M A N N E N EN V R O U W E N V A N
PSYCHIATRISCHE PATIENTEN
ecn onderzoek naar verschillen in crvaringen, huwelijksbeleving en psychisch wclbcvinden.

G.J. M E T H O R S T

STELLINGEN

1.

Verwanten van psychiatrische patiönten worden niet zozeer belast
door specifiek aan de stoomis gebenden probierten maar vooral
door de a-specifieke gevolgen hiervan zoals sociale, relationele
en gezinsproblemen. De hetero-ananrnese dient derhalve op deze
prctbleenKjebieden gericht te zijn in plaats van op de visie van de
partner op de ziekte en levensgeschiedenis van de patient, (verg.
Schalken, H.F.A: De Partner van de Opgenomen Psychiatrisch PatiSnt
Meppel, 1982, alsmede dit proefschrift.)

2.

Qnderzoek naar strategieen cm spanningen in de huwelijksrelatie te
hanteren leert, dat een androgyne sexeroloriSntatie positief samenhangt met flexibiliteit en probleemoplossend vermögen (verg.
Patterson, J.M. & H.I. McCubbin: Gender Roles and Coping. J.
Marriage and the Family, 1984, 46, 94-103). Dit ondersteunt het
emancipatoixe streven am de scheiding tussen traditionele sexerolgebieden te dborbreken.

3.

De behandelingservaringen van veel respondenten uit dit onderzoek
wijzen erop, dat in de opleiding van artsen en klinisch Psychologen te weinig aandacht wordt besteed aan de wijze waarop patienten en verwanten tegemoet worden getreden en de wijze waarop zij
gelnformeerd kunnen worden over de klachten, de behandeling en de
onderzoeks- en behandelingsresultaten.

4.

De klinische relevantie van gestandaardiseerd effect-vergelijkend
onderzoek van specifieke therapeutische technieken is beperkt.
Deze wordt pas gewaarborgd als naast dit laboratorium•-onderzoek
,l

onderzoek wordt verricht naar de positieve en negatieve (neven)
effecten van deze technieken in de dagelijkse praktijk.

,,

5.

Qnderzoek naar de praktische toepasbaarheid van specifieke therapeutische technieken dient zieh niet te beperken tot datgene,
wat zieh in het directe contact tussen client en therapeut afspeelt.

6.

Het verdient aanbeveling de voorwaarden van publicaties van gevalsbeschrijvingen uit te breiden met éên betreffende de expliciter ing van de (impliciete) criteria voor de gehanteerde therapeutische Strategie.

7.

Het effect van psychothérapie dient niet zozeer te worden afgemeten aan het antwaord op de vraag of de klachten zijn gereduceerd, maar aan het antwoord op de vraag of de client deze klachten beter weet te hanteren.

8.

De positieve werking van zogenaamde a-speeifieke therapiefactoren
zal worden bevorderd als hulpvragers en hulpgevers meer op basis
van gelijkwaardigheid dan op basis van autoriteit met elkaar cmgaan.

9.

Bij het onderzoek naar een verklaring voor chronische pijnklachten dient tevens aandacht te worden geschoriken aan iatrogene factoren in ruime zin, zoals inadequaat verwijsgedrag of inforniatieverschaffing.

10. Ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek in de psychiatrie verdient het aanbeveling tijdens de specialistenopleiding
een aparte onderzoeksstage in te bouwen.
11.

Zolang ongewenste intimiteiten van behandelaars slechts aan de
kaak kunnen worden gesteld via een officié'le aariklacht van de
client zullen veel hiervan verborgen blijven in onnodige schulden schaamtegevoelens van dienten.

12. Balleties of sportbeoefenlng is minstens zo geschikt voor het
Verstecken van het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheid
als een assertiviteitstraining. Door hun niet-therapeutische
en hobbytstische karakter zullen de eerste "trainlngsvormen"
zelfs een sterker generaliserend effect opleveren.
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CURRICULUM VTTAE

