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Summary in Dutch [Nederlandse samenvatting] 

 
 
Eind jaren negentig werd door een Amerikaans consortium van acht academische 
ziekenhuizen een nieuw concept gelanceerd: Integrale geneeskunde (‘integrative 
medicine’; IM). Integrale geneeskunde (1) stelt de therapeutische relatie tussen 
patiënt en hulpverlener weer centraal, (2) kijkt naar de gehele mens, (3) maakt op 
basis van wetenschappelijk onderzoek gebruik van alle geschikte therapeutische 
benaderingen, zorgprofessionals en disciplines, om zo (4) tot optimale gezondheid 
en optimaal herstel te komen (The Consortium, 2004). Vanaf die tijd is er voor deze 
nieuwe stroming veel interesse getoond vanuit de medische en wetenschappelijke 
wereld. Dit heeft er toe geleid dat er vandaag de dag vijfenvijftig medisch 
academische gezondheidscentra in Noord-Amerika actief lid zijn van het consortium. 
Ook in Europa (vooral Duitsland en Verenigd Koninkrijk), Azië en Australië zijn IM-
initiatieven op het gebied van patiëntenzorg en onderzoek ontstaan. 

Ondanks een toenemende interesse en toepassing van integrale 
geneeskunde blijft deze ontwikkeling binnen de geestelijke gezondheidszorg 
achterlopen, vooral op het gebied van onderzoek. Integrale geneeskunde toegepast 
in de geestelijke gezondheidszorg / psychiatrie wordt ‘integrale psychiatrie’ genoemd. 
Een integrale benadering binnen de (geestelijke) gezondheidszorg lijkt van belang 
omdat het mogelijk oplossingen kan bieden voor de hedendaagse problemen binnen 
de (geestelijke) gezondheidszorg (Sarris et al., 2013). Wereldwijd beslaan 
psychische stoornissen een derde van alle ziektelast onder volwassenen, hetgeen 
niet alleen persoonlijk lijden met zich meebrengt maar ook maatschappelijke 
problemen en hoge kosten. Tevens is gebleken dat, wanneer rekening gehouden 
wordt met publicatiebias, de meest gangbare behandelingen binnen de psychiatrie 
(medicatie en psychotherapie) minder effectief zijn dan eerder werd aangenomen 
(Kirsch et al., 2008; Turner et al., 2008; Cuijpers et al., 2010; Cuijpers et al., 2011). 
Het lijkt erop dat een nieuw paradigma nodig is binnen de geestelijke 
gezondheidszorg (Bracken et al., 2012). Een integrale gezondheidszorg (d.w.z. 
integrale geneeskunde en psychiatrie) biedt zo’n nieuw paradigma. Het hanteert een 
bio-psycho-sociaal-spiritueel model dat gebruik voorstaat van evidence-based 
behandelingen vanuit verschillende geneeskundige tradities. Het spirituele aspect 
verwijst hierbij naar zin- en betekenisgeving en naar existentiele vragen die een rol 
spelen bij (herstel van) ziekte (Koenig, 2000). Naast reguliere interventies 
(bijvoorbeeld psychofarmaca en psychosociale therapieën) maakt de integrale 
gezondheidszorg op zorgvuldige wijze gebruik van evidence-based complementaire 
en alternatieve medicatie en behandelingen en bevordert het tevens een gezonde 
leefstijl (Sarris et al., 2013). 
 
 
Deel I: Theoretische achtergrond 
 
Daar het gebruik van complementaire en alternatieve geneeswijzen (CAG) binnen de 
reguliere gezondheidszorg (impliciet onderdeel van deel 3 van de definitie van IM; zie 
eerste alinea hierboven) het meest controversiële onderdeel van integrale 
geneeskunde is en omdat dit onderwerp in Nederland tot verhitte discussies heeft 
geleid, hebben we besloten om ons onderzoek op dit onderdeel toe te spitsen. De 
verhitte discussies laten zien dat het onderwerp CAG een emotioneel beladen 
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onderwerp is voor veel mensen. Dit komt wellicht omdat er sterk aan tegengestelde 
paradigma’s wordt vastgehouden: de meeste voorstanders van CAG hangen het 
paradigma ‘vitalisme / holisme’ aan, terwijl tegenstanders van CAG meestal het 
paradigma ‘mechanisme / reductionisme’ als uitgangspunt hanteren. Deze 
paradigma’s verschillen categorisch en zijn daardoor moeilijk te verenigen. Dit in 
tegenstelling tot de andere verschillen tussen regulier en CAG, die dimensioneel zijn 
(Hoenders et al., 2008). 

