelen. 

Vaak is de koppeling van theorie naar praktijk of van praktijk naar theorie (pragmatisme) bij 
mensen met het syndroom van Asperger anders. Dit resulteert ook vaak in (school)loopbanen 
en curricula vitae die buitenstaanders niet altijd direct zouden vermoeden. Zo kan iemand 
met het syndroom van Asperger bijvoorbeeld een enorme theoreticus zijn die soms, met 
complete volzinnen, net als een professor of hoogleraar kan spreken en schrijven, maar qua 
schoolloopbaan 'slechts' LTS, ULO of VMBO heeft. Of juist andersom: iemand met het 
syndroom van Asperger die een universitair ingenieursdiploma heeft, maar een erg 
praktische, aanpakkende en concreet ingestelde 'doener' is in plaats van een welbespraakt 
theoreticus. 

Veel mensen met het aspergersyndroom zullen zich oppervlakkig gezien, net zo ontwikkelen 
als ieder ander. Pas als nauwkeurig naar zo'n persoon gekeken wordt of als de persoon 
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uitgebreid psychologisch onderzocht wordt, zal blijken dat er iets aan de hand kan zijn. Mede 
hierdoor krijgen veel mensen met het syndroom van Asperger relatief laat een juiste diagnose. 
Maar ook komt het voor dat alleen het kennis krijgen van de betekenis van het 
aspergersyndroom of autisme al genoeg is om te ontdekken dat een persoon het syndroom 
van Asperger heeft. Een oorzaak voor late onderkenning is de grote onbekendheid van de 
stoornis in de maatschappij; ook onder medici en andere hulpverleners. 

Het komt regelmatig voor dat een persoon met het syndroom van Asperger een zelfdiagnose 
doet aan de hand van boeken of informatie van internet. Sommige mensen met het 
aspergersyndroom hebben teleurstellende ervaringen door de blijkbare onkennis en onkunde 
van psychiatrische en medische hulpverleners. Het kan ook voorkomen dat iemand officieel 
met het label syndroom van Asperger wordt beplakt, terwijl deze persoon zelf niet of nauwelijks 
problemen in zijn ontwikkeling heeft ervaren. Hieruit blijkt ook dat het syndroom van Asperger 
niet altijd een ernstige handicap of stoornis hoeft te betekenen, soms is juist het tegendeel het 
geval. 

Veel mensen met het aspergersyndroom erkennen hun beperkingen en proberen zich er aan 
aan te passen. Het lukt volwassenen met het syndroom van Asperger dikwijls zelf hun 
aanpassingsproces te regelen, zonder behandeling of begeleiding. Ze ervaren evenwel vaak 
dezelfde problemen als veel mensen met autisme. Het verschil is dat mensen met het 
aspergersyndroom op volle toeren hun - hoge - intelligentie gebruiken om hun 
aanpassingsproces vorm te geven, in tegenstelling tot lager functionerende autisten die soms 
levenslang hulpbehoevend en onaangepast blijven, én in tegenstelling tot neurotypischen die 
bij hun aanpassingsproces zowel sociaal-emotionele vaardigheden als intelligentie gebruiken. 
Een gevolg is dat menig persoon met het aspergersyndroom intellectueel verder ontwikkeld is 
dan de gemiddelde neurotypische persoon. 

Mensen met het aspergersyndroom kunnen zeer in hun specifieke interesses opgaan en hier 
erg bedreven in zijn, terwijl ze altijd moeite blijven houden met eenvoudige dingen zoals het 
huishouden. Soms is er zelfs sprake van inertie. De vaat doen vergt dan bijvoorbeeld veel 
moeite, wat soms de indruk geeft dat iemand met het syndroom van Asperger lui is. Velen 
maken daarom gebruik van een dagschema dat hun het leven vergemakkelijkt. 

Mede door hun 'superieure' aanpassings- en camouflagetechnieken, zijn er mensen met het 
aspergersyndroom die zich niet realiseren dat ze voldoen aan de criteria voor dit syndroom. 
Door voorlichting en kennisoverdracht wordt deze groep wel steeds kleiner. Er komt geleidelijk 
aan wat meer begrip, aandacht en respect voor een groep mensen die vroeger vooral werd 
gezien als 'zonderling', 'niet-sociaal', 'eenzelvig' of 'contactgestoord'.  

 

Wonen 

De meeste volwassen personen met het syndroom van Asperger zijn in staat om zelfstandig te 
wonen. Sommigen kiezen voor begeleiding door bijvoorbeeld een gespecialiseerd team van 
een instelling voor beschermd wonen voor bepaalde externe ondersteuning, zoals 
interieurverzorging of steun bij de administratie en financiën. De behoefte aan deze 
woonbegeleiding kan variëren van een half uur per dag tot een uur per week. Anderen kiezen 
ervoor zo lang mogelijk in het ouderlijk huis te blijven wonen. Dit kan praktische voordelen 
hebben, bijvoorbeeld op financieel gebied en door persoonlijke ontlasting. Met name het begin 
van zelfstandig wonen kan met enige spanning gepaard gaan omdat men als het ware nog 
'ingewerkt' moet worden in het beheren van een huishouden. Het kan lastig zijn om op eigen 
initiatief dingen uit te gaan zoeken en te regelen. Daarnaast heeft iemand met het syndroom 
meer moeite met een nieuwe omgeving en veranderingen in de leefsituatie waardoor soms 
sterke heimwee kan ontstaan. Nadat men eenmaal een zekere routine heeft opgebouwd stelt 
de moeilijkheidsgraad vaak niet zoveel meer voor. Routine, herhaling, kennis van zaken 
hebben en het weten en beheersen van dingen zorgen altijd voor meer rust in het hoofd. 
Beschermd wonen met vierentwintig-uurs begeleiding komt, in tegenstelling tot bij klassieke 
autisten, bij mensen met het aspergersyndroom niet zoveel voor. 
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Werk 

De interesses van hun kindertijd kunnen mensen met het aspergersyndroom mogelijk een 
betaalde baan opleveren, al blijven de sociale beperkingen een niet te onderschatten drempel 
tot slagen. Ondanks hun vaak 'geleerde' taalgebruik, grote algemene kennis en normale tot 
hoge intelligentie ondervinden veel mensen met het aspergersyndroom grote moeilijkheden 
om een betaalde baan te krijgen en te behouden. Dikwijls rondt men een opleiding met succes 
af, maar scoort men onvoldoende bij een sollicitatiegesprek of andere 
geschiktheidsonderzoeken. Of men ervaart, als men een betrekking gevonden heeft, veel 
misverstanden of pestgedrag op het werk. Ook ontslag zonder dat men goed begrijpt waarom 
komt nogal eens voor. 

Een aantal mensen met het syndroom van Asperger is dan ook werkloos of werkt onder het 
niveau, bijvoorbeeld bij of via een beschutte of sociale werkplaats. Ook werken veel mensen 
in deeltijd of zijn gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt verklaard. 

Sommige beroepen zijn geschikter voor personen met het aspergersyndroom dan andere. 
Beroepen met meer inhoudelijk gestructureerd werk en minder sociale interactie c.q. contact 
met klanten of collega's zoals tekenaar, ontwerper, computerprogrammeur, onderzoeker of 
analist zijn aantrekkelijker dan werk met veel sociale interactie zoals politieagent, verkoper, 
manager/leidinggevende, verpleegkundige of politicus. 

Mensen met het aspergersyndroom neigen vaak naar perfectionisme en stellen hoge eisen aan 
zichzelf. In werksituaties zijn het vaak gedreven en harde werkers. Men zal niet of weinig 
kletsen met collega's en zich niet af laten leiden door het (sociale) gebeuren om zich heen. 
Wanneer het werk vooral veel dezelfde fysieke handelingen of juist veel wisselende 
handelingen betreft, kan inertie of onhandigheid optreden. Sommige werknemers met het 
syndroom van Asperger 'trainen' voortdurend zichzelf om zwakke plekken te verbeteren en te 
verbergen. Dit trainen kost vaak veel tijd en moeite. 

Anderzijds zijn er mensen met het syndroom van Asperger die een universitaire titel behalen 
en een goed betaalde baan hebben. Daar is dan wel vaak veel zelfkennis, 
aanpassingsvermogen, en een juiste focus op mogelijkheden en onmogelijkheden en 
aanpassing door de omgeving bij nodig.  

 

Relaties 

Bij het vinden van een levensgezel ondervinden veel mensen met het syndroom van Asperger 

moeilijkheden. Anderen raken om tal van redenen buiten hun wil gescheiden. Velen zijn een 
groot deel van hun leven alleenstaand en het hebben van een relatie is meer uitzondering dan 
regel. Terwijl er veel moeite voor wordt gedaan, slagen mensen met de stoornis van Asperger 
er vaak niet in een partner te vinden. Mensen met het aspergersyndroom missen in meer of 
mindere mate de verfijnde vaardigheden die bij het leggen en onderhouden van relaties nodig 
zijn. Juist bij mildere vormen van het aspergersyndroom komt de contactstoornis vooral tot 
uiting op het gebied van (intieme) relaties, omdat liefde niet logisch en analyseerbaar is. Ook 
zijn er nogal eens informatieverwerkingsproblemen bij onder andere intimiteit, seksualiteit en 
aanrakingen. Daardoor kunnen miscommunicaties/misvattingen ontstaan die maken dat de 
partner teleurgesteld kan raken en zelfs denken dat de persoon met asperger er geen behoefte 
aan heeft, terwijl dat wel zo is. 

Mensen met het aspergersyndroom hebben vaak het gevoel niet echt te behoren tot de wereld 
rondom hen. Hierdoor wordt het in Amerika wel gekscherend Wrong Planet 
Syndrome genoemd. Velen leven vooral in hun vrije tijd als einzelgänger. Ze hebben zich er 

noodgedwongen mee verzoend om voor de rest van hun leven alleen te blijven. 

Door het leiden van een vereenzaamd bestaan ervaren mensen dikwijls emotioneel gezien een 
lagere levenskwaliteit. Dit kan bij sommigen leiden tot moeilijkheden bij de zelfacceptatie, 
frustratie en depressie. De onbekendheid met de stoornis in de maatschappij, de 
onderschatting en het niet waarnemen van de problematiek zijn belangrijke oorzaken 
waardoor mensen met deze aandoening zich blijvend onbegrepen voelen en soms ten einde 
raad kunnen raken. In extreme gevallen kan het komen tot ernstige verwaarlozing of de wens 
een eind aan het eigen leven te maken. 
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Anderzijds is er ook een minderheid volwassenen met het syndroom van Asperger die trouwt, 
kinderen krijgt, en een gelukkig gezinsleven ervaart. Ook hier is veel zelfkennis, ervaring, 
aanpassingsvermogen, een juiste focus op mogelijkheden en onmogelijkheden en aanpassing 
door de omgeving bij nodig. 

Er zijn in Nederland diverse instanties waar mensen met een autistische stoornis 
terechtkunnen voor begeleiding of lotgenotencontact. Naast officiële instanties zoals 
de GGZ zijn er verenigingen als Personen uit het Autisme Spectrum (PAS) die zich richt op 
normaal begaafde volwassenen (18+) met autisme. Daarnaast is er de Nederlandse Vereniging 
voor Autisme die zich ook richt op ouders met autistische kinderen. De stichting AutSider 
biedt de mogelijkheid online te communiceren met mensen met een autistische stoornis via 

onder andere een forum en een chatkanaal. 