VOORWOORD

Dit proefschrift werd mede tot stand gebracht door de medewerking
die ik van anderen mocht antvangen. Hier wil ik van mijn erkentelijkheid jegens hen blijk geven. In de eerste plaats zijn dat de
respondenten zonder wie dit onderzoek nooit had kunnen plaatsvinden.
In het bijzonder de partners van de patienten dank ik voor de openheid waarmee zij op de vragen van het interview reageerden. Vcorts
werkten in de loop der tijd verschillende stageaires klinische Psychologie en medische Studenten in het kader van hun keuzepracticum
aan dit onderzoek mee. Aangezien zij in het vervolg met naam worden
genoemd als het onderzoeksgedeelte waarbij zij waren betrokken wordt
besproken, beperk ik mij hier tot een algeneen woord van dank.
Hetzelfde geldt voor de student-assistentes en consulenten van de
vakgroepen Methoden en Technieken en Methodenleer van de subfaculteiten Psychologie van de Rljksuniversiteit Leiden respectievelijk
de Universiteit van Amsterdam. Van hen ontving ik vooral hulp bij
de uitwerking van de ruwe data. De vakgroepen Sociologie - Westers
van de Landbcwwhogeschool te Wageningen en Psychiatrie van de Rijksuniversiteit Leiden ben ik erkentelijk voor de financiSle steun
waardoor respectievelijk het aantrekken van een interviewster en
het vooranderzoek onder de gehuwden in Rotterdam mogelijk werd. Het
interviewen zelf was een zeer waardevol onderdeel van het onderzoek.
Het feit, dat ik hierbij kon samenwerken met Louise Prisse-Donker
als collega-interviewster heeft hieraan in niet geringe mate bijgedragen. De begeleiding van dit proefschrift berustte bij mijn drie

promotoren, die mij ieder op h m eigen wijze stimuleerden. Van Prof.
dr. G.A. Kooy leerde ik het probleemgebied in een breder perspeotief
te plaatsen. Zijn uitgebreide kennis van het terrein van huwelijkswelslagen en zijn macro-sociologisohe visie alsmede zijn ruime ervaring
met het wetenschappelijk onderzoek als "bedrijf" droegen hier in be-langrijke mate aan bij. Dankzij Prof. dr. G.J. Mellenbergh werden de
scheiditigen tussen theorie, methodologische opzet en statistische verwerkingen vertaald in verbanden en werd het toepassen van statistische
verwerkingstechnieken een boeiende aangelegenheid. Prof. dr. H.G.M.
Rooymans bevorderde door zijn nüchtere kijk op psychiatrische aandoeningen en hun wisselwerkingen met het huwelijk de concretisering van
de probleemstelling en daardoor de voortgang van het onderzoek in practische zin. De respondenten kon ik benaderen dankzij de medewerking van
de volgende Personen: huisartsen uit de regio Leiden; medewerkers van
de RIAGG Zuid-Holland Noord te Leiden; medewerkers van het Instituut
voor Psychologisch Marktonderzoek te Rotterdam; de vrij gevestigde
therapeutes drs. M. van Poelje, drs. L. van der Lans, drs. F. Aelen;
medewerkers van de Polikliniek Psychiatrie van het Bleulandziekenhuis
te Gouda en medewerkers van de Polikliniek van de Jelgersmakliniek te
Oegstgeest. Het schrijven van dit proefschrift vond plaats in de tweede helft van 1984. De vakgroep Psychiatrie van de Rijksuniversiteit en
in het bijzonder mijn collega's van de Jelgersmapolikliniek ben ik zeer
erkentelijk voor de tijd die zij mij hiervoor ter beschikking stelden.
Voor het persklaar maken van het manuscript en alle administratieve
klussen die in de loop der tijd moesten gebeuren kon ik mij verlaten
op de secretaresses van de Jelgersmapolikliniek Janny Wols-Meulstee,
Maaike Valkenburg en Amy Kapteyn. Tot slot dank ik Diana Baak, GS
Derksen, Richard Van Dyck, Jacques Essers, Hans Faverey, Hans Goekoop,
Freddy Lange, Rigo van Meer, Gonstance Mulder-Smithuysen, Iteke Weeda
en Eis van der Zee voor hun opbouwende opmerkingen.

Scheveningen, februari 1985.
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I