Integrale geneeskunde slaat een brug tussen deze twee paradigma’s, omvat 
zowel de reguliere geneeskunde als CAG en benadrukt gezondheid en het herstel 
van de gehele persoon (bio-psycho-sociaal-spiritueel model) binnen een optimale 
therapeutische relatie (Bell et al., 2002). Het succes van de integrale geneeskunde 
kan onder andere verklaard worden door het feit dat integrale geneeskunde aansluit 
bij breder waargenomen tendensen tot integratie binnen de hedendaagse tijdgeest. 
Zowel in religie, filosofie, spiritualiteit als psychotherapie is deze trend te herkennen. 
Het lijkt een reactie op een voorgaande periode waarin juist de nadruk lag op 
differentiatie, een periode waarin geen absolute, onbetwistbare zekerheden werden 
gevonden (Hoenders et al., 2012). 
 
 
Deel II: Toepassing 
 
We hebben onderzoek gedaan naar het gebruik van CAG bij poliklinische patiënten 
in de GGz en ontdekten dat 42% van de bijna 600 ondervraagden CAG had gebruikt 
in het voorafgaande jaar. De meeste van hen rapporteerden positieve effecten, maar 
gaven ook aan dat zij hun CAG gebruik niet hadden besproken met hun reguliere 
arts, vooral uit angst voor een negatieve reactie. Dit lijkt te kunnen verklaren waarom 
de artsen in kwestie het gebruik van CAG door hun patiënten flink bleken te 
onderschatten (Hoenders et al., 2006). Andere onderzoekers rapporteerden 
vergelijkbare resultaten: 43% van patiënten met een angststoornis (Bystritsky et al., 
2012) en 53% van patiënten met een depressie (Wu et al., 2007) gebruikten 
complementaire en alternatieve geneeswijzen (CAG). Deze patiënten gaven aan dat 
de behandelingen hielpen bij het verbeteren van hun lichamelijk, emotioneel, 
cognitief, sociaal en spiritueel functioneren, dat het de ernst van hun klachten 
verminderde en dat het ondersteunend was voor herstel en gezondheid (Russinova 
et al., 2009).  

In ons eigen onderzoek gaven de meeste patiënten aan dat ze graag door hun 
reguliere arts geadviseerd wilden worden over het gebruik van CAG en dat ze graag 
ondersteund zouden willen worden in het maken van keuzes op dit gebied (Hoenders 
et al., 2006). Dit is in overeenstemming met wat het Europese parlement (1997) en 
de Wereld Gezondheid Organisatie (2003) hun leden hebben geadviseerd. Met dit in 
gedachten hebben we een protocol opgesteld voor artsen en patiënten om hen te 
helpen verstandige keuzes te maken wanneer het gaat om het toepassen en 
gebruiken van CAG. We wilden recht doen aan de diverse kenmerken, wensen en 
behoeften van patiënten; hun keuzevrijheid respecteren; zowel reguliere 
behandelingen als CAG aanbieden die bewezen effectief en veilig zijn; beschermen 
tegen kwakzalverij en misbruik; en ons baseren op de Nederlands wet, de 
jurisprudentie van het Medisch Tuchtcollege, de regels van de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en op 
wetenschappelijk onderzoek. Dit resulteerde in het CAG protocol (Hoenders et al., 
2011). 
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Deel III: Effectiviteit 
 
Het CAG protocol benadrukt het belang van een evidence-based aanpak. Om de 
wetenschappelijke onderbouwing van CAG verder in kaart te brengen hebben we 
twee (systematische) reviews uitgevoerd naar complementaire medicatie bij ernstige 
psychiatrische aandoeningen.  

In een review naar de effectiviteit van complementaire geneeswijzen bij 
bipolaire stoornissen vonden we meerdere studies van hoge kwaliteit die een positief 
effect aantoonden van de combinatie van voedingssupplementen met reguliere 
stemmingsstabilisatoren of antipsychotica bij bipolaire depressie. Daarnaast lijken 
sommige specifieke aminozuren (BCAA) en magnesium een positief effect te hebben 
bij manie (in kleine studies). Ten aanzien van het effect van omega-3 vetzuren bij 
bipolaire depressie worden wisselende resultaten gevonden. Een positief effect van 
multivitaminen, N-acetylcysteïne en L-tryptofaan wordt in enkele studies gevonden 
(Sarris et al., 2011).  

