
6

Peter Adriaenssens en Lut De Rijdt

als een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling. Want een 
persoonlijkheidsstoornis zit ingebakken in iemands per-
soonlijkheid, terwijl de persoonlijkheid van adolescenten 
nog in volle ontwikkeling is, en dus nog niet vastligt. Zo 
vind ik ook dat je psychotische symptomen op jeugdige 
leeftijd niet kunt diagnosticeren als beginnende schizo-
frenie, maar hooguit als een psychotische decompensatie, 
of als ernstige transdiagnostische pathologie die therapie 
vereist, zoals op congressen over early psychosis ook steeds 
meer ingang vindt.”

“Als ik me niet kan vinden in psychiatrische etiketten voor 
adolescenten,” zo vat Lut De Rijdt samen, “dan heb ik er 
dus vooral moeite mee dat die psychiatrische stoornissen 
vastleggen. Ik gebruik liever ontwikkelingsgerichte, dyna-
mische diagnoses die therapeutische aanknopingspunten 
bieden. Ook al hebben ouders soms liever een statische 

In hun gezamenlijke reflectie over de zin 
of onzin van diagnoses pleiten kinder- en 
jeugdpsychiaters Peter Adriaenssens en Lut 

De Rijdt vooral voor verbinding tussen de di-
agnostische en de psychotherapeutische taal. 
Want kiezen is verliezen. Zeker als het gaat 
over cliënten die nog in volle ontwikkeling zijn.

“Als een adolescent bij ons in De Kade voor intensieve psy-
chotherapie wordt opgenomen en vertelt dat hij elders al 
de diagnose van een persoonlijkheidsstoornis kreeg, dan 
zal ik die diagnose niet betwisten maar anders kaderen”, 
gaat Lut De Rijdt van start. “Ik zal beamen dat hij in-
derdaad kenmerken vertoont die bij een volwassene tot die 
diagnose leiden. Maar zelf omschrijf ik zijn probleem liever 

“Laten we vooral polyglot zijn 
en elkaars talen verstaan”
 Tekst: An Swerts / Foto’s: Jos Verhoogen
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psychiatrische diagnose, omdat die meestal gekoppeld is 
aan een duidelijke oorzaak en prognose. Maar als het ziek-
tebeeld nog alle kanten op kan, moet je als arts durven 
toegeven dat je nog niet meer weet.”

Adolescentie als tweede kans
“Ouders kunnen hier ook hoop uit putten”, vult Peter 
Adriaenssens aan. “Want als je nog geen klassieke diagnose 
en prognose kunt opmaken, blijf je als arts extra alert en 
blijf je achter de precieze betekenis van de symptomen aan 
gaan. In het beste geval kun je met de juiste aanpak ervan 
tot een gezondere ontwikkeling komen, zonder dat het 
ooit tot een heuse stoornis en een etiket hoeft te komen.”

Peter Adriaenssens: “Veel ouders zijn bezorgd 
om het etiket dat de samenleving hun kind zal 

geven: dat is de afgelopen 30 jaar niet echt 
kleiner geworden, ondanks de inspanningen van 

de psychiatrie om open te communiceren over 
wat een psychische kwetsbaarheid inhoudt.”

“Precies,” beaamt Lut De Rijdt, “want vaak gaat het om 
een adolescentieontwikkeling die minder goed loopt en 
een context die moeilijkheden geeft of te zwaar om dragen 
is. Bij veel van onze cliënten spelen ook onverwerkte vroeg-
kinderlijke traumatische ervaringen, die de ontwikkeling 
hebben verstoord of afgeremd. Als we de betekenis van de 
symptomen begrijpen, kunnen de trauma’s misschien nog 
worden doorgewerkt, waarna de ontwikkeling opnieuw 
kan worden opgenomen. Juist daarom is de adolescentie, 
waarin vaak voor het eerst zware symptomen opduiken, 
een periode van de tweede kans.”