 

 

 

Depressie 

We herkennen het allemaal: de ene dag voel je je vrolijk of goed, de volgende dag somber. Je 

stemming kan ‘zomaar’ veranderen. Maar ook kan verdriet of somberheid een normale reactie 

zijn op een vervelende gebeurtenis. We spreken pas van een depressie als je minstens twee 

weken erg somber bent, nergens zin in hebt of niet meer kunt genieten van dagelijkse dingen. 

Je somberheid is dan niet meer ‘normaal’ en het ontregelt je leven. 

Depressies kunnen in verschillende vormen voorkomen, van licht tot zwaar. Hoe zwaarder een 
depressie, hoe meer je last hebt van onderstaande klachten: 

• nergens meer interesse en plezier in 
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• een gevoel dat je waardeloos bent, of schuldgevoel 

• slaapproblemen 

• verminderde of grotere eetlust of duidelijke gewichtsverandering 

• weinig energie, vermoeidheid 

• moeite met concentreren of besluiteloosheid 

• traagheid of juist onrust in je lijf 

• terugkerende gedachten over de dood of zelfdoding 
 

Depressies hebben niet één duidelijke oorzaak, maar ontstaan door een combinatie van 
biologische, psychische en sociale factoren. 

In onze hersenen beïnvloeden de stoffen serotonine en noradrenaline onze emoties, eetlust en 
het concentratievermogen. Veel mensen met een depressie hebben te weinig van deze 
‘neurotransmitters’. Dit verklaart dat depressies in sommige families vaker voorkomen dan in 
andere. Ook hormonen, medicijnen, alcohol en drugs kunnen ervoor zorgen dat je eerder 
depressief wordt. Depressies komen ook vaker voor bij mensen met diabetes en hart- en 
vaatziekten, schildklierproblemen en afwijkingen van de bijnierschors. 

Ook persoonlijke eigenschappen kunnen de kans op een depressie verhogen. Vaak komt dat 
uit je jeugd. Zo kun je moeite hebben met problemen oplossen, omgaan met verdriet en 
teleurstelling of hulp vragen. Maar ook kun je last hebben van negatief denken, weinig 
zelfvertrouwen, perfectionisme, faalangst of een streng geweten. 

Ook kan je depressief raken omdat je iets heel naars hebt meegemaakt. Bijvoorbeeld er gaat 
iemand dood van wie je veel houdt, of je wordt ontslagen op je werk. Maar ook een spannende 
gebeurtenis, zoals een verhuizing, kan een depressie veroorzaken. Soms leidt een schokkende 
gebeurtenis uit het verleden tot een depressie. Bijvoorbeeld als iemand als kind lichamelijk of 
geestelijk is mishandeld, misbruikt, of op jonge leeftijd een dierbare heeft verloren. Bron 
adfstcihting.nl. 

 
 



50 

 

Depressie is een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of zware 

neerslachtigheid. In het dagelijkse spraakgebruik wordt de term depressief gebruikt voor 

uiteenlopende gemoedstoestanden, variërend van een korte dip tot ernstige neerslachtigheid. 

Niet iedere depressieve, sombere of verdrietige stemming is een psychische aandoening. 

Behandelaars, verzekeraars en beleidsmakers spreken van een klinische depressie wanneer 

aan een aantal criteria wordt voldaan, zoals vastgelegd in diagnostische en statistische 

handboeken als het International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems van de Wereldgezondheidsorganisatie, of de in Nederland en in de VS gehanteerde 

Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders. In 2016 leed ongeveer drie procent van 

de Nederlandse bevolking of 550.000 mensen aan een depressie volgens RIVM. Volgens het 

CBS gaf in 2014 acht procent van de Nederlandse bevolking aan depressief geweest te zijn 

afgelopen jaar. Geschat wordt dat twintig procent van de Nederlandse bevolking in zijn leven 

last krijgt van depressies. De naam unipolaire depressie wordt ook wel gebruikt ter 

onderscheid van depressies bij bipolaire stoornissen. Oudere beschrijvingen als vitale 

depressie, melancholie of endogene depressie komen in grote lijnen overeen met de zwaardere 

vormen van depressieve stoornis.   

In de DSM-5 zijn de depressieve stoornissen afgesplitst van de bipolaire stoornissen. Het 
hoofdstuk depressieve stoornissen bevat criteria voor de disruptieve 
stemmingsregulatiestoornis, klinische depressie, persisterende depressieve stoornis 
(dysthymie), premenstruele stemmingsstoornis, depressie veroorzaakt door drugs/medicatie, 
depressie veroorzaakt door een andere medische aandoening, en andere depressieve 
stoornissen (al dan niet gespecificeerd). Deze stoornissen worden allemaal gekenmerkt door 
de aanwezigheid van een sombere, lege of geïrriteerde stemming. De verschillen tussen de 
stoornissen hebben vooral te maken met de oorzaken en de ernst/timing van deze 
symptomen. 

Een klinische depressie of depressieve stoornis is een of meer depressieve episoden die niet 
beter verklaard worden door een andere stoornis als schizofrenie of een bipolaire stoornis. Als 
er sprake is van terugkerende depressieve episoden wordt ook wel gesproken van een 
recidiverende depressieve stoornis. 

Naast de (recidiverende) depressieve stoornis is er ook een vorm van depressie waarvan de 
symptomen minder sterk zijn, maar die soms jarenlang kunnen duren. Dit is dysthymie of 
dysthyme stoornis. Dysthymie is volgens de DSM-IV-TR een lichte depressieve stoornis die 
chronisch is, wat wil zeggen dat er minder symptomen nodig zijn voor de diagnose, maar dat 
die minstens twee jaar aanwezig moeten zijn. In de DSM-5 zijn de chronische depressieve 
stoornis en de dysthyme stoornis samengevoegd tot de persisterende depressieve stoornis. 

Als er wel sprake is van depressieve symptomen, maar geen van de eerder genoemde diagnoses 
gesteld kan worden kan ervoor gekozen worden de diagnose andere depressieve stoornis te 
gebruiken. Deze kan al dan niet vergezeld gaan van een verklaring voor het stellen van deze 
diagnose. Een voorbeeld van een gespecificeerde diagnose is een terugkerende korte depressie, 
waarbij er gedurende ten minste twaalf maanden ten minste ééns per maand genoeg 
symptomen aanwezig zijn voor een depressieve episode, maar waarbij de duur van de 
depressieve periode te kort is (2-13 dagen) om een klinische depressie vast te stellen. 

De uitlokkende factoren voor iemands depressie kunnen velerlei zijn. 
Persoonlijkheidsproblematiek, omgevingsfactoren (zoals een langdurige prikkel of combinatie 
van prikkels waar geen invloed op kan worden uitgeoefend) en met name verlies kunnen een 
rol spelen in de totstandkoming van depressie. 

In de overgrote meerderheid van de gevallen kan men bij een eerste depressie een door het 
betreffende individu als ernstig beleefd verlies terugvinden (bijvoorbeeld van een significante 
relatie of persoon, van sociale status, van lichamelijke integriteit of gezondheid, van materieel 
bezit, van een ideaal). 

Bij de jongen van vele primatensoorten is na separatie van de moeder een gedragspatroon 
vastgesteld dat sterke overeenkomsten vertoont met een klinische depressie. De gesepareerde 
jongen vertonen daarbij aanvankelijk allerlei gedrag en symptomen die moeten leiden tot een 
terugvinden van de moeder, maar vervolgens andere die voorkomen dat ze door roofdieren 
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worden opgemerkt. Vanuit deze optiek was depressie mogelijk ooit een nuttig 
overlevingsmechanisme, maar nu een overtollige erfenis van onze evolutionaire 
voorgeschiedenis 

Een bekende risicofactor voor het ontwikkelen van een depressie is hoog neurotisme Ook kan 
de oorzaak lichamelijk van aard zijn. Vaak spelen meerdere omstandigheden een rol. Het is 
niet altijd eenvoudig om de psychische oorzaak of aanleiding van een depressie op te sporen. 
Is de aanleiding van een depressie wel direct te achterhalen, dan is dit een reactieve depressie. 

Naarmate depressies vaker bij eenzelfde persoon optreden lijken de uitlokkende factoren 
minder heftig te hoeven zijn; ook zijn er aanwijzingen dat recidieven moeilijker te behandelen 
worden naarmate een of meer eerdere depressies langer geduurd hebben. De kwetsbaarheid 
voor depressies neemt met andere woorden toe naarmate iemand vaker of langer klinisch 
depressief is geweest. Dit wijst op het belang van het tijdig starten met behandelen. 

In sommige gevallen ontwikkelen depressies zich uit andere psychische 
problemen. Rouwverwerking is bijvoorbeeld een normaal menselijk proces, maar bij sommige 
mensen herstelt de balans zich niet en kunnen depressieve symptomen ontstaan. Ook kunnen 
bij grote veranderingen in het leven aanpassingsproblemen gepaard gaan met depressie. 

Wetenschappelijk crosscultureel onderzoek toont aan dat symptomen van depressie 
wereldwijd in alle culturen voorkomen. Dit kan suggereren dat een depressie aanvankelijk 
kan beginnen als een lichamelijke aandoening en dat patiënten hier na verloop van tijd 
een psychologische invulling aan kunnen geven. Lichaam en geest beïnvloeden elkaar echter 
in twee richtingen. 

Verschillende wetenschappelijke studies hebben statistische verbanden tussen bepaalde 
pesticiden en depressie gevonden. Dit verschijnsel is marginaal als oorzaak en wordt vooral 
in ontwikkelingslanden soms gevonden. 

Er zijn aanwijzingen dat bij diverse ernstige psychiatrische aandoeningen, waaronder major 
depression, het immuunsysteem een belangrijke rol speelt. 

Bij een aantal lichamelijke aandoeningen kunnen depressieve verschijnselen optreden. Vaak 
is dit het geval bij ernstige of dodelijke aandoeningen, zoals kanker of aids. Neurologische 
aandoeningen (bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson of ME, endocriene aandoeningen 
(bijvoorbeeld hypothyreoïdie), bepaalde virale aandoeningen enzovoort kunnen ook 
depressieve symptomen veroorzaken. Dergelijke stemmingsstoornissen hebben in de 
medische handboeken een afzonderlijke classificatie. 

Depressiviteit kan ook het gevolg zijn van gebruik of misbruik van bepaalde middelen, 
bijvoorbeeld drugs, geneesmiddelen of alcohol. Vaak is een diagnose moeilijk te stellen, omdat 
het gebruik van middelen ook voorkomt als zelfmedicatie bij mensen die al depressieve 
verschijnselen hebben. Ook deze aandoeningen worden afzonderlijk geclassificeerd. Veelal 
moet dan eerst het middelengebruik, als probleem, aangepakt worden, alvorens de depressie 
kan worden behandeld. 

Elke depressie is verschillend en vraagt dus een aparte aanpak. Er zijn diverse 
behandelmethodes voor depressie. De meest toegepaste behandelingen zijn  cognitieve 
gedragstherapie en medicatie door middel van antidepressiva. De combinatie kan beter 
werken dan de twee apart. Na beëindiging van de cognitieve gedragstherapie, of na stoppen 
van de antidepressiva, bestaat de kans dat de depressie na verloop van tijd weer terugkeert. 
Recent onderzoek in het kader van terugvalpreventie heeft echter aangetoond dat een 
cognitieve training, gericht op cognities, dagdromen en fantaseren, bescherming kan bieden 
tegen een terugval bij depressie.   

Cognitieve gedragstherapie (CGT) leert depressieve patiënten dat hun gedachten vaak 
onrealistisch en disfunctioneel zijn. Onderdeel van de behandeling kan zijn: de patiënten zich 
actiever te laten gedragen en positiever te laten denken (minder piekeren en malen) om zo de 
neerwaartse spiraal van depressief terugtrekgedrag en sombere gedachten over zichzelf, de 
toekomst en de wereld te doorbreken. Deze behandeling is met name effectief gebleken bij 
niet-chronische depressies. 