In een systematisch review naar schizofrenie werd duidelijk dat weinig 
onderzoek van hoge kwaliteit gedaan is om het effect van natuurlijke medicijnen bij 
schizofrenie of andere psychoses in kaart te brengen. Desondanks vonden we 105 
RCT’s met een Jadad score van 3 of hoger. In deze studies wordt bewijs gevonden 
voor verbetering van symptomen wanneer glycine, sarcosine, N-acetylcysteine 
(NAC), bepaalde Chinese en Ayurvedische kruiden, ginkgo biloba of vitamine B6 als 
aanvulling op een antipsychoticum wordt gegeven (dit gold echter niet voor glycine 
als aanvulling op clozapine). Er is geen of onvoldoende bewijs voor een effect van 
omega-3 vetzuren, D-serine, D-alanine, D-cycloserine, vitamine B, vitamine C, 
dehydroepiandrosteron (DHEA), pregnenolone (PREG), estradiol, inositol, gamma-
hydroxybutyrate (GHB) en des-tyr-gamma-endorfine als aanvulling op antipsychotica. 
Omega-3 vetzuren zonder antipsychoticum lijken wel een positief effect te hebben op 
het voorkomen van schizofrenie. In een dubbelblinde RCT met 200 patiënten werd 
een positief effect van Ayurvedische kruiden zonder gebruik van antipsychotica 
aangetoond. Andere middelen die zonder een antipsychoticum werden aangeboden 
(vitamine B3, vitamine C, sarcosine, glycine, protilerine) zijn niet effectief gebleken of 
zijn alleen onderzocht in een enkel of klein onderzoek. Ginkgo biloba en vitamine B6 
lijken bijwerkingen van antipsychotica te verminderen (tardieve dyskinesie en 
akathisie). Het effect van omega-3, melatonine en DHEA op het verminderen van 
bijwerkingen is onvoldoende bewezen. Hoewel de kwaliteit van de geïncludeerde 
studies goed is (dubbelblinde RCT’s met een Jadad-score van 3 of hoger), zijn de 
meeste onderzochte groepen klein, is het tijdspad van de studie of de behandeling 
vaak kort, hebben de studies slechts betrekking op een klein deel van de 
wereldbevolking en dienen de meeste studies te worden gerepliceerd (Hoenders et 
al., in voorbereiding). 

De volgende stap was het onderzoeken van het effect van een integrale 
psychiatrische aanpak in de dagelijkse praktijk. Onderzoek binnen de psychiatrie 
heeft zich de afgelopen 50 jaar vooral gericht op neurobiologische mechanismen en 
psychotherapeutische technieken. Recent onderzoek richt zich ook op het effect van 
leefstijl, mind-body therapieën en het gebruik van natuurlijke medicatie op de 
psychische gezondheid (Sarris, 2011; Walsh, 2011). Tot op heden is er weinig 
praktijkgericht onderzoek verricht naar de werking van een integrale benadering 
binnen de geneeskunde en psychiatrie. Het meeste onderzoek is gedaan naar op 
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zichzelf staande interventies, gemeten op groepsniveau middels RCT’s, waarbij er 
niet gekeken werd naar individuele verschillen (Slade & Priebe, 2011; Molenaar & 
Campbell, 2009). Vooruitgang in onderzoek en praktijk kan worden geboekt wanneer 
de onderzoeksmethodologie het mogelijk maakt om complexe interventies, 
bestaande uit verschillende therapeutische behandelaspecten, gericht op de 
behandeling van klinische populaties in de praktijk te onderzoeken. Dit vraagt om 
een integrale onderzoeksfocus. Ondanks dat dit methodologisch gezien een 
uitdaging is, biedt deze aanpak wel de mogelijkheid om te onderzoeken welk aandeel 
sociale, psychologische, biologische en spirituele factoren hebben in het effect van 
bepaalde behandelcombinaties op unieke patiënten (Sarris et al., 2013).  