1. INLEIDING

Dit proefschrift is het verslag van een onderzcek naar de ervaringen
van partners van psychiatrische polütliniekpati§nten. rk bedoel hiermee ervaringen in ruime zin, vanaf het moment dat de partner zieh ervan bewust werd, dat zijn vrouw of haar man psychische Problemen had.
Zij betreffen derhalve canfrontaties met de aandoeningen zelf en met
de veranderingen die deze teweegbrachten in het leven van patient en
partner: effecten op beider individueel funetianeren, qp nun relatie,
de kinderen, het dagelijks leven en de contacten met de buitenwereld.
Ervaringen eck met hulpverlenende instanties, waar man in de loop der
jaren een beroep op heeft gedaan en waarover men al dan niet een positief of negatief oordeel velde.
Tk verkreeg deze informatie uit open Interviews met 51 mannen en 51
vrouwen van patiehten van twee psychiatrische poliklinieken, de Jelgersmapolikliniek in Oegstgeest en de polikliniek psychiatrie van het
Bleulandziekenhuis te Gouda *. Naast de Interviews legde ik de partners
verschillende vragenlijsten voor teneinde meer objectieve, kwantificeerbare gegevens te verkrijgen. Deze vragenlijsten werden ook ingevuld
* De Jelgersmapolikliniek is de polikliniek van het psychiatrisch
ziekenhuis van de Rijksuniversiteit te Leiden, waarvan de eindverantwoordelijkheid berust bij Prof. dr. H.G.M. Rcoymans en waar drs.
R. Van Dyck, psychiater, de leiding over de polikliniek voert. De
leiding van de psychiatrische polikliniek van het Bleulandziekenhuis berust bij drs. J. Goekoop, psychiater.

-2-

door de patienten zelf, alsmede door een aselecte steekproef van 72
gehuwde mannen en 58 gehuwde vrouwen ult de bevolking, door een groep
van 49 mannen en 50 vrouwen die nun relatie als gelukkig kwalificeerden en door een groep van 28 mannen en 27 vrouwen, die zeiden relatieproblemen te ervaren. Hierdcor was het mogelijk de gegevens van de
partners der patienten te vergelijken met die van de patienten zelf,
met die van mensen met een "doorsnee", met een expliciet "gelukkige"
en met een expliciet "problematische" huwelijksrelatie.

1,1.

Aanleidlng voor het onderzoek

De aanleiding voor dit onderzoek was de bevinding van Van Dyck en Van
der Ploeg (1976a), dat vrouwen van mannelijke patienten meer psychische
klachten rapporteerden en een minder stabiel persoonlijkheidsprofiel
vertoonden dan mannen van vrouwelijke patienten van een psychiatrische
polüdiniek. Tevens vonden zij, dat de vrouwelijke partners van de
paren in behandeling wegens relatieproblemen, meer psychische klachten
rapporteerden dan de mannen uit deze groep patienten. Zij achterhaalden
deze verschillen uit antwoorden op een klachtenvragenlijst en op de
Amsterdamse Biografische Vragenlijst.
In hun poging om bovengenoemde sexeverschillen te verklaren, baseerden
Van Dyck en Van der Ploeg (1976b) zieh op epidemiologisch onderzoek.
Hieruit bleek, dat in het bijzonder onder gehuwde vrouwen een verheogde
kans op psychische stoornissen aanwezig was. Van Dyck en Van der Ploeg
ontwikkelden op grond hiervan een oorzakelijk verklaringsmodel, waarin
de emotionele labiliteit en de relatief hege psychische klachtenscores
van de gehuwde vrouwen werden toegeschreven aan onvrede met de huwelijksrelatie. Deze onvrede zou volgens hen voortkomen uit een door de vrouwen
ervaren roldiscrepantie. Onder roldiscrepantie wordt verstaan een discrepantie tussen het als feitelijk waargenamen gedrag van de ene partner en
het door de andere partner van hem of haar gewenste gedrag. Van Dyck en
Van der Ploeg veronderstelden een toename in deze roldiscrepantie wanneer de roldrager onder behandeling is voor psychische probierten. Hieraan
ten grondslag lag hun vooronderstelling, dat psychische problemen onder
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andere leiden tot minder adekwaat gedrag, gedrag derhalve, dat minder
voldoet aan de wensen van de persoon zelf en van zijn/haar omgeving.

1.2.

