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Vragen?

In Het Consult beantwoorden 
experts wekelijks gezondheids-
vragen van lezers.
Ook een gezondheidsvraag? 
Stuur een mailtje naar
gezondheid@trouw.nl

‘E r waait een nieuwe wind in 
ggz-land”, schrijft een erva-
ringsdeskundige op LinkedIn. 
“Namelijk die van de polyva-
gaaltheorie.” Volgens de 

vrouw is dat een uiterst complexe theorie 
waarin het zenuwstelsel zo ongeveer de 
bron is van alle geestelijke problemen. 
“Hulpverleners omarmen deze nieuwe the-
orie massaal, als het ei van Columbus. Maar 
is dat wel juist?”

Psycholoog Anne Marsman heeft er eind 
vorig jaar een webinar over gegeven, waar-
voor zich binnen de kortste keren duizend 
mensen hadden aangemeld. Inmiddels is de 
video meer dan honderdduizend keer beke-
ken en ontving Marsman duizenden berich-
ten van therapeuten en patiënten, maar ook 
van hogescholen en universiteiten.

Het begon allemaal in 1994, toen 
 Stephen Porges, hoogleraar psychiatrie aan 
de Universiteit van North Carolina, over de 
theorie publiceerde. De Amerikaanse neuro-
wetenschapper liet onder andere zien wat 
stress en trauma doen met het zenuwstel-

sel, en hoe dat dan weer samenhangt met 
psychische klachten.

Porges legt uit dat het brein, als onder-
deel van het zenuwstelsel, de omgeving 
voortdurend scant op gevaar. En doet dat op 
grond van eerdere ervaringen. “Als je in een 
onveilige omgeving opgroeit, waarin geweld 
of verwaarlozing aan de orde van de dag is, 
dan raakt het zenuwstelsel ontregeld”, zegt 
Marsman, onlangs gepromoveerd op lang-
durige impact van jeugdtrauma’s. “Het slaat 
te snel alarm en houdt het lichaam dan in 
een gespannen toestand. Om met die span-
ning en bijbehorende gevoelens van onvei-
ligheid om te gaan, gaat de een zichzelf be-
schadigen, en de ander veel of weinig eten.”

“Je kunt dat een eetstoornis noemen”, 
zegt Marsman. “Maar je kunt het verstoor-
de eetgedrag ook zien als het gevolg van een 

ontregeld zenuwstelsel. In plaats van in the-
rapie te focussen op gedachten over eten en 
gewicht, is het belangrijker om die ontrege-
ling goed te begrijpen, en mensen leren om 
daar grip op te krijgen, om te herkennen op 
welke momenten het alarm precies afgaat.”

Zelf heeft ze veel aan de polyvagaaltheo-
rie gehad, zegt Marsman, die zelf heeft ge-
worsteld met jeugdtrauma’s. “Het werd me 
voor het eerst duidelijk waarom ik het zo 
moeilijk vind om spanning te verdragen, 
waarom ik afwezig raak en soms bevries als 
ik me onveilig voel. Ik kreeg taal voor wat ik 
ervaarde, maar vooral ook handvatten om 
daarmee om te gaan.”

Niet iedereen is gecharmeerd van de the-
orie. Volgens de ervaringsdeskundige op 
LinkedIn is het wachten op de eerste 
 patiënten die stellig beweren dat het ze-
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Niet alleen veel patiënten 
lopen weg met de 
‘polyvagaaltheorie’, maar 
ook hulpverleners. En 
wetenschappers. Wat 
houdt dit in, en hoe 
betrouwbaar is de theorie?

Is het zenuwstelsel de bron 
van alle mentale problemen? 

ILLUSTRATIE PAULIEN KRAAIJEVELD

nuwstelsel de oorzaak is van hun proble-
men. De theorie geeft volgens haar een ver-
klaring voor hun psychische malaise en is 
daarom zo populair.

Ook sommige onderzoekers zijn kritisch, 
met name over het neurowetenschappelijke 
bewijs voor de theorie. En ja, daar valt over 
te discussiëren, zegt Marsman. “Maar wat 
als een paal boven water staat, is de beteke-
nis van de theorie voor de praktijk. Voor 
veel hulpverleners en patiënten is die 
enorm waardevol.”

Tegelijk verklaart die theorie niet alles. 
“Ik ben wetenschapper genoeg om te weten 
dat een gezonde kritische blik belangrijk is", 
erkent Marsman. “Sommigen laten de theo-
rie overal op los, of het nou om Parkinson, 
MS, dementie of autisme gaat. Daar moet je 
mee oppassen. Mensen zijn complex en ook 
andere dingen kunnen een rol spelen dan al-
leen het zenuwstelsel. De polyvagaaltheorie 
is niet dé waarheid, maar wel een benade-
ring van de waarheid die voor veel mensen 
betekenisvol is.”