Met dit in gedachten hebben wij een N=1 studie gedaan met tijdreeksanalyse 
om de complexe dynamiek van symptomen en behandelaspecten van een 
gecombineerde behandeling gericht op het verbeteren van een angststoornis te 
ontrafelen. We vonden voor de betreffende patiënt dat ontspanningsoefeningen het 
energieniveau verhoogden, en dat op deze manier de angstklachten afnamen. 
Beweging bleek echter juist een negatief effect op de angstklachten te hebben. Ook 
vonden we dat energie en ontspanning elkaar wederzijds positief beïnvloedden; een 
toename in energie vergrootte ook de neiging van de patiënt om zijn 
ontspanningsoefeningen te doen. Ondanks dat de gevonden effecten significant 
waren, beschrijft de studie slechts één persoon en dat maakt het moeilijk om de 
resultaten te generaliseren. Deze studie laat wel goed zien wat de mogelijkheden zijn 
van een individuele analyse van hoogfrequente tijdreeks-gegevens voor het 
onderzoeken van complexe interacties tussen meerdere elkaar onderling 
beïnvloedende factoren binnen een bepaald systeem (Hoenders et al., 2012). 
 Tenslotte onderzochten wij de effecten van behandeling in het Centrum 
Integrale Psychiatrie door gebruik te maken van Routine Outcome Monitoring (ROM). 
We beschrijven de valkuilen die zich voordoen bij het verzamelen, analyseren en 
interpreteren van gegevens bij dit type onderzoek aan de hand van de ROM-data 
van 376 patiënten die behandeld werden in ons centrum voor integrale psychiatrie. 
De steekproef bestond uit 115 mannen en 261 vrouwen met een gemiddelde leeftijd 
van 41,3 jaar (SD = 12,8). Vijftig procent was hoog opgeleid. Mediane ziekteduur was 
11 jaar (IQR = 15). Mediane behandelduur van degenen die de behandeling hadden 
afgerond was 288 dagen (IQR = 356). De groep was zeer heterogeen wat betreft 
diagnose. Stemmingsstoornissen (36%) en angststoornissen (15%) (as 1 van de 
DSM-IV) en borderline (8%) en cluster-C persoonlijkheidsstoornissen (18%) (as 2) 
kwamen het meest voor. Van de patiënten met een voormeting hadden er 206 (55%) 
ook een of meerdere vervolgmetingen ingevuld. Een mixed-model-analyse liet zien 
dat klachten, kwaliteit van leven en autonomie significant verbeterden, en dat de 
mate van verbetering varieerde per subgroep. Effectgroottes varieerden van klein tot 
groot, afhankelijk van uitkomstmaat en subgroep. Kleine variaties in de 
analysestrategie hadden een aanzienlijk effect op de effectgroottes. We 
concludeerden dat de vele problemen die gepaard gaan met een ROM-design en de 
ROM-analyse het onmogelijk maken om valide conclusies te trekken over 
behandeleffecten en verschillen daarin tussen subgroepen. Desondanks laat dit 
artikel iets zien van de eigenschappen en diagnoses van patiënten die zich 
aanmelden bij een integrale zorginstelling en krijgen we zicht op hun tevredenheid 
met de geboden integrale psychiatrische zorg (Hoenders et al., 2013). 
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Een integrale onderzoeksfocus 
 
Onderzoek binnen de geestelijke gezondheidszorg moet zich verbreden naar zowel 
de natuurwetenschappen als de sociale wetenschappen (Van Os, 2012; De Jong, 
2013). Wetenschappelijke onderbouwing op basis van RCT’s is belangrijk, maar door 
alleen deze informatiebron te gebruiken missen we belangrijke aanvullende inzichten 
vanuit andere goed onderbouwde onderzoeksmethoden (Slade & Priebe, 2001). Met 
andere woorden: naast een integrale behandelaanpak is ook een integrale 
onderzoeksaanpak nodig. 

In dit proefschrift beschrijven we verschillende onderzoeksmethoden om 
verschillende onderzoeksvragen die leven binnen de integrale geneeskunde / 
psychiatrie te beantwoorden. Op basis van literatuuronderzoek schreven we essays 
over de theoretische achtergronden. Met de Nederlands wet, jurisprudentie, regels 
van beroepsorganisaties en wetenschappelijk onderzoek in het achterhoofd schreven 
we een behandelprotocol voor het zorgvuldig gebruik van complementaire 
geneeswijzen binnen de reguliere geestelijke gezondheidszorg. In twee reviews 
hebben we de kwaliteit en resultaten van RCT’s naar het gebruik van 
complementaire medicatie in kaart gebracht. Daarnaast hebben we binnen een N=1 
studie met behulp van tijdreeksanalyse de onderlinge verwevenheid van symptomen 
en behandelvariabelen blootgelegd. Tenslotte hebben we door het gebruik van 
Routine Outcome Monitoring een beeld gekregen van eigenschappen en diagnoses 
van patiënten die een integraal centrum voor psychiatrie bezoeken, en van hoe 
tevreden ze zijn met een integrale behandeling. 
 
 
Toekomstig onderzoek 
 
Onderzoek naar integrale (geestelijke) gezondheidszorg staat nog in de 
kinderschoenen. Minder dan 1% van het onderzoeksbudget van het Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt aan onderzoek naar complementaire en/of 
alternatieve geneeswijzen besteed (Ernst, 2003). Het overige budget gaat naar 
onderzoek gericht op reguliere geneeswijzen. Dit proefschrift is een kleine stap naar 
een evidence-based integrale psychiatrie.  