ProblPFmstelling

De centrale vraag in dit onderzoek is of en zo ja in hoeverre vrouwen
van mannelijke psychiatrische polikliniekpatieriten verschillen in
psychisch welbevinden en huwelijksbeleving van mannen van vrouwelijke
patiSnten. Voorts wordt de vraag gesteld of er binnen de groep vrouwelijke en binnen de groep mannelijke partners verschillen bestaan in
de mate van psychisch welbevinden en huwelijksbeleving. Indien dit het
geval is, geldt als derde vraag in hoeverre deze verschillen verklaard
kunnen worden door overige kenmerken, zoals die, verbonden met de Problemen van de patiSnt, biografische gegevens van patient en partner, sociaal economische en sociaal psychologische gegevens. Gedacht wordt hierbij aan duur, soort en ernst van de stoornissen, leeftijd van respondent
en patient, gezinssamenstelling en gezinslasten, sociaal economische klasse en werksituatie en integratie in sociale netwerken. De Vierde vraag is
of de geestesgesteldheid en de huwelijksbeleving van partners van psychiatrische polikliniekpatignten kenmerkend zijn voor deze groep gehuwden.
Qn deze vraag te beantwoorden worden de gegevens van de mannelijke en
vrouwelijke partners der patienten vergeleken met die van drle andere
groepen gehuwden, te weten een aselecte steekproef uit de "doorsnee"
gehuwde bevolking, een groep "gelukkige" paren en een groep echtparen
met relatieproblemsn.

1.3.

Doelstelling

Het onderzoek is er in eerste instantie op gericht een verklaring te
vinden voor mogelijke verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke
partners van psychiatrische polikliniekpatiSnten wat betreft nun psychisch welbevinden. Hiertoe werd aan de hand van 1iteratuuronderzoek
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het verklaringsmodel van Van Dyck en Van der Ploeg uitgewerkt. Het
resultaat was niet zozeer een corzakelijk maar een correlationeel verklaringsmodel, aangezien het in correlationeel onderzoek onmogelijk is
corzaak en gevolg vast te stellen. Veerts is het een ervaringsfeit, dat
er vrijwel nooit sprake is van een corzaak waardoor iemands psychisch
welzijn verstoord wordt. Vaker treedt er een wisselwerking op tussen
kenmerken van het individu en zijn/haar omgeving, die bepaalt hoe men
zieh voelt. Door deze wisselwerkingen te achterhalen wordt beoogd kenmerken op het spoor te kamen, die iemands psychische weerbaarheid ondersteunen of tegenwerken. Onderkenning van dergelijke kenmerken kan
bijdragen tot een vergroting van het aantal hulpmiddelen cm psychische tegenslagen het hoofd te bieden. De pragmatische doelstelling
van het onderzoek is derhalve het uitbreiden van aanknopingspunten om
psychische klachten en de hiermee verbonden Problemen te hanteren.
Hoewel de mogelijke verschillen tussen mannen en vrouwen het uitgangspunt van het onderzoek vormen, worden de te onderzoeken ondersteunende
en remmende kenmerken niet per definitie als geslachtsgebonden beschouwd.
Het zijn kenmerken, die in eerste instantie verbonden zijn aan de sociale positie van het individu. Aangezien in onze maatschappij de sociale
posities van de doorsnee getrouwde man en vrouw nogal van elkaar verschillen, wordt in dit onderzoek een onderscheid gemaakt tussen kenmerken van de gehuwde vrouw en die van de gehuwde man. De meen evenwel, dat
onder andere emstandigheden het hier onderzochte verschil tussen mannen
en vrouwen verdwenen kan zijn, zieh in omgekeerde vorm kan manifesteren
of niet zozeer tussen de sexen dan wel binnen de sexen kan optreden als
hierbinnen bepaalde groepen mannen respectievelijk vrouwen zieh onderling op de bedoelde kenmerken onderscheiden.

1.4.