CGT vormt ook de basis voor bewezen effectieve online zelfhulp gericht op het behandelen van 
een lichte tot milde depressie.  
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Er bestaan ook nieuwere behandelingen zoals mindfulness based cognitive therapy 
en acceptance and commitment therapy. Acceptance and commitment therapy is erkend als 
evidence-bases behandeling voor depressie en mindfulness based cognitive therapie is erkend 
als evidence-based voor het voorkomen van terugval in depressie na minstens drie depressieve 
episodes.  

Gedragsactivatie (behavioral activation) is een specifieke therapievorm en is niet te verwarren 
met het louter activeren van patiënten. Onderzoek toont aan dat gedragsactivatie minstens 
even effectief is als medicatie voor matige en ernstige depressie en heel wat effectiever dan 
cognitieve therapie. Gedragsactivatie is dan ook erkend als evidence-based behandeling voor 
depressie. Bovendien is er minder uitval dan bij medicatie.  

Bij milde en matige depressie blijken antidepressiva ook niet effectief te zijn, alleen bij ernstige 
depressies hebben deze stoffen zin. 

Als de oorzaak van de depressieve symptomen gelegen is in een lichamelijke aandoening of 
middelengebruik (denk bijvoorbeeld aan cocaïnegebruik), dan richt de behandeling zich in 
eerste instantie op het beïnvloeden van deze factoren.  

Regelmatig intensief bewegen of sport is voor mensen met een depressie zeer gunstig. Het is 
bewezen dat hardlopen de hoeveelheid endorfinen in het lichaam verhoogt. Er zijn 
aanwijzingen dat endorfinen en andere van nature in het lichaam voorkomende opioden een 
antidepressieve werking vertonen. Daarom zijn er ook behandelingen die zich specifiek op 
activering richten, zoals de running therapy, een vorm van begeleid sporten voor mensen die 
lijden aan depressies. Het antidepressieve effect treedt onder andere op bij intensief hardlopen 
fietsen en zwemmen. Intensief sporten betekent dat het moeilijk is om te spreken tijdens de 
desbetreffende activiteit vanwege de hijgende ademhaling. Hoelang en hoe vaak sporten? 
Ideaal is vijf keerl per week ongeveer veertig minuten of drie keer per week ongeveer één uur. 
Rustig opbouwen van de hoeveelheid sport is aan te raden in verband met ontmoediging 
indien men niet aan z'n gestelde doelen kan voldoen. Overleg met de behandelaar is aan te 
bevelen.  

 

 

Verdriet. Lithografie van Vincent van Gogh uit 1883 
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Elektroconvulsietherapie (ECT) is in een aantal gevallen een effectieve behandeling van zware 
depressie, ook als deze gepaard gaat met psychotische symptomen zoals hallucinaties. ECT 
wordt vrijwel alleen gebruikt in situaties waarbij behandeling met antidepressiva en 
psychotherapie niet werkzaam zijn. ECT kan geheugenverlies veroorzaken en wordt mede 
hierom slechts gebruikt ter behandeling van de zwaarste gevallen. 

Diepe hersenstimulatie is een experimentele behandelmethode voor ernstige, therapie-
resistente depressie. In het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam en in het Sint 
Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg loopt op dit moment een onderzoek naar de effectiviteit van 
deze behandeling.  

De kans op terugval na een eerste depressie is ongeveer dertig procent. Na een tweede 
depressie neemt deze kans toe tot vijfenzeventig procent en voor personen met drie depressies 
is de kans ongeveer negentig procent dat zij opnieuw met een depressie geconfronteerd zullen 
worden. Ook is herstel van een depressieve episode vaak onvolledig. De restsymptomen die 
de kans op terugval in een nieuwe depressieve episode verhogen blijven bestaan. 

 

 

Psychische ziekten en voedsel 

En hoe gezond je darmen zijn, heeft weer grotendeels te maken met je voeding. Gezonde 
voeding met veel groenten en vezels, heeft een goede uitwerking op je darmflora. En dus ook 
op je mentale gezondheid! Het klinkt misschien best bizar, maar er is steeds meer bewijs dat 
de invloed van darmen op je hersenen erg groot is. 

Ongezonde voeding, denk met name aan allerlei bewerkte soorten voeding, zoals koek, chips, 
drop, enzovoort, kan een negatief effect hebben op je darmflora. Soms ben je allergisch en dan 
kunnen die specifieke voedingsmiddelen ook invloed hebben op je darmflora. Zoals een 
glutenallergie bij coeliakie. Een slechte darmwerking heeft gevolgen voor je gezondheid en ook 
op je stemmingen. Het kan bij sommige mensen zelfs psychische gezondheidsproblemen 
veroorzaken. 

Gezonde voeding is dus nodig om goed in je vel te zitten. Daarnaast zijn er voedingsstoffen die 
heel goed zijn voor je brein, bijvoorbeeld voor je geheugen. Zoals het eten van walnoten. Er 
zijn steeds meer onderzoeken waaruit blijkt dat ook bepaalde vitamines grote invloed hebben 
op je psychische gezondheid. Het gaat dan met name om vitamine D en vitamine B12. Heb je 
een tekort, dan kan het zijn dat je psychische gezondheid hieronder te lijden heeft. 

Vitamine D 

� Het blijkt dat mensen met een psychose gemiddeld gezien lagere vitamine D 
bloedwaarden hebben dan het gemiddelde bij gezonde mensen.1 

� Een laag vitamine D gehalte leidt eerder tot depressieve klachten.2 
� Vitamine D lijkt een gunstig effect te hebben bij de behandeling van verslavingen.3 

Vitamine D zit vooral in vette vis, zoals makreel, zalm en tonijn. Maar ook kaas en eigeel bevat 
vitamine D. Heel belangrijk is om voldoende buiten te zijn. Zeker begin van de middag. Want 
zonlicht maakt op natuurlijke wijze vitamine D aan. 

Vitamine B12 

� Diverse neuropsychiatrische aandoeningen bij vitamine B12 tekort.4 
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� De link tussen vitamine B12-tekort en depressie?5 

Vitamine B12 zit vooral in dierlijke producten, zoals vlees, vis, zuivel en eieren. Veganisten 
lopen dus het gevaar te weinig vitamine B12 binnen te krijgen als zij niet kiezen voor 
alternatieven. Denk dan aan peulvruchten en noten. 

Lost het innemen van gezonde voeding dan alles op? Nee, al voelen veel mensen zich vaak wel 
beter als ze gezond gaan eten. Zowel fysiek als mentaal. Als iemand een depressie heeft, zit je 
meestal in een negatieve spiraal. Dan is er meer nodig dan alleen voeding. Bij Psycholoog 
Nederland hameren ze daarom juist op een snelle professionele begeleiding bij mensen met 
een depressie. Te lange wachtlijsten, zullen de klachten alleen maar doen verergeren. 

Een gezond eetpatroon is dus niet alleen goed voor je lichamelijke gezondheid, maar ook je 
mentale gezondheid. De verwachting is dat de komende jaren er steeds meer aandacht komt 
voor de rol van voeding bij ziektes en psychische aandoeningen. Bron: goedetengezondleven.nl 

 

 

De heilige geest  

De Heilige Geest wordt binnen het christendom beschouwd als de geest van god. Samen met 

god de vader en de zoon van god vormt de heilige geest de heilige drie-eenheid. Volgens de 

algemene opvatting werd deze leer officieel vastgesteld op het concilie van Nicea in 325, maar 

de ideeën hieromtrent leefden al langer binnen de christelijke gemeenschap. De heilige geest 

wordt doorgaans gesymboliseerd in de vorm van een duif of een vuurvlam. 

Als het in de bijbel om de heilige geest gaat worden daar soms ook andere benamingen voor 
gebruikt zoals de Geest des Heren van de heer of kortweg de geest. Hoewel de heilige geest 

onder christenen vooral geassocieerd wordt met het nieuwe testament, is er in het  oude 
testament ook op meerdere plaatsen sprake van de geest van god. De geest wordt in dat deel 
van de bijbel steevast in verband gebracht met vooraanstaande personen uit het volk van 
Israël, zoals profeten en rechters. Enkele bijbelgedeeltes waarin deze geest in het oude 
testament voorkomen, zijn: 

• Genesis 1:2 - De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar 
Gods geest zweefde over het water. (Dit kan geïnterpreteerd worden als ‘de heilige geest 

was er al vóór de schepping van de wereld’). 

• Richteren  13:25 - Tussen Sora en Estaol, waar de Danieten hun tenten hadden 
opgeslagen, werd hij (Simson) voor het eerst door de geest van de heer tot daden 
aangezet. De heilige geest spoorde Simson blijkbaar aan om de dingen te gaan doen 

waarvoor hij geroepen was Spreuken 1:23 - 'Keert u tot Mijn bestraffing; ziet, Ik zal Mijn 
Geest ulieden overvloediglijk uitstorten; Ik zal Mijn woorden u bekend maken.' 
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In het nieuwe testament blijft de hulp van de heilige geest niet langer voorbehouden aan 
joodse vooraanstaanden. Jezus voorspelde in het evangelie volgens Johannes (16:7-15) dat de 
heilige geest over zijn volgelingen zou komen nadat Hijzelf vertrokken was. 

• Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 
de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en 
kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie 
blijven. (Johannes 14:16-17). 

Jezus legt daarbij uit dat zijn geest de wereld zal overtuigen van zonde, 
gerechtigheid en  oordeel. Hierover ontstaat onduidelijkheid, omdat vaak over het woord 
'wereld' heen gelezen wordt. Volgens de christelijke uitleg zijn de zonden eenmaal weggenomen 
als het plaatsvervangende offer van Jezus door god aanvaard wordt. Daarna overtuigt zijn 
geest o.a. van die ontvangen gerechtigheid (zie daarover Romeinen 8) en van het zoonschap 
(het behoren bij God, Galaten 4:6). Het inwonen van de Heilige Geest in de gelovige geldt ook 
als een onderpand, namelijk dat de gelovige eens het  eeuwig leven zal krijgen (2 
Korintiers 5:4-5). 

Deze helper (parakleitos in het Grieks) zou Jezus' volgelingen overal van op de hoogte stellen 

wat Jezus hen tijdens zijn leven op aarde had verteld, en zou hen tevens het nodige leren. 
Volgens Handelingen 2 (tien dagen na de hemelvaart van Jezus) wordt tijdens het joodse 
wekenfeest de heilige geest uitgestort over alle gelovigen. Christenen vieren dit jaarlijks met 
pinksteren waarbij herdacht wordt dat de heilige geest uitgestort werd en er in 
tongen gesproken werd. 

Aan de Heilige Geest worden verschillende functies toegedicht in de bijbel, het leven van 
christenen en/of de kerk. Deze zijn: 

• De overtuiging van zonde. De heilige geest overtuigt personen van de zondigheid van hun 
handelen, maar ook van hun positie van zondaren in relatie tot god.  

• Bekering. De heilige geest speelt een essentiële rol in de bekering van personen tot het 
christelijk geloof. De nieuwe gelovige wordt wedergeboren door de geest.  

• De heilige geest maakt bekwaam. De heilige geest rust de individuele gelovigen toe om een 
rechtvaardig en gelovig leven te leiden.  

• Als de trooster, of parakleet, die bemiddelt, steunt, en pleit voor de individuele gelovige bij 
God, met name in tijden van vervolging of berechtiging. 

