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Woord vooraf

Deze studie gaat over de zoektocht naar de determinanten, mechanismen en uiteraard ook de kenmerken van psychopathologie
vanuit wetenschapsfilosofisch perspectief.
De studie is ingegeven door de observatie dat het onderzoek
naar de achtergronden en de kenmerken van psychische stoornissen wel in staat is pakhuizen vol data te genereren, maar tegelijk
mank gaat aan een gebrek aan theorie. Het onder anderen aan
Kurt Lewin (-) toegeschreven adagium ‘There is nothing
more practical than a good theory’ geldt nog steeds, maar lijkt
door veel onderzoekers die zich bezighouden met de studie naar
psychische stoornissen, genegeerd te worden of zelfs vergeten te
zijn. Dit schaadt het tempo van de wetenschappelijke vooruitgang
en benadeelt in het bijzonder de patiënten die daarvan afhankelijk
zijn. Ik ervaar stagnatie in het onderzoek en vermoed dat gebrek
aan wetenschapsfilosofische reflectie en onderbouwing van het onderzoek daar mede debet aan is. Er wordt – wereldwijd – veel onderzoek gedaan dat methodologisch de toets der kritiek goed kan
doorstaan. Maar tegenover de overstelpende rijkdom aan ‘data’
die onderzoekers bijeen weten te sprokkelen en statistisch weten te
analyseren, staat een bedenkelijke armoede aan theorie. Theorievorming lijkt minder status te hebben dan het leveren van een bijdrage aan de almaar uitdijende databerg. Financiers geven bovendien vooral de voorkeur aan ‘praktisch’ onderzoek waarvan liefst
al vooraf is gegarandeerd dat de resultaten ervan kunnen worden
‘geïmplementeerd’.
Oorspronkelijk wilde ik een studie verrichten naar de evolutionaire achtergronden van psychische stoornissen en een beoordeling maken van de diverse theorieën en hypothesen die daarover
in omloop zijn. Ik besefte echter al snel dat het voor zo’n studie
nog veel te ‘vroeg’ was. Niet alleen omdat de ‘evolutionaire psychi
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atrie’ nog in haar kinderschoenen staat, maar vooral ook omdat
met betrekking tot de psychiatrie en het onderzoek naar psychische stoornissen nog te veel vragen onbeantwoord zijn. Deze studie heeft daarom een globalere opzet en vraagstelling gekregen.
In de moderne opvatting van wetenschap gaan hypothesen,
liefst als onderdeel van een consistent theoretisch systeem, aan de
productie van data vooraf – zonder hypothesen en theorieën hebben de data weinig betekenis. Toch zien we in de dagelijkse onderzoekspraktijk te veel onderzoekers te vaak, uitgaande van heel
‘dunne’ hypothesen en gebruikmakend van slecht gedefinieerde
of ondoordachte concepten, hun (experimentele) metingen doen.
De hoop dat de meetresultaten vervolgens tot betere hypothesen
zullen leiden, zet de wereld van het onderzoek echter op zijn kop.
Goede hypothesen gaan aan betekenisvolle data vooraf; zonder
hypothesen zijn data eigenlijk waardeloos. Nog scherper geformuleerd: zonder diepgaande theorie is in het psychiatrisch onderzoek
niet of nauwelijks vooruitgang mogelijk.
In deze studie worden geen nieuwe theorieën aangedragen,
maar gaat het om de filosofische grondslagen die daarvoor nodig
zijn. Ik stel vast dat het reflecteren over grondslagen van de psychopathologie te weinig aandacht krijgt. Daarbij gaat het niet alleen om de filosofie van de geneeskunde, maar ook om de filosofie
van de biologie en de psychologie. Die reflectie is in de eerste plaats
nodig opdat niet alleen de juiste vragen gesteld worden, maar dat
ze ook juist worden geformuleerd. In de tweede plaats is reflectie
nodig om – op basis van de resultaten daarvan – de beschikbare
kennis over psychopathologie te integreren of te synthetiseren in
(complexe) theoretische modellen.