Indeling van het proefschrlft

Het proefschrift valt grofweg uiteen in twee delen: een theoretische verhandeling en een verslag van het empirische onderzoek.
Theoretische overwegingen worden behandeld in de hierna volgende twee
hoofdstukken. Hoofdstuk 2 "Achtergronden bij de probleemstelling" bevat
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het verslag van een literatuuronderzoek naar verschillen In psychisch
welzijn van mannen en vrouwen, zeals deze blijken uit epidemiologische
studies, alsmede naar de overeenkemsten op psychische stoornissen tussen met elkaar gehuwde mannen en vrouwen. Vervolgens worden twee gangbare verklaringsmodellen besproken: een uitgaande van verschillen in
het socialisatieproces van mannen en vrouwen; één uitgaande van het
verschil in rollen van gehuwde mannen en vrouwen en de hiermee verbunden verschillen in spanningsrisico. Teneinde het tweede verklaringsmodel
te onderbouwen wordt de daaropvolgende paragraaf besteed aan de roltheorie. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de rolaspecten, die
de mogelijkheden van het individu beperken en verruimen. In de laatste
paragraaf van hoofdstuk 2 worden de rollen van gehuwde mannen en vrouwen en nun theoretisch belang voor beider funetioneren nader beschouwd.
Hoofdstuk 3 "Hypothesen" bevat het voor de probleemstelling ontworpen
verklaringsmodel. Vcoronderstellingen over het verband tussen huwelijksbeleving en psychische klachten van êeh van beide partners worden toegelicht. Voorts wordt op grond van de verschillen in huwelijksrollen
ingegaan op mcgelijke verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft
nun huwelijksbeleving.
Het empirische onderzoek wordt beschreven in de hoofdstukken 4 tot en
met 7. In hoofdstuk 4 wordt verslag gedaan van het vooronderzeek, dat
ten doel had een vragenlijst te ontwerpen am het begrip roldiscrepantie
in de huwelijksrelatie te meten. De opzet van het hoofdonderzoek en de
methodologische verantwoording hiervan beschrijf ik in hoofdstuk 5. Aan
de hand van de onderzoeksgroepen, de vragenlijsten en het interviewschema worden achtereenvolgens de onafhankelijker', afhankelijke en achtergrondvariabelen gepresenteerd. De laatste paragrafen van dit hoofdstuk beschrijven de feitelijke werkwijze van dataverzameling en dataverwerking. De onderzoeksresultaten vormen de inhoud van de hoofdstukken 6
en 7. Hoofdstuk 6 bevat de kwantitatieve analyses op grond waarvan de
hypotheses worden getoetst. De analyses van de kwalitatieve gegevens uit
de interviews vormen de inhoud van het zevende hoofdstuk. In achtereenvolgende paragrafen kamen de ervaringen van de partners, de invloed van
de klachten op henzelf en op de patienten, op hun huwelijk, kinderen en
gezinsleven alsmede hun cordeel over hulpverlenende instanties en hun
eigen pogingen am de problemen te hanteren aan bod.
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Een samenvatting van de resultaten en een slotbesdhcuwlng vormen het
onderwerp van hoofdstuk 8. Hierbij worden de resultaten belicht zowel
wat betreft hun belang voor verdere theorievorming en onderzoek als
vcor de pragmatische aspecten van het kunnen omgaan met de psychische
klachten van een ander.
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2. ACHTERGRONDEN BIJ DE PROBLEEMSTELLING

2.1.

Epidemiologisch onderzoek naar de verschillen In
psychisch welbevlnden tussen mannen en vrouwen.

2.1.1. Sexeverschillen in psychisch welbevinden
in het algemeen.
Over het algemeen wordt geconcludeerd, dat vrouwen meer lijden aan
psychische stoornissen dan mannen (zie o.a. Chesler, 1971; Gove, 1972;
Gove & Tudor, 1973; Tneichen, 1975; Nathanson, 1975 en 1977; Weissroan
& Klerman, 1977; Briscoe, 1981). De basis vcor deze conclusie wordt
gevormd door de bevlndingen, dat vrouwen meer klachten rapporteren op
psychische klachtenvragenlijsten, meer gebruik maken van medische voorzieningen, zowel op het niveau van de huisarts, van de ambulante psychiatrische en psychotherapeutische hulpverlening als van de intramurale
Psychiatrie en meer psychopharmaca zeggen te gebruiken. In schrille tegenstelling tot deze oververtegenwoordiging van vrouwen wat betreft
ziekterisico Staat de oververtegenwoordiging van mannen in het overlijdensrisico (Nathanson, 1975; Verbrugge, 1976; Briscoe, 1981).
Vrouwen blijken mannen voornamelijk te overtreffen waar het acute aandoeningen betreft; mannen daarentegen lijden vaker dan vrouwen aan chronische aandoeningen. Vrouwen voalen zieh vaker dan mannen door ziekte