Lessen van de godfather
“Inderdaad, de impact en uitkomst van bijvoorbeeld vroeg-
kinderlijke trauma’s of hechtingsproblemen ligt veel minder 
vast dan vroeger werd aangenomen”, gaat Peter Adriaens-
sens voort. “In dat verband denk ik bijvoorbeeld ook aan 
uitspraken van Michael Rutter, de godfather van de mo-
derne kinderpsychiatrie, over de Roemeense weeskinderen 
die na de val van dictator Ceausescu in 1989 in Engelse 
adoptiegezinnen terechtkwamen. Goed omringd en gesti-
muleerd herstelden veel meer kinderen dan verwacht. De 
diagnose van autisme die velen aanvankelijk hadden ge-
kregen bleek niet langer gerechtvaardigd. Rutter noemde 

het quasi-autisme. En misschien, zo opperde hij, vergissen 
we ons in andere omstandigheden ook weleens als we een 
beeld dat wat wegheeft van een of andere stoornis proberen 
te matchen met de criteria. Dat risico lopen we naar mijn 
gevoel inderdaad als we enkel lineair diagnostisch denken.”

“Het diagnostisch denken dat vooral in de DSM-4-periode 
stevige wortels had, biedt voor veel van onze residentiële 
cliënten overigens ook geen uitkomst”, beklemtoont Peter 
Adriaenssens. “Want veel van onze cliënten vertonen nu 
eenmaal aspecten van een of meerdere stoornissen, maar 
voldoen voor geen van die stoornissen aan de vereiste crite-
ria. Zij worden niet zelden van de ene naar de andere arts 
doorverwezen, om de ene na de andere diagnose te krijgen. 
Hun complex ziektebeeld vereist dat je heel breed en psy-
chotherapeutisch kunt denken. Sinds de overgang naar de 
DSM-5 is hiervoor weer veel meer ingang te vinden bij 
veel psychiaters. Terwijl het voor mij altijd een evidentie 

“Ik gebruik liever ontwikkelingsgerichte, dynamische diag-
noses die therapeutische aanknopingspunten bieden. Als het 
ziektebeeld nog alle kanten op kan, moet je als arts durven 
toegeven dat je nog niet meer weet.”

o
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was om op beide sporen in te zetten. Want toen ik zo’n 35 
jaar geleden begon, was iedere psychiater per definitie ook 
psychotherapeut.”

Dubbele identiteit
“We waren dan wel allemaal psychiater-psychotherapeut, 
maar tijdens mijn opleiding werd mij toch vooral voor-
gehouden naar de context te kijken en veel minder naar 
de individuele ontwikkelingsgeschiedenis”, merkt Lut De 
Rijdt op. “Bovendien heerste en heerst ook ergens nog de 
opvatting dat het psychiatrische luik voor de psychiater is 
en het psychotherapeutische luik voor de psycholoog. Wat 
bijna zoveel betekent als: met zware psychiatrische stoor-
nissen, zoals psychose, kun je psychotherapeutisch geen 
verschil maken. Terwijl ik het tegendeel ondervond. Ik heb 
altijd gewerkt met jongeren met heel ernstige problemen, 
en voor velen van hen heeft psychotherapie – al dan niet in 
combinatie met medicatie – net wél het verschil gemaakt. 

Mensen gaan er overigens vaak van uit dat ik met mijn pas-
sie voor de psychotherapie en psychoanalyse tégen medica-
tie ben. Dat is niet zo. Ik ben alleen heel voorzichtig met 
medicatie en zal altijd bekijken hoe die de psychotherapie 
kan bevorderen.”

Lut De Rijdt: “Het is belangrijk dat je met de 
specifieke eigenheden van het kind aan de 

slag gaat, opdat het zich op zijn manier beter 
kan handhaven in de maatschappij.”

