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Soort boek/ziekte/stijl: 
In plaats van een beschrijving die het boek te kort doet, de eigen introductie en 
daarna een verwijzing naar een interview met Trudy Dehue over het boek uit dagblad 
Trouw d.d. 6-7-2014 waarna er ook onder extra linken te vinden zijn waarin dit boek 
aan bod komt: 
Flaptekst: ‘Betere mensen laat zien dat wetenschappelijk onderzoek de werkelijkheid 
eerder vormgeeft dan dat ze haar ontdekt. Er is veel meer openheid nodig over de 
manieren waarop wetenschap de realiteit creëert, betoogt Trudy Dehue, omdat ze het 
leven anders vóór anderen, maar niet met hen maakt. Het onderzoek naar ADHD bij 
volwassenen en het ontwerp van nieuwe hersentechnologie dienen als centrale 
voorbeelden in een pleidooi voor het behoud van variatie in typen wetenschap, 
omwille van het behoud van variatie in typen mensen.’ 
 
En uit Dagblad Trouw: Interview met Trudy Dehue door Wybo Algra: ‘ADHD: doe 
normaal of slik een pil’ 
zie ook: 
http://www.trouw.nl/tr/nl/6700/Wetenschap/article/detail/3684545/2014/07/06/
ADHD-doe-normaal-of-slik-een-pil.dhtml 
(…)Het boek gaat over veel meer dan ADHD. Het is een boeiend, prikkelend betoog. 
Over een wetenschap die niet zozeer de werkelijkheid ontdekt als wel creëert, over 
uitdijende ziektebegrippen (hoogbejaarden met ADHD!), en over de eisen die in 
toenemende mate worden gesteld aan zieke én gezonde mensen. (…) Dehue richt zich 
tegen wetenschappers met een missie, die doen alsof ze louter feiten brengen. En 
tegen het 'verbetersysteem' waarvan de samenleving de afgelopen decennia 
doordesemd is geraakt. Waarin de DSM-5 - het nieuwe, vuistdikke boekwerk met 
zo'n 300 gedetailleerd omschreven psychische stoornissen - zich laat lezen als een 
hedendaags etiquetteboek.(…). Wat wel en niet als stoornis telt, bedoelt Dehue 
daarmee te zeggen, is geen hard wetenschappelijk gegeven. Het is mensenwerk, het 
zijn commissies die dat aan de vergadertafel vastleggen. Met vergaande invloed, tot 
in de kernen van de hersencellen. Want de definities bepalen wie psychofarmaca 
krijgen.(…) Wel betoogt ze dat we steeds meer eigenschappen als stoornis zijn gaan 
zien. En dat wetenschappers, in een ongezond nauwe samenwerking met de 
farmaceutische industrie, steeds meer mensen aan de pillen helpen. Zo was het 
middel tegen shift work disorder, een stoornis van mensen die niet tegen 
onregelmatige diensten kunnen, er volgens Dehue eerder dan de kwaal: die werd er 
later bij verzonnen.(…) Commercieel gewin speelt vast een rol bij dergelijke 
processen, maar dat hoeft niet eens. Vaak hebben wetenschappers de beste 
bedoelingen, vanuit hun overtuiging dat mensen onnodig lijden door 
onderbehandeling. (…)"Je kunt in elk geval vaststellen dat de wetenschap ons niet de 
werkelijkheid leert kennen. Van 'meten is weten' valt hooguit te zeggen dat het rijmt. 
Via meettechnieken kunnen neurobiologen verschillen tussen mensen meten. Maar 
daarmee heb je nog geen stoornis. Wetenschap, ook 'harde' wetenschap, is nooit 
neutraal. Het is altijd een kwestie van redeneren, definiëren en vergaderen. Van 
keuzen maken tijdens het onderzoek, van consensusvorming. Op die manier bepalen 
wetenschappers met elkaar de definitie van een ziekte. Vervolgens praten ze over die 
geconstrueerde aandoeningen en afkortingen alsof het handelende wezens zijn. Dan 
'uit ADHD zich bij meisjes in minder symptomen', of kan het 'ook hoogbejaarden 
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treffen'. Op die manier creëren ze een werkelijkheid waarin je eigenlijk geen kant 
meer op kunt."’  
 