Maurice Timmermans

Het blijft een hachelijke zaak, 
nomadisch werkende huisartsen

A ls u uitgetobd bent over 
stikstof, migratie en kli-
maat dan hebben we nog 
een zorgcrisis voor u. Hier 
een vignet, mij vorige 

week aangereikt door meneer F., 
82 jaar oud en worstelend met pros-
taatkanker. Hij had pijn en ging naar 
de huisarts. Er was een nieuwe arts, 
of er waren een paar nieuwe, in zijn 
dorpspraktijk neergestreken. Bij wij-
ze van openingszet deelde zij hem 
kittig mee: “U moet weten dat ik 
hier alleen op maandagen zit”. Waar-
op meneer F., veel bitser dan hij be-
doelde, naar haar uitviel met de me-
dedeling: “En u moet weten dat dit 
ons laatste gesprek is. Tot nooit meer 
ziens mevrouw”, en beende naar 
buiten. De pijn maakte hem narrig. 
Op dinsdag trof hij een andere, even-
eens parttime werkende huisarts, 
“maar die zit er zowaar drie dagen”.

Jonge huisartsen werken tegen-
woordig vaak nomadisch. Ze trek-
ken rond van praktijk naar praktijk, 
doen veel waarneming en verdienen 
op die manier meer dan genoeg. Ik 

hoorde laatst van een jonge waar-
nemer die 300 euro per uur in reke-
ning bracht voor haar onschatbare 
inbreng. In Medisch Contact van 
2 maart legt Danka Stuijver (zelf 
waarnemend huisarts) uit waarom 
jonge huisartsen niet zelf een prak-
tijk willen runnen. ‘Het kan worden 
opgevat als een vorm van staken … 
ze geven aan zich een onbetekenend 
radertje te voelen in een log, bureau-
cratisch, wantrouwend en conserva-
tief systeem’. Ze weten wel dat ‘de 
vaste huisarts de kracht en kern 
vormt van het huisartsenvak, maar 
zij durven die persoon niet te zijn. 
Ze willen zich niet committeren als 
praktijkhouder uit angst te worden 
opgeslokt in een zorgsysteem van 
steeds meer eisen, regels en taken 
die bij de huisarts over de schutting 
worden gegooid.’

En zo verdwijnt een van de be-
langrijkste aspecten van de relatie 
tussen een dokter en een ziek mens: 
continuïteit. Dat een jonge arts in 
alle rust beargumenteert waarom zij 
geen kwaliteit kan leveren, en ook 

niet zál gaan leveren, is behalve een 
gotspe ook nogal slecht nieuws voor 
mijn generatie. Het betekent dat je 
bij acute nood buiten kantooruren, 
bezocht wordt door een arts die jou 
nog nooit gezien heeft. En die zal je 

sneller naar een Spoedeisende Hulp 
sturen. De nomadisch werkende 
huisarts betekent het wegvallen van 
een fi lter dat voorkwam dat de ver-
keerde problemen op de Spoedeisen-
de Hulp belandden.

Er is nog een oorzaak van te veel 
ouderen op de Spoedeisende Hulp: 
de sluiting van de verzorgingshui-
zen. Het gebeurde onder staatssecre-

taris Martin van Rijn, van de PvdA, 
die daarmee moeiteloos de mensen 
waar zijn partij iets voor zou moeten 
betekenen in de shit liet zakken. Het 
is met gemak de domste, schadelijk-
ste en uiteindelijk duurste manoeu-
vre ooit bedacht binnen een Haags 
bureel. Opnieuw werd er een fi lter 
verwijderd tussen thuis en zieken-
huis, dit keer in de vorm van de ver-
pleegkundige in het verzorgingshuis 
die in samenspraak met de huisarts 
onnodige ziekenhuisopnames kon 
voorkomen.

Het grijpt allemaal mooi in elkaar 
om de hoeveelheid ellende te ver-
groten. Door de sluiting van de ver-
zorgingshuizen zijn ouderen er in de 
thuissituatie vaak veel beroerder aan 
toe dan voorheen. En ze worden bui-
ten kantooruren bediend door huis-
artsen die deze mensen helemaal 
niet kennen.

Vervolgens is er in het ziekenhuis 
na acht uur ’s avonds te weinig grijs 
haar aanwezig. Dat wil zeggen: te 
weinig oudere, ervaren artsen die 
niet meteen op diagnosejacht gaan. 

Artsen die de tijd durven nemen om 
misschien wel helemaal niets te 
doen. Ja, dat kost meer tijd dan de 
protocolmachine aan het draaien te 
zetten. Ik was zelf ooit een jonge 
arts en weet nog heel goed hoe ik 
mijn verlegenheid rond de vraag wat 
te doen wist te begraven onder een 
barrage van diagnostische fratsen.

We eindigen op een noot van 
hoop. Ook binnen geneeskunde is 
men zich bewust van deze misstan-
den en er zijn initiatieven rond de 
gebroken heup bijvoorbeeld, of bij 
kanker op hogere leeftijd, om medi-
sche interventies te doseren. 

Daarnaast is het aan ouderen om 
zich te wapenen tegen de ellende 
waar je in kunt belanden met je ou-
dere lijf door iets op te schrijven over 
wat je niet wilt dat er met je gebeurt. 
En iemand aan te wijzen die het 
voor je opneemt, zo mogelijk een 
van je kinderen. 

Maar het blijft een hachelijke 
zaak: nomadisch werkende huisart-
sen en de gevolgen van hun zwer-
vende bestaan.

Bij acute nood 
word je bezocht 
door een arts 
die jou nog 
nooit gezien 
heeft