• Inspirator en uitlegger van de bijbel. De heilige geest heeft de bijbelschrijvers geïnspireerd 
en helpt de individuele gelovigen en de kerk bij de interpretatie van de tekst  

• De heilige geest als scheppende kracht. De geest was betrokken bij de schepping en geeft 
de mens leven. 

• Rust personen toe voor specifieke werkzaamheden. Verschillende keren in de bijbel 
ontvangen personen specifieke bekwaamheden, zoals artistieke handvaardigheid.  

In de bijbel worden verschillende metaforen en symbolen aangeduid om de heilige geest te 
beschrijven: 

• Water. Alle gelovigen zijn gedoopt in één geest en door hem doordrenkt. De geest wordt 
ook aangeduid als het levende water.  

• De zalving. De zalving met olie werd als symbool gezien als het ontvangen van de heilige 
geest. In het oude testament werden koningen gezalfd met olie. Dit symboliseerde het 
ontvangen van de Geest. 

• Vuur. Johannes de Doper zegt tegen zijn toehoorders dat zij gedoopt zullen worden met 
de heilige geest en met vuur. Op de pinksterdag hebben de discipelen vuurtongen op hun 
hoofden, dat gezien wordt als het ontvangen van de heilige geest. 

• Een duif. Toen christus de heilige geest ontving daalde er een duif op hem neer.  

• De wind. Verschillende keren in de bijbel gaat een handeling en/of de komst van de heilige 
geest gepaard met het opsteken van een wind. Ook Jezus zelf maakt een vergelijking 
tussen de heilige geest en de wind.  
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Van de heilige geest wordt ook geloofd dat hij in het leven van Jezus werkzaam was om hem 
te helpen bij zijn werk op aarde. De heilige geest speelde een rol in: 

• De geboorte van Jezus. Volgens de evangeliën werd Jezus niet op een natuurlijke manier 
verwekt, maar door de heilige geest. Hij werd geboren uit de maagd Maria. De apostolische 
geloofsbelijdenis zegt dat Jezus ‘ontvangen’ is van de heilige geest.  

• Het ontvangen van zijn roeping bij zijn doop.  

• Hem toerusten in zijn werk. Jezus' werk ving aan nadat hij gedoopt was. In de 
evangeliën wordt beschreven dat er een duif op Jezus neerdaalde waardoor deze in staat 
was zijn werk te doen.  

• Pinksteren. Tijdens het pinksterfeest wordt herdacht dat de heilige geest, de derde persoon 
van de allerheiligste drie-eenheid, neerdaalde uit de hemel op de apostelen en andere 
aanwezige gelovigen. 

Binnen het christendom wordt geloofd dat de heilige geest een belangrijke rol speelt in het 
proces in aanloop naar het moment dat men het christelijk geloof gaat aanhangen. Mensen 
kunnen weliswaar overtuigd worden door argumenten en/of op basis van het gevoel besluiten 
christen te worden, maar uiteindelijk is de heilige geest die hen daar toe aan zet. In de 
christelijke traditie wordt geloofd dat wanneer iemand tot het geloof komt hij/zij ook de heilige 
geest ontvangt die hem/haar helpt een christelijk leven te leiden.  

Christenen geloven in gaven van de geest (charismata). Dit zijn vaardigheden om effectief als 
individuele gelovigen en als gelovige gemeenschap te functioneren. Deze gaven worden 
genoemd in de brieven van de apostel Paulus. De meest bekende lijst komt voor in 1 
Korintiërs 12 en 14, maar ook in Romeinen 16:6-8 en Efeziërs 4:11 spreekt Paulus over de 
gaven. 

Binnen de christelijke traditie zijn deze gaven met name de laatste eeuw opnieuw in de 
aandacht komen te staan, vooral door de pinksterbeweging en de  charismatische beweging. 
Binnen de theologie zijn er verschillende discussieonderwerpen rondom de gaven van de geest. 
Een eerste vraag die wordt gesteld wat Paulus precies bedoelde als hij het daar over had. Een 
ander discussiepunt is of de gaven van de geest alleen voor de eerste kerk bedoeld was, of ook 
voor gelovigen die later leefden. Verder zijn er verschillende theologen geweest die geprobeerd 
hebben de verschillende gaven in te delen naar verschillende categorieën, terwijl andere daar 
weer fel tegenstander van zijn. 

 Christenen geloven dat zij de vrucht van de geest ontvangen door zijn toedoen. Deze vrucht 
wordt in Galaten 5:22-23 genoemd. Het gaat daarbij om liefde, vreugde, vrede, geduld, 
vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (of: matigheid). De rooms 
katholieke kerk heeft deze lijst uitgebreid met gulheid, bescheidenheid en kuisheid. 

In drie evangeliën deelt Jezus mee dat wie tegen de heilige geest zondigt of lastert nooit en te 
nimmer meer vergeving hiervan kan ontvangen, noch tijdens het leven noch na de dood. Dit 
naar aanleiding van de beschuldiging van de Farizeëen en schriftgeleerden dat Jezus boze 
geesten uitwierp door middel van Beëlzebul, dat wil zeggen door de duivel zelf. 

In de brief aan de Hebreeën wordt meegedeeld dat wie christen is geworden, vervuld is geraakt 
met de heilige geest en van de hemel heeft 'geproefd' en daarna van het geloof is afgevallen, 
niet opnieuw tot het geloof kan worden gebracht  hetgeen lijkt op de zonde tegen de heilige 
geest. 

Alhoewel de heilige geest nooit helemaal uit beeld is geraakt binnen het christendom, is er een 
hernieuwde belangstelling sinds het einde van de negentiende eeuw, met name in Engeland 
en Beieren (Duitsland). 

Aan het begin van de twintigste eeuw aan de westkust van de Verenigde Staten begon men 
weer oog te krijgen voor een volledige vervulling met de heilige geest die ook wel de doop in 
heilige geest wordt genoemd. In eerste instantie was dit hoofdzakelijk het exclusieve domein 
van het nieuwe kerkgenootschap van de pinkstergemeenten maar van lieverlee breidde dit 
zich via de zogeheten charismatische beweging ook uit naar de al langer bestaande kerken 
zoals allerlei andere protestantse denominaties en de rooms katholieke kerk. 



57 

 

Een specifieke stroming met belangstelling voor de heilige geest zijn de apostolische 
gemeenten. Deze gemeenten ontstonden in Engeland, na gebedsdiensten van kerkgangers in 
de presbyteriaanse kerk en de kerk van Engeland, die een vernieuwde uitstorting van de 
heilige geest afsmeekten. Op den duur is bij deze gebedsdiensten de gave van  profetie tot 
uiting gekomen. Uiteindelijk is uit deze groepen gelovigen de katholiek apostolische 
kerk ontstaan. Deze kerk bestaat feitelijk alleen nog maar in naam, maar zowel de hersteld 
apostolische zendingsgemeente, alsook de hersteld apostolische zendingsgemeente, zijn een 
directe dochterkerk die ervan overtuigd zijn dat zij nog steeds de gaven van de heilige geest, 
zoals in de bijbel beschreven, hebben. 

Roeach Hakodesi in het jodendom is een figuurlijke manier om over god te spreken of over 
goddelijke inspiratie die mensen genoten of genieten (als Roeach Hakodesj op iemand rust). 
De christelijke driedeling van god wordt gezien als veelgodendom, omdat god volgens het 
jodendom één is en geen aparte geest of kinderen heeft. 

Ook binnen de islam is er sprake van een heilige geest, de Roeh Al Qoedoes. Hier is sprake 
van het versterken van verschillende profeten, zoals Isa (Jezus), door god met de heilige geest. 
In soera de profeten 91 is sprake van het inblazen van de geest in Maryam (Maria). In de 
islamitische traditie wordt de heilige geest gebruikt voor de engel Djibraïl (Gabriël). 

Mani, de stichter van het manicheïsme, beschouwde zichzelf als de heilige geest die troost 
brengt en wiens komst door Jezus was voorspeld. De hierna volgende passage uit het 
Johannes 16:12-15 waarin Jezus het over de heilige geest heeft, vatte hij op als van toepassing 
op hemzelf: ‘Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het nog niet dragen. Doch wanneer Hij 
komt, de Geest der Waarheid, zal Hij u wijzen de weg tot de volle waarheid. Want Hij zal niet 
uit zichzelf spreken, maar wat Hij hoort zal Hij spreken en het komende zal Hij u verkondigen. 
Hij zal mij openbaren, want uit mijn wezen zal Hij nemen wat Hij u verkondigen zal. Alles wat 
de Vader in zich heeft, leeft in mij. Daarom heb ik u gezegd: uit mijn wezen neemt de Geest 
wat Hij u verkondigen zal.’ Het manicheïsme werd overigens later als ketterse leer veroordeeld.  
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Agorafobie  

 

Agorafobie is een psychische aandoening die in de DSM-IV gezien wordt als onderdeel van 
verschillende angststoornissen. De Nederlandse naam is een vertaling van het 
Duitse Agoraphobie. Dit begrip is afkomstig uit het Grieks: ἀγορά (agorá) betekent markt) 

en φόβος (phóbos) betekent angst of vrees.  In het Nederlands wordt ook wel de 

naam pleinvrees[ of ruimtevrees gebruikt wanneer men doelt op angst voor open ruimten. 
Daarnaast wordt ook nog het begrip straatvrees[ of kenofobie[ gebruikt. 

Algemeen gesteld is agorafobie de angst om een vertrouwde en veilige omgeving te verlaten. 
Dit kan de vorm aannemen van angst voor open ruimten, pleinen of straten, situaties waarin 
veel mensen bij elkaar komen of de angst in verlegenheid gebracht te worden of niet 'terug te 
kunnen keren'. Ook reizen (bijvoorbeeld met trein, bus of auto) kan deze angst veroorzaken. 

De aandoening kan in verschillende gradaties voorkomen. In lichte gevallen voelt de persoon 
wel onrust, maar is in staat zich in openbare gelegenheden te begeven. Zijn sociale contacten 
zijn verder normaal. In ernstige gevallen trekt de persoon zich terug op een plaats die hij als 
vertrouwd of veilig beschouwt en mijdt zo veel mogelijk het contact met anderen. Dit kan soms 
jaren duren en leiden tot een ernstig sociaal isolement. Uiteraard zijn ook allerlei 
tussenvormen mogelijk. 

Als er sprake is van paniekaanvallen, kan agorafobie ook een beeld hebben dat behoort tot 
andere stoornissen, of een soortgelijke stoornis. De stoornis wordt dan gezien als een 
anticipatieangst, een angst voor het hebben van angst. Het zijn in dat geval niet zozeer de 
open ruimten of groepen mensen die de persoon angst inboezemen, maar de verwachting om 
een paniekaanval te krijgen. Deze angst leidt op zijn beurt weer tot het vermijden van situaties 
waarin de persoon denkt in paniek te zullen raken. 

Agorafobie wordt vaak gezien als de tegenhanger van claustrofobie (angst voor afgesloten 
ruimten), maar dit is misschien wat te eenvoudig voorgesteld. In een trein kunnen agorafobie 
en claustrofobie bijvoorbeeld dezelfde onrust of angstsymptomen veroorzaken, althans in de 
waarneming van de omstanders. In het eerste geval bestaat echter de angst om de vertrouwde 
omgeving te verlaten, in het tweede geval de angst om in de trein opgesloten te raken. 

De DSM-IV beschouwt agorafobie alleen als zelfstandige stoornis als er geen sprake is van 
sterke paniekaanvallen (agorafobie zonder anamnese van paniekstoornis), maar deelt deze in 
bij de paniekstoornis met agorafobie als dit wel het geval is. In dit kader stelt het handboek 
de volgende criteria voor de zelfstandige stoornis: 

• A. De aanwezigheid van agorafobie in relatie met de angst om paniekachtige symptomen 
te ontwikkelen (bijvoorbeeld duizeligheid of diarree). 