Wat viel op: 
Dit boek kan de discussie voeden over de plaats van evidence based, practice based, 
experience based en vele andere vormen van onderzoek, en daarbij het gebruik van 
diverse bronnen.  
Opvallend vond ik de diverse studies naar wetenschappelijke praktijken en de 
opmerkingen die Dehue daarbij maakt, het zijn er veel, maar bijvoorbeeld de 
relativering van wetenschap die op louter feiten gebaseerd zou kunnen zijn. Daar 
hoort overleg van mensen (wetenschappers) over onderzoeksdesign, interpretatie 
van data et cetera bij en dat blijft mensenwerk. Belangrijk daarbij zijn de partijen bij 
het overleg aanwezig zijn en serieus genomen worden.  
Maar dit is er maar een: ook andere toelichtingen, op medicalisering bijvoorbeeld, 
vond ik verhelderend. Een rijk boek.  
 
Citaten: 
Pag.51: ‘In welke gevallen wetenschapsbeoefenaren mogen zeggen dat iets een feit is, 
hangt af van intercollegiaal overleg of van vastgelegde standaarden die vaak zodanig 
tot de traditie van hun vak horen dat niemand meer inziet dat het om een traditie 
gaat. Ook in deze zin blijft wetenschap mensenwerk en is de klassiek realistische 
positie niet goed verdedigbaar.’ 
 
Pag.85: ‘Een blog kan tegenwoordig grote effecten hebben en deze werd in de 
gezondheidszorg zowel als de wetenschap ervaren als een reusachtige paukenslag, 
die hoorbaar was op alle continenten.’ 
 
Pag.201: ‘Het woord medicalisering dat uit die tijd stamt, sloeg op onderdrukking en 
het soort dwangbehandelingen toegepast door Ratched, maar tegenwoordig gaat het 
om het meritocratische ideaal dat mensen zelf de juiste keuze maken, nadat ze door 
vriendelijke adviseurs zijn geïnformeerd over hun falen en de maakbaarheid van hun 
biologie.’ 
 
Pag.254: ‘De paradox van de leefstijlpolitiek is dat ze de duivel met Beëlzebub 
probeert uit te drijven door mensen  die al gehoor gaven aan de opdracht tot 
zelfredzaamheid gebrek aan zelfredzaamheid te verwijten. Niet alleen overheden 
bedrijven deze politiek: demedicalisering neoliberale stijl is in het algemeen een 
poging tot weg-verordonneren van een probleem dat daardoor alleen maar groter 
wordt.’ 

Pag.269: ‘In apps zijn normen verwerkt, net zoals in de DSM, in antidepressiva( denk 
aan de eerder besproken tests op ratjes), die ook ‘scripts’ worden genoemd en die 
voor ons bepalen hoe we horen te leven.’ 
 
Pag.283: ‘Democratisering van wetenschap vergt vooral dat wetenschapsbeoefenaren 
op werkelijke belangstelling van anderen kunnen rekenen. Louter bewondering is 
even onwenselijk als alleen maar verontwaardiging- of erger nog, de opvatting dat 
wetenschap ook maar een mening is. Voor wetenschappelijk onderzoek geldt wat 
overal voor geldt: het vertrouwen erin moet niet klakkeloos zijn, maar klakkeloos 
wantrouwen is het andere uiterste-dat minstens zo gevaarlijk is.’ 
 



Extra: 
http://boeken.vpro.nl/player.program.42688066.html 
http://www.zielenknijper.nl/prof-dr-trudy-dehue-in-boek-betere-mensen-etiketten-
plakken-psychiatrie-loopt-uit-de-hand.html  
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