“Daarom beklemtoon ik altijd, in mijn relatie met an-
dere zorgverleners maar ook met mijn cliënten en hun 
ouders, mijn dubbele identiteit als kinderpsychiater-psy-
chotherapeut”, vertelt Peter Adriaenssens. “Waarmee ik 
niet wil zeggen dat iedere psychiater ook psychothera-
peut hoeft te zijn. Je kunt dat luik ook overlaten aan een 
collega-psychiater of psycholoog. Het betekent alleen dat 
je maar tot de beste zorg komt als je zo nodig beide spo-
ren in de behandeling integreert, omdat ze complemen-
tair zijn en elk op zich heel waardevol. Het diagnostische 
spoor dat we door de jaren en de vele DSM’s ontwik-
keld hebben, is ons vertrouwd medisch kader en verleent 
ons ook de taal om bondig en eenduidig met elkaar te 
communiceren. Maar door de diagnose van bijvoorbeeld 
een gedragsstoornis mee te delen, vertellen we elkaar nog 
niets over hoe die stoornis tot ontwikkeling is gekomen, 
en welke impact die heeft op het cognitief, relationeel 
en emotioneel vlak, kortom op alles wat de jongere nog 
aan het ontwikkelen is. Daarom is ook die andere taal, 
die aangeeft waarrond we met de jongere effectief gaan 
werken, even belangrijk. Wanneer ik een DSM-diagnose 
stel, zal ik dus ook altijd nog een descriptieve diagnose 
stellen. Dus een diagnose in de breedte, van het verleden 
en de aanleg van mijn cliënt, hoe hij in zijn huidige ont-
wikkelingsfase is gekomen, de opdrachten die hij daarin 
moet vervullen, zijn zwakten en sterkten, enzovoort. En 
bij die diagnoseopbouw betrek ik zo veel mogelijk de 
jongere en zijn ouders.”

Iedereen anders
“Hen hierbij betrekken is inderdaad heel belangrijk”, on-
derstreept Lut De Rijdt. “Want dan zien ouders en kind 
dat je heel erg oog en oor hebt voor het individu. Dat je 
met de specifieke eigenheden van het kind aan de slag 
gaat, opdat het zich op zijn manier beter kan handhaven 
in de maatschappij. En dat je het kind dus niet wilt om-

“Veel van onze cliënten vertonen aspecten van een of meer-
dere stoornissen, maar voldoen voor geen van die stoornissen 
aan de vereiste criteria. Zij worden niet zelden van de ene 
naar de andere arts doorverwezen, om de ene na de andere 
diagnose te krijgen.”
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vormen tot een zogenaamd ideaal kind dat aan de gemid-
delde maatstaven van onze samenleving voldoet. Ook al 
verwachten sommige ouders dat wel in eerste instantie. 
Hoe je daarbij in termen van diagnostische omschrijvin-
gen verwoordt wat er allemaal speelt, laat ik doorgaans af-
hangen van wat de cliënt en de ouders al dan niet kunnen 
horen en wat psychotherapeutisch belangrijk is.”

“Voor sommige jongeren is een psychiatrische diagnose 
een houvast, een soort van erkenning en herkenning”, ver-
telt Peter Adriaenssens. “Anderen vinden het een ballast, 
omdat ze bang zijn om door hun omgeving met de di-
agnose vereenzelvigd te worden. Ook daarover praten we 
met onze jongeren. Om hen voor te bereiden op de con-
frontatie met vrienden bijvoorbeeld, als een opname ten 
einde loopt. Sommigen kiezen ervoor om met hun psychi-
atrische diagnose naar buiten te komen. Anderen beslissen 
om dat niet te doen, maar willen wel een deel van het psy-
chotherapeutische verhaal prijsgeven. Het ligt voor iedere 
cliënt weer anders. Net zo voor de ouders. Veel ouders zijn 
bezorgd om het etiket dat de samenleving aan hun kind 
zal geven. Want dat etiket is in de afgelopen 30 jaar niet 
echt kleiner geworden, ondanks alle inspanningen van de 
psychiatrie om open te communiceren over wat ze doet en 
wat een psychische kwetsbaarheid inhoudt. Er wordt nog 
altijd negatief gesproken over psychisch kwetsbare mensen. 
En het motto willen is kunnen is weer erg in, terwijl het 
vaak geen kwestie is van niet hard genoeg willen, maar van 
niet kunnen. Of liever van anders kunnen: het leven op 
een persoonlijke manier vormgeven, met capaciteiten én 
beperkingen. Dat het geen verhaal is van alles of niets, lijkt 
mij belangrijk.”