• B. Er zijn geen criteria voor de paniekstoornis aanwezig. 

• C. De stoornis is geen direct gevolg van de inname van een substantie (bijvoorbeeld drugs, 
geneesmiddelen) of een somatische aandoening. 

• D. In het geval van een somatische aandoening is de angst zoals beschreven in criterium 
A duidelijk ernstiger dan normaal bij de somatische aandoening. 

Als er wel sprake is van paniek, gelden de volgende criteria: 

• A. Angst voor plaatsen of situaties waaruit ontsnappen moeilijk of gênant is of waarin 
geen hulp beschikbaar is als er een paniekaanval of paniekachtige symptomen optreden. 
Tot de agorafobische angsten behoren kenmerkende situaties, waaronder alleen uit huis 
zijn, zich in een mensenmassa bevinden, in een wachtrij staan, op een brug staan of reizen 
in een bus, trein of auto. N.B: als het vermijdende gedrag zich beperkt tot één of slechts 
enkele situaties, moet de diagnose van een specifieke fobie worden overwogen. Als het 
vermijdende gedrag zich beperkt tot sociale situaties, kan er sprake zijn van een sociale 
fobie. 
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• B. De persoon vermijdt de situaties (reizen wordt bijvoorbeeld beperkt), er is sprake van 
duidelijke stress of angst voor een paniekaanval of paniekachtige symptomen, of de 
persoon wil een begeleider hebben. 

• C. De angst of het fobisch gedrag is niet te verklaren als uiting van een andere psychische 
aandoening, bijvoorbeeld de sociale fobie (bijvoorbeeld vermijding van sociale contacten 
uit angst in verlegenheid gebracht te worden), specifieke fobie (bijvoorbeeld vermijding van 
specifieke situaties zoals een lift), obsessief compulsieve stoornis (bijvoorbeeld vermijding 
van vuil door iemand met smetvrees), posttraumatische stressstoornis (bijvoorbeeld 
vermijding van prikkels die gekoppeld zijn aan een sterke stressfactor) 
of verlatingsangst (bijvoorbeeld vermijding om huis of familie te verlaten).  

 

 
 

 

Automutilatie 
Automutilatie is het woord voor zelfbeschadiging of zelfverminking, zoals gebruikt in 
de geneeskunde in het algemeen en in de psychiatrie en de zorg voor mensen met een 
verstandelijke handicap in het bijzonder. 

De ernst varieert van nauwelijks merkbaar (bijvoorbeeld zich de huid openkrabben bij jeuk) 
tot gedrag dat leidt tot doofheid, blindheid, amputatie van hele ledematen of de 
dood. Zelfdoding is nadrukkelijk geen doel bij automutilatie. 

Soms is het doel van automutilatie het zichzelf opzettelijk pijn doen. Dit kan op allerlei 
manieren plaatsvinden zoals in de eigen huid krassen of snijden (deze manieren worden het 
meest gebruikt), schaven, branden, slaan, haren uittrekken, met het hoofd tegen de muren 
bonken, zichzelf schoppen of zelfs in extreme gevallen, giftige middelen drinken of botten 
breken. Andere minder voorkomende, maar niet minder ernstige vormen zijn asfalt duiken, 
koppen van stilstaande of rijdende voertuigen of ruzie zoeken met soortgenoten uit een hogere 
gewichtsklasse. 

Automutilatie is vaak een symptoom van een psychiatrische aandoening zoals een borderline 
persoonlijkheidsstoornis, maar dit is niet altijd het geval. De wijze waarop automutilatie 
plaatsvindt kan meer duidelijkheid geven over de achterliggende redenen. Vaak geldt voor alle 
vormen van automutilatie, dat zolang deze oorzaak niet is achterhaald, het gedrag blijft 
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bestaan. Toch bestaat er ook zoiets als ‘restgedrag’. Dit is een mildere vorm van automutilatie, 
die optreedt uit gewoonte. 

In Japan is rituele automutilatie een traditie onder de Yakuza als ze hun 
commandant/bendeleider hebben teleurgesteld. Om hun excuses aan te bieden voor hun 
gemaakte fout, snijden ze zelf met een mes het bovenste deel van hun pink af en bieden dat 
aan hun meerdere aan. Wanneer ze nog een keer een fout maken, moeten ze dit bekopen met 
hun leven. 

Zelfverminking triggert de release van endorfines, de natuurlijke reactie van het lichaam op 
stress en pijn.  

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom iemand automutileert: 

• zichzelf willen straffen; 

• het kwijtraken van spanningen; 

• het omzetten van geestelijke pijn naar lichamelijke pijn; 

• het gebruiken van pijn om andere (onaangename) zaken te vergeten; 

• als onderdeel van initiatie-rituelen bij sommige volkeren; 

• om jezelf een machtsgevoel geven doordat je zelf kan bepalen wanneer je pijn voelt en 
wanneer niet; 

• om het lege gevoel van binnen op te vullen; 

• het lichaam versieren met littekens (scanficatie); 

• om gevoelens te uiten die niet op een andere manier geuit kunnen worden; 

• uit zelfbescherming, dus om erger te voorkomen; 

• als uiting van agressie, de patiënt wordt er rustig van; 

• als minachting van het eigen lichaam; 

• bij depressiviteit; 

• als een schreeuw om hulp. 

• om een vervelende situatie (op het werk/of bij bepaalde sociale contacten) uit de weg te 
gaan, veroorzaakt men zichzelf letsel, dat vaak ook pijnlijk is 

• als tic/dwangstoornis, bijvoorbeeld het dwangmatig bijten op de tong of in de wang 
(meestal niet ernstig, maar voor degene zelf heel hinderlijk). 

Mensen die automutileren kunnen hier soms moeilijk mee stoppen. De gewoonte om te 
automutileren ontstaat vaak geleidelijk en is moeilijk te doorbreken. 

Het ontwikkelen van een geestelijke verslaving komt vaak voor bij automutilisten. De drang 
tot automutilatie wordt getriggerd door de lichamelijke verslaving aan endorfine maar ook 
vooral door geestelijke verslaving aan emoties die worden opgewekt of worden onderdrukt 
tijdens de automutilatie. De emoties waaraan de persoon is verslaafd staan in het algemeen 
in verband met een (mogelijk aanwezige) psychische stoornis. 
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Syndroom van Rett 

Het syndroom van Rett, ook wel stoornis van Rett, rettsyndroom of kortweg rett, is een 
aangeboren aandoening die vrijwel alleen bij meisjes voorkomt[1] en leidt tot ernstige 
geestelijke en lichamelijke invaliditeit. De stoornis is vrij zeldzaam, met circa tien nieuwe 
gevallen per jaar in Nederland, een incidentie van één meisje per 12 000 tot 1 per 18 000. 

In termen van klassieke genetica gaat het om een X-gebonden dominante stoornis die bij 
jongetjes letaal is, dat wil zeggen: al voor de geboorte dodelijk. In DSM-IV werd het syndroom 
gezien als een pervasieve ontwikkelingsstoornis. Sinds in mei 2013 DSM-5 ingevoerd is, 
bestaat het syndroom van Rett niet meer als losse diagnose maar wordt het tot de categorie 
van de autismespectrumstoornissen gerekend. 

Kenmerken 

Het syndroom bestaat uit een aantal neurologische stoornissen en wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt door het ontbreken (uitblijven) van een bepaalde normale ontwikkelingsfase, dat 
waarschijnlijk wordt veroorzaakt door een niet goed functionerend gen. De diagnose wordt in 
eerste instantie gesteld op basis van dit kenmerkende ontwikkelingsverloop, maar wordt 
bevestigd door genetisch onderzoek. Bij ongeveer 80% wordt een stoornis aan het betreffende 
gen aangetroffen. 

Fase I 

Na een normale prenatale ontwikkeling, een geboorte op of rond het verwachte tijdstip en een 
normale ontwikkeling tot de zesde à  achttiende levensmaand, stagneert de ontwikkeling. De 
ontwikkeling van de hersenen vertraagt, de ontwikkeling van sociale vaardigheden en 
spelontwikkeling komen tot stilstand. Dit beschouwt men als de knik in de ontwikkeling en 
is vaak het eerste en enige symptoom dat duidt op deze afwijking. 

Het hoofd is vaak kleiner dan dat van leeftijdsgenootjes en meestal blijft dit zo gedurende het 
hele leven van de patiënt. 

Fase II 

De ontwikkeling van het kind komt tijdelijk tot stilstand, gevolgd door achteruitgang. 
Verworven vaardigheden zoals spraak en lopen gaan achteruit en het doelbewust gebruik van 
de handen gaat langzamerhand verloren. Er is vrijwel altijd sprake van mentale retardatie, 
een ernstige vermindering van de intelligentie. Het kind keert ook in zichzelf en vertoont 
autistisch gedrag, waar het voorheen nog sociaal was en contact legde met de omgeving. 

Er ontstaan stereotiepe handbewegingen: typisch voor kinderen met het syndroom van Rett 
is het handen wringen, vaak op borsthoogte in de middellijn. Wat later in deze fase treedt vaak 
epilepsie op, die na een aantal jaren vaak weer vermindert. Dikwijls is ook het 
ademhalingspatroon ongewoon. Ernstige obstipatie komt veel voor. 

Het kind wordt in deze fase vaak moeilijk handelbaar. Het heeft ontroostbare huil- en/of 
gilbuien, en/of (vaak onverklaarbare) lachbuien en raakt snel geïrriteerd. Misschien komt dit 
doordat het kind zich moeilijk kan uiten vanwege de dysfasie en dyspraxie, maar het kan ook 
te maken hebben met de kenmerken die aan autisme doen denken: kinderen met autisme 
hebben deze 'buien' vaak ook. De oorzaken in dat geval kunnen zijn: dwangmatigheid, 
overprikkeling of overgevoeligheid voor geluiden. Ook kan een huilbui een gevolg zijn van een 
epileptische aanval. 

Fase III 

Ongeveer tussen het tweede en tiende levensjaar verbetert het gedrag van het kind en is het 
minder in zichzelf gekeerd. Er is weer vooruitgang en het meisje voelt zich kennelijk wat beter. 
Veel van de kinderen met het syndroom van Rett blijven hun leven lang in deze fase. 

Fase IV 

Na het tiende levensjaar treedt de vierde fase op, maar soms bereikt een persoon deze fase 
veel later of zelfs helemaal niet. Ze kenmerkt zich door een nieuwe achteruitgang, meestal 
uitsluitend op motorisch vlak. Veel meisjes met rett ontwikkelen een scoliose, sommige 
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meisjes die konden lopen, kunnen dit dan niet meer. Op andere vlakken blijft de toestand 
stabiel of kan er een verbetering optreden. De epilepsie neemt vaak af of is beter instelbaar op 
medicatie. Het (oog)contact met mensen om de persoon heen kan verbeteren. 