In het geval mijn observatie en de beoordeling die ik daarvan
maak, hout snijden, moet ik bescheiden zijn in de formulering van
de ambities die met deze studie gemoeid zijn. Ik reflecteer op de
grondslagen van het onderzoek naar de determinanten en mechanismen van psychische stoornissen en ik doe dat vanuit een wetenschapsfilosofisch perspectief. Maar één boek van één persoon
is uiteraard niet voldoende om alle facetten daarvan diepgaand
te analyseren, met elkaar in verband te brengen en vervolgens om
te zetten in een realistisch alternatief. Deze studie is daarom niet
meer, maar ook niet minder, dan een bijdrage daaraan.
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Opbouw van deze studie

Dit boek is opgebouwd uit vier delen. De delen  tot en met 
(hoofdstukken  tot en met ) hebben een fundamentele, filosofische invalshoek; deel  (hoofdstukken  tot en met ) heeft een
meer toegepaste oriëntatie.
In hoofdstuk  bespreek ik de historische en actuele context van
deze studie. In hoofdstuk  verduidelijk ik de doelstelling en de
vraagstelling. De centrale vragen van deze studie zijn de volgende:
. Is het filosofisch-theoretische systeem zoals dat is ontwikkeld door
de filosoof Mario Bunge, geschikt voor de conceptualisering van psychopathologie en het onderzoek naar de determinanten en de ziektemechanismen daarvan?
Thema’s zijn:
– de verantwoording van de selectie van het werk van Bunge als
uitgangspunt voor deze studie (paragraaf .);
– de hoofdlijnen van de filosofie van Bunge en zijn ideeën over de
bijdrage van de filosofie aan de wetenschap (hoofdstuk , paragrafen ., . en .);
– de biologische (hoofdstuk ) en psychologische (hoofdstuk )
fundamenten van de conceptualisering van de mens als een biopsychisch systeem dat zich ontwikkelt in een sociale en culturele omgeving;
– de aansluiting van de op feiten gerichte (empirische) disciplines
op het gedachtegoed van Bunge.
. Wat betekent dit theoretisch systeem voor de conceptualisering van
psychopathologie en voor onderzoek en diagnostiek?
Thema’s zijn:
– het conceptualiseren van psychopathologie (hoofdstuk );
– de manier waarop we onderzoek naar psychopathologie kunnen doen en diagnoses kunnen stellen (hoofdstuk ).
. Wat zijn de consequenties en implicaties van die conceptualisering
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voor (de beoordeling van) het huidige onderzoek naar en de huidige diagnostiek van psychopathologie?
Thema’s zijn:
– de hindernissen die adequaat onderzoek en adequate diagnostiek in de weg staan. De zoektocht naar alternatieven (hoofdstuk );
– kanttekeningen bij het lopende onderzoek naar (aspecten van)
psychopathologie (hoofdstuk ). Onderwerpen die daarbij ter
sprake komen zijn:
– algemene problemen bij het onderzoek naar psychopathologie
(paragraaf .) en de beperkingen van epidemiologisch onderzoek in de zoektocht naar de determinanten en mechanismen
van psychopathologie; het belang van een sociaal-historische
benadering van psychopathologie (paragraaf .).
– de betekenis van het onderscheiden (en vervolgens integreren)
van het systemische, ontwikkelings- en evolutionaire perspectief voor het tegenwoordig door klinische epidemiologie en
neurobiologie gedomineerde onderzoek naar psychopathologie
(paragraaf . tot en met .).
In hoofdstuk  zijn verschillende slotbeschouwingen opgenomen.
Daarin ga ik (nogmaals) in op psychopathologie vanuit biologisch
perspectief (paragraaf ., zie ook de bijlage), het ontwikkelen van
modellen (paragraaf .), de relevantie van deze studie voor de
klinische praktijk (paragraaf .) en de moderne beweging gericht
op evidence-based medicine (paragraaf .). Verder bespreek ik de
noodzaak en mogelijkheid van een conceptueel systeem voor de
psychiatrie (paragraaf .) en evalueer ik puntsgewijs wat deze
studie heeft opgeleverd (paragraaf .).
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