Tegen de klok
“De samenleving wil nog wel enigszins mild zijn tot de 
jongere 18 wordt”, gaat Lut De Rijdt voort. “Maar op 18 
valt de bijl en moet hij kunnen meedraaien. Lukt dat niet, 
dan komt hij in de volwassenpsychiatrie terecht, wat voor 
veel mensen gelijkstaat met: het kalf is verdronken. En dat 
is uiteraard niet zo. Maar de adolescentie stopt psycholo-
gisch niet op 18 jaar. Dat mensen tot 23 à 24 jaar nog die 
specifieke aanpak nodig hebben, daarvoor pleit ik al jaren. 
We moeten dus vaak uitleggen dat een psychische kwets-
baarheid levenslang kan blijven bestaan…”
“… en dat je niet alles in één leeftijdsfase doorgewerkt 
krijgt”, vult Peter Adriaenssens aan. “Ik leg het vaak uit 
met een deur die geregeld terug opengaat, en waarbij je 
in elke leeftijdsfase weer andere dingen aangeboden krijgt 
om mee te werken. Onderzoek heeft ons bijvoorbeeld ge-

leerd dat herval gewoon een nieuwe etappe is in het traject 
naar herstel. Terwijl de samenleving het als falen ziet en 
wil dat we alles binnen afzienbare tijd definitief oplos-
sen. We moeten snel resultaten boeken, snel tot diagnoses 
komen. Er is weinig tijd voor het psychotherapeutische 
verhaal. Want alles moet budgettair overzichtelijk blijven, 
en de wachtlijsten mogen niet langer worden. Niet ver-
wonderlijk dus dat veel artsen door die tijdsdruk steeds 
meer in de richting van het pragmatische denken worden 
geduwd…”
“… en steeds minder tijd vinden voor seminaries en het 
uitbouwen van een ruime theoretische achtergrond”, vult 
Lut De Rijdt aan. “Terwijl die achtergrond en verdieping 
in onderzoek je net twee belangrijke dingen bijbrengt”, 
treedt Peter Adriaenssens haar bij. “En dat is beschei-
denheid, omdat de dingen vaak nog veel complexer en 
minder voorspelbaar blijken te zijn dan je aannam. Én 
optimisme, omdat je een breder beeld krijgt van waartoe 
helden van cliënten en ouders ondanks alles tóch in staat 
zijn.” n

[Bio] 
lut de rijdt is psychoanalyticus en als kinder- en 
jeugdpsychiater in het UPC KU Leuven verantwoor-
delijk voor de afdeling De Kade op campus Kor-
tenberg. Daar kunnen jongeren met een bedreigde 
persoonlijkheidsontwikkeling en psychotische decom-
pensatie tussen 15 en 18 jaar terecht voor intensieve, 
residentiële psychotherapie. Lut De Rijdt maakt ook 
deel uit van Vrint, het mobiele team voor vroege inter-
ventie bij psychose. En ze werkt in haar privépraktijk 
in Heverlee met jongeren en jongvolwassenen.

peter adriaenssens is kliniekhoofd en superviseert 
als kinder- en jeugdpsychiater in het UPC KU Leuven 
de opnameafdeling voor observatie van tieners tussen 
12 en 15 jaar op campus Gasthuisberg. Zijn klinische 
interessegebieden zijn trauma, hechtingsstoornissen 
en de vroege adolescentie. Daarnaast is hij directeur 
van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 
Vlaams-Brabant. En aan de KU Leuven is hij hoofd-
docent kinder- en jeugdpsychiatrie en medeopleider 
in de postgraduaatopleiding relatie-, gezins- en sys-
teemtherapie.