Bij tachtig procent van de mensen met klinische symptomen van het rettsyndroom is er een 
defect aantoonbaar in hetMeCP2-gen, dat op het Xchromosoom ligt. Men vermoedt dat er in 
de overige gevallen een stoornis is in de stofwisselingsketen waarin MECP2 zijn functie 
uitoefent. Deze functie bestaat uit het in- en uitschakelen van een aantal andere genen; het 
rettsyndroom is het eerste syndroom bij mensen waarvan aangetoond is dat het mechanisme 
verloopt via de regulatie van de genexpressie door gemethyleerd DNA. De diagnose 
rettsyndroom wordt dus op dit moment nog gesteld op klinische gronden (dat wil zeggen de 
verschijnselen die bij de patiënte waarneembaar zijn), en is niet equivalent met het vinden 
van een afwijking in het desbetreffende gen, hoewel er een aanzienlijke overlap tussen die 
twee bestaat. Er is inmiddels door toepassing van genetische technieken een muis gecreëerd 
die een soortgelijk gendefect heeft en inderdaad soortgelijke symptomen vertoont. Recent is 
een ander gen ontdekt waarvan defecten tot rett-achtige symptomen kunnen leiden, genaamd 
CDKL5. Gevallen met een dergelijke mutatie hebben een iets andere presentatie, met al in een 
eerder stadium epileptische aanvallen. Het rettsyndroom is onderwerp van intensief 
onderzoek met tientallen medisch-wetenschappelijke publicaties per jaar. 

Patiënten hebben bij goede verzorging een nagenoeg normale levensverwachting, maar zijn 
ernstig verstandelijk en lichamelijk gehandicapt. De kans op herhaling in het gezin bij een 
volgende geboorte is in bijna alle gevallen klein, aangezien het meestal om een toevallige, 
nieuwe mutatie gaat. Omdat de oorzaak nog niet aangepakt kan worden, spitst de 
behandeling van het rettsyndroom zich nog toe op de behandeling van symptomen. De 
aandacht moet vooral uitgaan naar het voorkomen of tijdig onderscheppen van veel 
voorkomende medische problemen, zoals epileptie, scoliose en slikproblemen (van 
neurologische aard). 

Een kind met het syndroom van Rett heeft intensieve begeleiding nodig van een logopedist, 
kinesitherapeut en/of ergotherapeut. Het kind communiceert moeilijk en voor elk kind 
afzonderlijk moet een vorm gezocht worden om zich te uiten. Vanwege de afasie en apraxie is 
dit zowel voor de patiënte als voor de mensen om haar heen een zware en moeilijke opdracht 
die ontmoedigend kan zijn als men de doelen te hoog stelt. 

Dat jongetjes het syndroom zelden hebben, betekent waarschijnlijk dat de mutatie bij hen 
dodelijk is in een vroeg stadium in de zwangerschap - jongens hebben immers maar één X-
chromosoom en kunnen een fout daarin dus niet compenseren, zoals een meisje dat met haar 
andere X-chromosoom wel kan. Het rettsyndroom kan echter wel voorkomen bij jongetjes met 
het syndroom van Klinefelter. Een jongen met dit syndroom heeft een extra X-chromosoom en 
kan daardoor overleven. 

Doordat er bij meisjes in een vroeg stadium van de embryonale ontwikkeling een van de twee 
X-chromosomen in iedere cel wordt gedeactiveerd, kan het syndroom van Rett zich 
waarschijnlijk op veel manieren uiten, waarbij de symptomen ernstiger zijn naarmate er 
minder normaal functionerende X-chromosomen zijn overgebleven. Omdat patiënten met 
syndroom van Rett zich normaliter niet voortplanten, is vrijwel ieder geval van de aandoening 
een sporadisch, niet overervend geval. De licht verhoogde kans op herhaling (minder dan één 
procent) in hetzelfde gezin berust waarschijnlijk op zeer lichte, niet herkende gevallen bij de 
moeder. 

De ziekte is al in de zestiger jaren van de 20e eeuw door de Oostenrijkse kinderarts Andreas 
Rett beschreven, maar kreeg pas in 1983 na een publicatie van Hagberg et al. in de Annals if 
Neurology in de Angelsaksische literatuur meer bekendheid. In 1999 werd het oorzakelijke 
gen ontdekt en dit werd gepubliceerd in Nature genetics door dr. Huda Zoghbi en haar 
onderzoeksteam van het Baylor College of Medicine, Houston, Texas. 
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Ufo’s  

Unidentified flying object (afgekort: ufo) en unidentified aereal phenomenon (afgekort: uap) 
zijn de Engelstalige benamingen voor ongeïdentificeerd vliegend voorwerp of ongeïdentificeerd 
verschijnsel in de lucht, waarmee elk in de lucht waargenomen fenomeen wordt bedoeld 
waarvan de aard niet kan worden vastgesteld. De term werd eind 1949 door de Amerikaanse 
luchtmacht geïntroduceerd in Project Grudge, de voorloper van Project Blue Book, om te 
verwijzen naar een aparte klasse van waarnemingen die chronisch onverklaarbaar bleven. Het 
onderzoek van ufowaarnemingen wordt ufologie genoemd. De meeste ufo's blijken later 
normale natuurverschijnselen of kunstlicht zoals lampen te zijn. 

Sinds de late jaren veertig van de twintigste eeuw wordt de benaming ufo als zodanig gebruikt, 
vooral na het Roswellincident, dat in een officieel persbericht werd afgedaan als waarneming 
van een weerballon. Veel later, in de jaren negentig, bracht de Amerikaanse luchtmacht naar 
aanleiding van een brief, geschreven door Steven H. Schiff en gericht aan het GAO 
(Government accounting office) een nieuw rapport uit waarin ze bekendmaakte dat de wezens 
die gevonden waren bij de crash in feite aan weerballons vastgemaakte antropomorfe 
testdummy's waren. Deze dummy's werden echter pas ontwikkeld in de jaren vijftig, een 
aantal jaren na de crash. Het begrip vliegende schotel kwam in zwang na de beschrijving door 

de Amerikaanse piloot en zakenman Kenneth Arnold van vreemde voorwerpen die hij op 24 
juni 1947 tijdens een vlucht in de nabijheid van Mount Rainier, in de staat Washington, had 
gezien. Hij omschreef de bewegingen van negen vliegende objecten ‘zoals een over het water 
gekeilde schotel’ (‘like saucers skipped over water’). Bill Bequette, een journalist 

van Associated Press, begreep dit verkeerd en schreef in zijn artikel dat de negen objecten zelf 
schotelvormig waren. Het interview werd een mediasensatie en spoedig daarop volgden andere 
meldingen van schotelvormige ufo's. 
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Historische ufo's 

Er zijn in het verleden vaak vreemde verschijnselen in de atmosfeer gesignaleerd, die met 
terugwerkende kracht als ufo uitgelegd zouden kunnen worden. Al sinds de vroegste 
ontwikkeling van het schrift werden dit soort waarnemingen opgetekend en vaak 
toegeschreven aan een hemelse macht. 

Voorbeelden zijn de beschrijving van een gevaarte ‘wat er uitzag als blinkend metaal’ met 
wielen ‘alsof er een rad was midden in een rad’ van de profeet Ezechiël in de bijbel, en de 
Egyptische vermelding uit 1450 v.Chr. van ‘cirkels van vuur’ tijdens het bewind van farao 
Thoetmosos III. Ook Julius Obsequens' werk Liber de Prodigis over de wonderen die in Rome 

voorvielen wekte veel interesse in sommige kringen vanwege zijn verwijzingen naar dingen die 
zich aan de hemel voortbewogen. Deze werden later geïnterpreteerd als meldingen van 
ongeïdentificeerde vliegende objecten (ufo's), maar kunnen net zo goed beschreven worden 
als meteoren. Bovendien schrijft Obsequens in de 4e eeuw, zo'n 300 jaar na de gebeurtenissen 
die hij beschrijft, waardoor het nauwelijks in aanmerking kan worden genomen als 
ooggetuigenverslag. In 1255 zagen de Japanse generaal Yoritsume en zijn leger bollen van 
licht dansen boven Kyoto. In 1581 leken vele voorwerpen 
een luchtgevecht boven Neurenberg uit te vechten.  

In de Verenigde Staten, te beginnen met Oakland (Californië) in november 1896, was er in de 
periode 1896-1897 een piek in waarnemingen van sigaarvormige, verlichte 'luchtschepen' met 
vleugels; vandaar dat wordt gesproken over ’The Great Airship Wave’ van 1896-1897. De 

daaropvolgende vier maanden beweerden getuigen van Texas tot Noord-Dakota deze 
mysterieuze luchtschepen te hebben gezien.  

Sedert het einde van de negentiende eeuw is de nadruk meer komen te liggen op een 
materialistische uitleg. De omstreden Zwitserse schrijver Erich von Däniken verklaarde 
historische raadselachtige berichten door het bezoek van ruimteschepen van buitenaardse 
beschaving(en) aan te nemen, die zich als ufo presenteerden. 

 

Populair begrip 

In de volksmond wordt het begrip ufo meestal gebruikt om te verwijzen naar ruimteschepen 
van buitenaardse wezens die de Aarde zouden bezoeken. Er is geen wetenschappelijk bewijs 
voor het bestaan van ruimteschepen die buiten de aarde zijn gefabriceerd, ondanks het feit 
dat er vele mensen zijn die beweren door de bemanning van zo'n ruimteschip te zijn 
meegenomen. Mensen als George Adamski en Howard Menger maakten het idee van ufo's als 
bemande ruimteschepen in de jaren vijftig populair. 

 

Techniek van de grote mogendheden 

Een andere theorie stelt dat onbekende vliegende voorwerpen het product zijn van geheime 
technologische ontwikkelingen van grootmachten als de Verenigde Staten en de 
vroegere Sovjet Unie. Deze twee mogendheden zouden de kennis van het experimenteren met 
discusvormige voorwerpen, deltavliegtuigen en radiogestuurde bollen 
(Kugelblitz (bolbliksems), betrokken hebben uit het toenmalige Derde Rijk aan het einde van 
de Tweede Wereldoorlog, en hier verder op zijn doorgegaan. In zijn boek Hitler's Flying 
Saucers geeft auteur Henry STevens verscheidene bronnen om deze visie te ondersteunen. 

Ook een recente documentaire van History Channel geeft mogelijke verbanden tussen 
geheime nazi-technologie en de naoorlogse ufo's. 

 

Buitenaardse wezens 

Weer anderen menen dat het verschijnsel behoort tot een intelligentie uit een andere realiteit 
die ons tijd-ruimte continuüm af en toe om onbekende redenen binnendringt. De 
stringtheoreticus Michio Kaku speculeert over de mogelijkheid, dat een buitenaardse 
beschaving, die bijvoorbeeld onze gehele Melkweg beheerst, zou beschikken over een ons nog 
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onbekende manier van voortstuwing: bijvoorbeeld magnetische monopolen. De vreemde en 
stille bewegingen die van ufo's gemeld worden, zouden volgens Kaku hiermee verklaard 
kunnen worden. Verder noemt Kaku de mogelijkheid dat zo'n beschaving een robotbestuurd 
ruimteschip kan zenden - een scenario dat lijkt op de film 2001: A Space Odyssey. Door 
nanotechnologie hoeven deze ruimteschepen niet groter te zijn dan een straaljager. Onze 
Maan zou een goede basis voor deze robottoestellen kunnen zijn.  

Waarnemingen 

 

Vijf ongeidentificeerde rode lichten boven Morristown (New Jersey) en omliggende steden, 5 
januari 2009, 20.30 uur. 

 

 

 

Wolken zoals deze lenticulariswolk worden vaak voor een ufo aangezien. 