Toekomstig onderzoek binnen de integrale psychiatrie zou gebruik moeten 
maken van een integrale methodologie en het zou de volgende elementen moeten 
bevatten: 1) pragmatische studies waarbij integrale behandelingen met reguliere 
behandelingen worden vergeleken om zo (kosten-)effectiviteit en veiligheidsaspecten 
te kunnen onderzoeken; 2) klinische studies met geïndividualiseerde multiple-
component interventies met zowel kwantitatieve uitkomstmaten (laboratoriumtests en 
gevalideerde psychometrische schalen) als kwalitatieve uitkomstmaten (subjectieve 
ervaringen van verbeterd functioneren, placebo- en nocebo-effecten) waarbij naast 
RCT’s ook single-subject time-series designs en experience sampling methoden 
worden gebruikt; 3) gebruik van farmacogenomische, epigenetische, en neuro-
imaging technieken om werkingsmechanismen te verhelderen; 4) onderzoek naar het 
effect van leefstijlveranderingen op geestelijke gezondheid, zowel preventief als als 
onderdeel van behandeling; 5) studies die de interactie tussen bepaalde 
farmaceutica en complementaire of alternatieve behandelingen en medicatie 
onderzoeken (mogelijke gunstige synergetische en mogelijke negatieve of toxische 
effecten; Sarris et al., 2013); en last but not least 6) kwalitatieve studies naar de 
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werkingsmechanismen van veel gebruikte Oosterse geneeswijzen, zoals TCM 
(traditionele Chinese geneeswijzen), Tibetaanse geneeskunde en Ayurveda. Hierbij 
is meer een systeembenadering nodig dan een aanpak die alleen maar kijkt naar 
individuele onderdelen van hele geneeskundige systemen (zoals acupunctuur, 
kruiden, massage, etc). Dit soort onderzoek heeft de potentie om belangrijke nieuwe 
inzichten te genereren voor het verbreden van het biomedische paradigma – met 
belangrijke implicaties voor de geneeskundige zorg en de menselijke gezondheid 
(Bodeker, 2012; Van der Greef, 2011). 
 
 
Tenslotte 
 
In dit proefschrift presenteren we integrale geneeskunde/psychiatrie als een nieuw 
concept binnen de gezondheidszorg, onderscheiden we het van reguliere 
geneeskunde / psychiatrie en beargumenteren we dat het mogelijk een oplossing 
biedt voor hedendaagse problemen binnen de gezondheidszorg. Wanneer je er 
langer over nadenkt zou je kunnen stellen dat de meeste aspecten van integrale 
psychiatrie eigenlijk onderdeel (zouden moeten) zijn van reguliere psychiatrie. De 
meeste reguliere artsen delen immers de mening dat de therapeutische relatie 
centraal moet staan, dat we niet alleen moeten kijken naar symptomen maar naar de 
gehele patiënt, en dat de focus ook op gezondheid moet liggen in plaats van (alleen) 
op ziekteverschijnselen. Alleen het derde principe, het gebruik van complementaire / 
alternatieve geneeswijzen, blijft controversieel.  

Dus, verschilt integrale psychiatrie nu echt van reguliere psychiatrie? Is het 
echt nodig om hier een onderscheid in aan te brengen? Het antwoord is ja en nee. 

Ja, want ondanks dat deze principes standaard onderdeel zouden moeten zijn 
van reguliere geneeskunde, blijkt in de praktijk dat ze dit vaak niet zijn. Principes als 
het bio-psycho-sociaal model worden in theorie onderkend maar worden weinig in 
praktijk gebracht. Daarnaast blijken er betreffende het derde principe vaak heftige 
(emotionele) reacties los te komen en sterke vooroordelen te bestaan. De 
meerderheid van deze reacties en vooroordelen worden niet door wetenschappelijk 
onderzoek ondersteund en belemmeren derhalve de vooruitgang in de wetenschap 
en psychiatrie. Om die reden bespreken wij deze reacties en vooroordelen uitgebreid 
in de discussie van dit proefschrift.  

Nee, omdat de meeste clinici het er over eens zijn dat deze principes 
onderdeel zouden moeten zijn van geneeskunde. Dus waar het aan het begin van dit 
proefschrift draaide om differentiatie, zijn we nu opnieuw aangekomen bij integratie: 
wij hopen dat de meeste aspecten van integrale geneeskunde geaccepteerd en 
geïntegreerd zullen worden en dat integrale psychiatrie gewoon ‘psychiatrie’ zal gaan 
heten. 
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