 

Veel normale optische verschijnselen worden uit onwetendheid voor ufo's aangezien. Vaak 
treden meldingen in een golf op door een mediahype. Een klein percentage van de meldingen 
blijft na onderzoek echter vooralsnog onverklaarbaar. Ufomeldingen komen overal voor, zijn 
niet tijdgebonden en bestaan zowel uit nachtelijke waarnemingen als waarnemingen op 
klaarlichte dag. 
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Verschijnselen die vaak als ufo gezien worden 

 

Astronomie en meteorologie 

• de planeten Venus, Jupiter, Saturnus en Mars 

• de ster Sirius en andere sterren 

• bolbliksems en gewone bliksem 

• vuurwerk 

• meteoren 

• delen van regenbogen 

• halo’s om de zon,  bijzonnen 

• lenticulariswolken 

 

Ruimtevaart 

• iridiumflitsen: weerkaatsing van zonlicht door Iridiumsatelieten 

• flitsende weerkaatsing aan de zonnepanelen van bijvoorbeeld het International Space 
Station  

• raketten of hun terugvallende trappen. 

 

Luchtvaart 

• (miniatuur) heteluchtballonnen. Uit een statistiek van Rudolf Henke in 1991 bleek dat 
van meer dan driehonderd Duitse ufomeldingen het merendeel door speelgoedballonnen 
zoals Thaise geluksballonnen verklaard kon worden[10] 

• weerballonnen 

• testvliegtuigen, samengevat onder de noemer ‘Black Project’ zoals de Lockheed Martin F-
117 Nighthawk of de Aurora, en onbemande luchtvaartuigen, die onder andere 
gesignaleerd werden in de omgeving van Area 51 

• reclamevlieftuigen 

• positielampen van vliegtuien en helikopters 

• radar-echo’s, bijvoorbeeld aan bergen, kunnen zigzaggende beelden op radarschermen 
opleveren 

• drones 

 

Lampen 

• weerkaatsing van schijnwerpers en/of  lichtshows, bijvoorbeeld van discotheken of 
vuurtorens, tegen de wolken 

• verlichte lampions in de duisternis  

• Thaise lampions 

 

Bedrog, grappenmakerij 

• opzettelijke mystificaties, trucfoto's van keukengerei enzovoorts 

• een vlieger met lampjes in het donker  
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Overig 

• ontsnapte oplichtende gassen uit de aardkorst of uit vennen en poelen 
(bijvoorbeeld moerasgas) 

• vlaggen 

 

Ohio en België 

Waarnemingen kunnen op sommige plaatsen gedurende een bepaalde tijd vaker voorkomen 
dan anders. Zo was bijvoorbeeld Ohio in 1966 en 1967 het brandpunt van vele verschijningen 
in de Verenigde Staten. Wereldwijd zijn gebieden aan te wijzen waar in sommige jaren sprake 
was van een verhoogd aantal waarnemingen. 

Veel media-aandacht was er voor de zogenaamde Belgische ufogolf van oktober/november 
1989 tot juni 1991. Door honderden getuigen (waaronder negentien politieagenten) werd toen 
melding gemaakt van geluidloos vliegende zwarte of donkergrijze 'driehoeken' die op elk 
hoekpunt en in het midden een 'markeringslicht' voerden en die vaak op opvallend geringe 
hoogte de verschillende Belgische regio's doorkruisten. De Belgische luchtmacht (in casu 
kolonel Wilfried de Brouwer) zette tevergeefs F-16 gevechtsvliegtuigen in om een of meer van 
deze ufo's te kunnen onderscheppen. De Belgische luchtmacht heeft in 1990 een officiële 
verklaring uitgegeven over deze gebeurtenissen, waarin stond dat ze geen idee had wat de 
aard van deze verschijnselen was. Op 26 juli 2011 bekende een zekere 'Patrick' uit Verviers 
tijdens een uitzending op de Waalse zender RTL-TV1, dat de ufo waarvan op 4 april 1990 te 
Petit Rechain een wereldberoemde foto werd gemaakt, een door hem gemaakt model van 
piepschuim en lampen is geweest.  

 

Neergestorte ufo's 

 

 

 

 

 

 

In de eerste maanden van 1946 verschenen diverse ongeïdentificeerde objecten boven Zweden. 
Vuurballen en mysterieuze lichten, evenals sigaarvormige objecten werden gemeld, waarvan 
er een aantal in meren zijn neergestort, zoals op deze krantenfoto gefotografeerd op 9 juli 
1946. Dit object had blauwe en groene flitslichten en is die dag in Barken neergestort.  
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Een van deze objecten stortte op 19 juli 1946 neer in Kölmjärv in Zweden, waarna het leger 
een tijdlang naar de resten van het gecrashte object heeft gezocht. Er werden resten gevonden, 
maar later werd gemeld dat het om meteoorresten zou gaan.  

Verschillende verhalen over het neerstorten van ufo's doen de ronde. Voorbeelden hiervan zijn 
‘Roswell’ en ‘Shag Harbour’. Harde bewijzen ontbreken. 

 

Verschijningsvormen  

 

 

Ufo op de inktpot in het Moreelsepark 1 te Utrecht. Dit kunstwerk van Marc Ruygrok laat de 
meest gebruikte vorm van een ufo zien in de populaire cultuur. 
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De meest waargenomen verschijningsvorm is wel de ‘vliegende schotel’, 

een discusvormig voorwerp dat volgens de beschrijvingen door de lucht zweeft. Er worden ook 
andere verschijningsvormen gemeld, zoals driehoeken, vierkanten, bollen,trapezia of ruiten. 

Sinds het einde van de jaren tachtig van de twintigste eeuw wordt geregeld melding gemaakt 
van reusachtige, zwarte of donkergrijze driehoeken (black triangles) die geluidloos en met lage 

snelheid op geringe hoogte overkomen (bijvoorbeeld België 1989-1991, zie boven). Op de drie 
hoekpunten zijn vaak lichten te zien, al dan niet simultaan knipperend. Deze verschijningen 
vertonen overeenkomsten met bijvoorbeeld de silhouetten van Amerikaanse 
stealthvliegtuigen. 

In landen als Mexico, Brazilië, Chili en Argentinië is de laatste jaren sprake van een 
onregelmatige ufogolf. Het gaat hier voornamelijk om formaties van lichtbollen die geruisloos 
door de lucht dobberen. 

In Californië zijn sinds 2007 verschillende waarnemingen geweest van zeer lichtgebouwde 
vliegende voorwerpen bestaande uit een rank cirkelvormig skelet met daaraan verschillende 
uitsteeksels die op antennes lijken. 

 

Tijdstip 

Er is een relatie tussen het tijdstip waarop een ufo wordt gezien en de uiterlijke kenmerken 
die genoemd kunnen worden. Meestal is een ufo op klaarlichte dag niet meer dan een intens 
witte lichtbron of glanzende schijf, die lang op één punt kan blijven hangen om vervolgens 
plotseling, alsof een schakelaar wordt omgezet, te verdwijnen. 's Nachts zijn ufo's vaker getooid 
met allerlei gekleurde lichten die volgens een bepaald patroon aan en uit kunnen knipperen. 

 

Vluchtgedrag 

Volgens ooggetuigen bewegen ufo's zich geruisloos of zacht zoemend door het luchtruim en 
kunnen vanuit stilstand schijnbaar enorm versnellen en 'onmogelijk snelle' 
richtingveranderingen vertonen die in tegenspraak lijken met de wetten van traagheid en 
massa. Vreemde vluchtbewegingen zijn gemeld zoals meanderen, 'fladderen', oscilleren, 
bewegingen als van een 'vallend blad', en 'jojoën', waarbij tussen twee punten heen en weer 
wordt gependeld. 

 

Graancirkels 

Het verschijnen van graancirkels is sinds de jaren zeventig van de twintigste eeuw wereldwijd 
verspreid. Veel van deze geometrische patronen in het veld kunnen worden aangemerkt als 
bedrog, want duidelijk door mensenhanden gemaakt. Door ooggetuigen wordt soms beweerd 
dat zij in de nabijheid van de cirkels en tijdens de vermoedelijke tijd van creatie, ufo's in de 
vorm van lichtgevende bollen hebben gezien. Hoewel er theorieën zijn die de twee fenomenen 
(graancirkels en ufo's) met elkaar in verband trachten te brengen, blijft deze relatie speculatief 
en onbewezen. Wel is het zo dat sommige graancirkels met zeer complexe figuren moeilijk in 
één nacht gemaakt kunnen worden. Tijdens een door Mitsubishi georganiseerde stunt werd 
een groep ervaren graancirkelmakers uitgenodigd een afbeelding van een auto te maken in 
een veld. Hoewel ze overdag werkten, kostte het hen veertien uur om de klus te klaren. 
Bovendien waren er, anders dan bij de graancirkels die aan ufo's toegeschreven worden, de 
nodige sporen van activiteit (waaronder voetstappen en gaten van paaltjes) rond de gemaakte 
afbeelding achtergebleven.  

 

Dierverminking 

Ook dierverminking is een verschijnsel dat vaak met ufo's in verband wordt gebracht. Niet 
zelden worden vreemde lichten waargenomen in de nabijheid van plaatsen waar later dood 
vee wordt gevonden. Het betreft meestal gruwelijk verminkte runderen, schapen, geiten of 
varkens, waarbij huid, ogen, tong en geslachtsdelen met chirurgische precisie  geheel of 
gedeeltelijk zijn verwijderd en al het bloed is verdwenen. Ondanks minutieus onderzoek door 
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deskundigen is een definitief antwoord op de vragen over het hoe en waarom van 
dierverminking in verband met ufo's, nog niet gevonden. Als mogelijke oorzaken worden 
geheime experimenten van het leger genoemd, mishandeling door dierenbeulen of het ritueel 
offeren van dieren door satanische sekten. 

In het algemeen worden ufo's in de psychologie verklaard als verkeerde interpretaties, 
perceptuele illusies of hallucinaties. Zo bepleit Hilary  Evans[. in zijn vroege werk een 
‘Psychosociale hypothesis’. Hierin poneert hij ufowaarnemingen als fantasieën en 
hallucinaties, veroorzaakt door hetzelfde mechanisme als de verschillende occulte, 
paranormale, bovennatuurlijke of religieuze ervaringen (vergelijk vermeende waarnemingen 
van de Heilige Maagd Maria).  

 

De theorie van het onbetrouwbare geheugen 

Ufogerelateerde claims die uitsluitend zijn gebaseerd op ooggetuigenverslagen zijn niet steeds 
even betrouwbaar. De herinnering aan een gebeurtenis kan onbewust worden gewijzigd om 
een 'gewenste' interpretatie te verkrijgen. Een studie heeft uitgewezen dat slachtoffers van 
ontvoeringen door aliens behoorden tot een controlegroep die meer geneigd was om valse 
herinneringen te vertonen.  

 

De theorie van de falende of gekleurde perceptie 

Een aantal wetenschappers zoekt de verklaring in een psychologische gesteldheid van de 
waarnemers. Dit zou dan te maken kunnen hebben met psychische aandoeningen die het 
cognitieve vermogen beïnvloeden, of met diepgewortelde (religieuze) overtuigingen die van 
invloed zijn op het al dan niet waarnemen van degelijke verschijnselen: Veel individuen die 
geloven in paranormale verschijnselen en ufo's zouden een predispositie hebben voor 
klinische depressie, dissociatie en PDD-NOS. Deze cognitief beperkende invloeden hebben een 
invloed op de manier waarop mensen waarnemings- en interpretatiefouten maken wanneer 
ze geconfronteerd worden met werkelijk bestaande fenomenen. Een onderzoek van Sharps, 
Matthews en Asten in Journal of Psychology toonde met behulp van behandelingsprotocollen 
als ADHD Rating Scales (van Conners, Erhardt & Sparrows), de Dissociative Experience 
Scale (Coleman & Clark) en de Beck Depression Inventory II aan, dat in veel gevallen ESP 

geassocieerd kon worden met geloof in ufo's en andere paranormale verschijnselen Wat de 
eventuele invloed van een religieuze bias betreft, bestaat er een publicatie van Hillstrom en 
Strachan die het hebben van een traditioneel geloof - in het bijzonder het protestants geloof - 
juist negatief correleert met het waarnemen van ufo's. Onder protestanten ligt het geloof in 
ufo's en de waarnemingen daarvan volgens deze onderzoekers 56% lager dan onder niet-
gelovigen. Ze geven ook aan dat dit de christelijke overtuiging reflecteert dat geloof in het 
paranormale veroordeelt.  

 

De theorie van het collectief onbewuste 

Behalve een 'falende perceptie' zijn nog andere verklaringen voorgesteld in de psychologie. In 
zijn werk uit 1957, getiteld ‘Flying Saucers: A Modern Myth of Things Seen in the Skies’, legt 
de Zwitserse psychoanalyticus Carl Gustav Jung ufo's uit als objecten afkomstig uit het 
collectief onbewuste, dus als een vorm van moderne archetypen. Hij laat de mogelijkheid 
echter open dat 'sommige' ufo's werkelijke machines ('nuts and bolts') zijn van onbekende 
oorsprong. 
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PDD NOS 

PDD-NOS, voluit pervasive developmental disorder - not otherwise 
specified (Nederlands: Pervasieve ontwikkelingsstoornis, niet anderszins omschreven, 
afgekort POS-NAO), is een restgroep voor ontwikkelingsstoornissen, die voldoen aan criteria 
voor pervasieve ontwikkelingsstoornissen, maar niet voldoende kenmerken bezitten van 
een specifieke pervasieve ontwikkelingsstoornis. PDD-NOS (ook in het Nederlands taalgebied 
wordt overwegend deze Engelse afkorting gebruikt) maakt deel uit van het autismespectrum. 

Doordat het een 'restgroep' is, zijn de onderlinge verschillen tussen mensen met PDD-NOS 
extra groot en kunnen verschillende kenmerken op de voorgrond staan. PDD-NOS is 
geclassificeerd en vastgelegd in het handboek DSM-IV-TR. 

Met de invoering van de DSM-5 in mei 2013 kwam PDD-NOS als separate diagnose te 
vervallen; alle ontwikkelingsstoornissen (klassiek autisme, het syndroom van Asperger, 
atypisch autisme, het syndroom van Rett en desintegratiestoornis van de kinderleeftijd en 
PDD-NOS) werden samengevoegd tot één categorie: autismespectrumstoornis. In Nederland 
wordt ook de meervouwig complexe ontwikkkelingsstoornis (McDD) hierbij gerekend (McDD 
staat niet apart beschreven in de DSM). 

Omdat de ontwikkelingsstoornissen binnen de categorie PDD-NOS veel van elkaar verschillen 
en de symptomen van de afzonderlijke aandoeningen in vorm en intensiteit uiteenlopen, zijn 
er geen aanvullende criteria bepaald om deze stoornissen specifieker te definiëren (wat ook 
blijkt uit de toevoeging 'niet anders omschreven'). Om te bepalen of de stoornis binnen de 
categorie PDD-NOS valt, hanteert de DSM-IV de volgende criteria: er is een duidelijke 
achterstand of beperking in de sociale interactie; daarbij bestaan er tekortkomingen in de 
(non-)verbale communicatievaardigheden of is er sprake van stereotypisch gedrag en 
interesse. In de differentiaaldiagnose moet worden uitgesloten dat er sprake is van een andere 
pervasieve ontwikkelingsstoornis. Ook moet, met name bij volwassenen, worden uitgesloten 
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dat de symptomen het gevolg zijn van schizofrenie, schizotypische 
persoonlijkheidsstoornis of  ontwijkende persoonlijkheidsstoornis. 

Veel mensen met PDD-NOS ondervinden problemen op het gebied van de sociale 
vaardigheden. Zoals bij velen met een stoornis in het autistisch spectrum het geval is, krijgen 
mensen met PDD-NOS informatie anders binnen en hebben vaak meer tijd nodig om die 
informatie te verwerken. Het herkennen van emoties aan de gezichtsuitdrukking is een 
belangrijk hulpmiddel bij de interactie tussen mensen, dat nauw samenhangt met het kunnen 
spiegelen van houdingen, lichaamstaal en gebaren (het imiteren van de lichaamstaal van de 
gesprekspartner: een doorgaans onbewuste handeling, bedoeld om de ander zich op zijn of 
haar gemak te stellen, ter bevordering van een geslaagde communicatie). Om in een gesprek 
te kunnen spiegelen, is een vloeiende motoriek nodig en een goed ontwikkeld 
evenwichtssysteem. Bij ontbreken daarvan "spreekt iemand een andere lichaamstaal" en 
snapt hij de lichaamstaal van de ander niet. De "spreker" van de andere lichaamstaal wordt 
ook veel minder "verstaan". Daardoor kunnen gemakkelijk problemen in de omgang ontstaan. 
Het gevolg is dat er soms onbegrip en afstand ontstaat tussen iemand met een dergelijke 
ontwikkelingsstoornis en anderen. Jongeren hebben dan bijvoorbeeld weinig contact met 
leeftijdsgenoten en gaan meer om met volwassenen. 

Personen met PDD-NOS zijn dikwijls sterk op zichzelf gericht. Ook hebben ze vaak een pre-
occupatie of obsessie in specifieke interessegebieden. Orde aanbrengen lukt in het dagelijks 
leven niet altijd even goed. Hieruit ontstaat de behoefte aan structuur. Een vaste 
dagplanning helpt voorkomen dat men voor moeilijk te verwerken verrassingen komt te staan, 
want juist planningsproblemen leveren vaak stress en gevoelens van onveiligheid op. 

De oorzaak van PDD-NOS is niet duidelijk. Men vermoedt dat een stoornis in de ontwikkeling 
van de hersenen gevolgen heeft voor het verwerken van informatie. De problemen met 
informatieverwerking kunnen ingrijpend zijn. Met veel eigen inzet en begeleiding kan iemand 
aan verbetering werken door onder andere oefeningen met betrekking tot evenwicht, motoriek, 
MRT, auditieve verwerking, enzovoort. Veel sociale vaardigheden en handelingen zijn in 
principe aan te leren. Dezelfde adviezen over oefenen gelden overigens ook bij het syndroom 
van Asperger en hoogfuntionerend autisme. 

PDD-NOS kan zowel bij personen met een laag, als bij mensen met een 
hoog gemeten voorkomen. Bij allen is er een onbalans in de verhouding tussen de verbale 
intelligentie en de performale intelligentie. De mate waarin men zich sociale vaardigheden kan 
eigen maken, bepaalt voor een deel hoe iemand met PDD-NOS zich zal ontplooien. 

Hyperactiviteit en slechte concentratie wordt bij veel mensen met PDD-NOS waargenomen. In 
die zin lijkt er een relatief grote overlap met de stoornissen ADHD en ADD te zijn. Belangrijk 
verschil is dat de concentratieproblemen en het hyperactieve gedrag bij PDD-NOS een andere 
onderliggende oorzaak hebben dan bij ADHD of ADD. Aan de hand van testen en ander 
onderzoek kan de juiste diagnose worden gesteld. 

Er zijn diverse instanties waar mensen met PDD-NOS terechtkunnen voor begeleiding en/of 
lotgenotencontact. Naast officiële instanties zoals de Riaggs van de geestelijke 
gezondheidszorg (ggz) zijn er verenigingen, zoals PAS (Personen uit het Autisme Spectrum) die 
zich richt op normaal begaafde volwassenen met een stoornis in het autismespectrum en de 
NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme) die zich vooral richt op ouders met autistische 
kinderen (of een vergelijkbare situatie, waarin het eveneens gaat om de opvoeding van een 
kind, bijvoorbeeld een woongroep). 

Een op PDD-NOS lijkende afkorting is PD-NOS (persoonlijkheidsstoornis niet anderszins 

omschreven). PDD-NOS en PD-NOS zijn echter twee verschillende, niet-gerelateerde 
begrippen. 
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Laatste woorden 

Ik kreeg tijdens mijn leven niet alleen te maken met mensen met een narcistische verslaving.  

Daar getuigen bovenstaande verhalen van. Een zoon met een of andere vorm van autisme, 

een zuster met borderline, een zelfverminkend nichtje, een autistische neef die niet kan lezen 

en schrijven, een vriend met asperger, een vriendin met pleinvrees, een ernstig geestelijk 

beperkte neef. Mijn buurman was beledigd omdat ik het gordijn dicht deed nadat hij voor het 

raam waarachter ik werkte al vijf keer de ladder op en neer was geweest. Hij spijkerde een 

vieze plank uit de stal voor mijn raam en liet die vervolgens een week zitten. Ik kan nog uren 

over hem doorgaan. Hij is zeker een product van een gefrustreerd alleen gelaten kind uit een 

inteelt dorp. Op hem zijn bijna alle bovenstaande geestesziekten van toepassing.  

De omgeving heeft vaak weinig mogelijkheden om het gedrag van de verslaafde te bepalen. Ik 

heb echter wel grenzen gesteld aan de mate waarin ik mijn eigen leven wil laten bepalen door 

een persoon die verslaafd is. Omgaan met een verslaafde is erg moeilijk.  De verslaafde ontkent 

dat er een probleem is. De redenen voor verslaving van de ander zijn voor mij niet belangrijk. 

Ik ben ga steeds verder met mijn leven. Redenen waarom iemand zou moeten gebruiken zijn 

er niet. 

Mijn relatie kon niet concurreren met de euforische ervaring van middelengebruik van de 
verslaafde narcist. Hij stak minder tijd en energie in het onderhouden van de relatie. Daardoor  
kwamen verschillende schadelijke elementen aan de oppervlakte. De verslaafde narcist begon 
vertrouwensproblemen te ontwikkelen vanwege het vermeende gebrek aan respect, eerlijkheid 
en loyaliteit. Vertrouwen is essentieel voor gevoelens van veiligheid en zorg in een relatie. En 
verminderd vertrouwen leidt vaak tot de opkomst van een aantal relatie-beschadigende zaken 
zoals jaloezie, woede, angst en wrok. Ik heb twaalf jaar niet gelachen. Als je hele lang in de 
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regen staat merk je niet meer dat je nat bent! Dat is zo met het samenleven met een verslaafde. 
Langzaam maar zeker vergeet je wat normaal is. Mijn liefde voor de ander zorgde er voor dat 
ik toleranter was geworden.  Ik was onzichtbaar in de relatie met de verslaafde narcist. Ik 
kreeg te maken met mijn eigen problemen en kreeg dan ook vaak de schuld van de problemen 
in de relatie. De verslaafde narcist had voor mij maar een motto: zeur niet zo. Het gebruik van 
alcohol en drugs heeft karakterveranderingen tot gevolg. Veelgehoorde eigenschappen zijn 
egocentrisch gedrag, arrogantie en zonder emoties. De verslaafde narcist gedroeg zich 
asociaal, was erg ongeduldig en snel geïrriteerd. Hij wilde dat alles om hem draaide, was 
impulsief en sprong van de hak op de tak waardoor hij lastig te volgen was. Ik hou erover op, 

genoeg gezeurd. 

 

 

 

Mijn leven ging niet over rozen. Foute familie, foute vrienden, veel alleen, te weinig geld om 

van te leven. Maar… ik bleef vrij van verslaving. Wist je dat je je discipline kunt trainen? 

Vroeger was ik een uitsteller en ik heb mezelf behoorlijk wat discipline bijgebracht waardoor 

ik productiever en vrijer ben. 

 

Enter, 29 maart 2020  