-8-

belerarosrd cm activiteiten uit te voeren en nemen meer dagen bedrust.
Deze gegevens kunnen een aanwijzlng voraen voor een andersscortig ziektegedrag van mannen en vrouwen: mogelijk onderkennen vrouwen aandoeningen eerder en nemen zij eerder middelen te baat cm de klachten te
verhelpen. Dit kan de kans op chroniciteit en derhalve de kans op
vroegtijdig sterven ander vrouwen verminderen. Dat mannen en vrouwen
verschallen in het openlijk naar voren brengen van hun psychische probierten blijkt o.a. uit de onderzoeken van Hbrwitz (1977) en Selzer,
Paluszny en Carroll (1978). Hbrwitz interviewde 80 vrouwelijke en 40
mannelijke psychiatrische patienten, alsmede hun familieleden, vrienden en partners, over de manier waarop zij v65r aanvang van de behandeling met hun klachten waren cmgegaan. vrouwen bleken met meer verschallende mensen - in het bijzonder met vriendinnen - over hun probierten
te hebben gesproken; mannen bespraken ze voornamelijk met hun partner.
Vrouwen bleken ook actiever geweest te zijn in het zoeken van professionele hulp en zechten deze vaker dan mannen ook buiten de medische behandelingskanalen. Voorts kwamen zij vaker op eigen initiatief in behandeling, terwijl mannen zieh vaker op dringend advies van hun partner of
werkgever aanmeldden. Selzer et al. brachten de scores op een depressieschaal van 84 vrouwelijke en 75 mannelijke fabrieksarbeiders in verband
met de frekwentie van bezoek aan de bedrijfsarts en ziekteverzuim. De
depressiescores van de vrouwen bleken positief gecorreleerd met het aantal keren dat zij de bedrijfsarts consulteerden. Onder de mannen werd
dit verband niet gevonden; bij hen hangen de depressiescores samen met
het aantal dagen, dat zij vanwege ziekte niet op het werk waren versehenen. Als mannen de bedrijfsarts bezechten, dan was dit iteestal cmdat zij lichamelijke klachten hadden.
Deze andere wijze in het cmgaan met aandoeningen is een van de redenen
waarom het moeilijk is een eenduidig antwoord te vinden op de vraag of
vrouwen meer psychische problemen hebben dan mannen. Een andere moeilijkheid is de onäuidelijkheid over de vraag, welke Problemen kenmerkend
zijn voor vrouwen en welke voor mannen. Over het algemeen wordt aangenomen, dat vrouwen meer lijden aan psychemeurotische stoornissen, zoals
depressies, angsten en psychosomatische klachten en mannen meer aan
persconlijkheidsstoornissen, veelal gekenmerkt door maatschappelijk onaangepast gedrag, zoals verslavingen, agressie en sexuele afwijkingen
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(Chesler, 1971; Dohrenwend & Dohrenwend, 1976; Mschanic, 1976; Meus,
1981). Door de wijze van dataverzaroellng, die in de meeste onderzoeken
plaatsvindt met behulp van klachtenvragenlijsten, worden de persoonlijkheidsstcomissen onvoldoende belicht. Rekening houdende met de neiging van respondenten om zieh niet al te ongunstig af te schilderen
zullen vragen naar antisociaal gedrag niet direct gesteld kunnen worden
en goede indirecte operationalisaties hiervan zijn noeilijk te vinden.
Het gevolg hiervan is, dat via de meest gebruikte methode van dataverzameling slechts een beperkt deel van de psychiatrische Symptomatologie
wordt onderzecht en wel dat deel, dat kenmerkend geacht wordt voor vrouwen.
Concluderend kan worden gesteld, dat er te weinig basis bestaat cm de
algeraene conclusie, dat vrouwen meer lijden aan psychische stoomissen
dan mannen, te ondersteunen. Wel is duidelijk, dat vrouwen meer klachten
rapporteren en meer middelen hanteren am ze te verminderen. In hoeverre
hieraan een verschil in lijden ten grondslag ligt, dient nader onderzocht te worden. Een mogelijkheid hiertoe biedt vergelijkend onderzoek
onder groepen mannen en vrouwen apart. Als deze groepen anderling verschallen in de mate waarin zij psychische klachten rapporteren en als
zij verschöllen in factoren, die een risico van psychische problemen vertegenwoordigen, kan het verband tussen de rapportage en het hebben van
psychische klachten duidelijker worden gelegd. Pas als zou blijken dat
vrouwen vaker dan mannen door risicoverhogende factoren worden gekenmerkt, zou kunnen worden geconcludeerd dat vrouwen meer aan psychische
stcornissen lijden.

2.1.2. Het verband tussen burgerlijke staat en
psychische gesteldheld.
Een van de belangrijkste vergelijkingen tussen diverse categorieen mannen en vrouwen apart is die naar burgerlijke Staat. Blijkens de literatuur wordt vanuit diverse invalshoeken zoals de epidemiologie, sociologie en sociale Psychologie, nagegaan in hoeverre het psychisch welzijn
van nooit gehuwden, gescheidenen, verweduwden en gehuwden van elkaar ver-

-10-

schilt. Ongeacht de wetenschappelijke benadering is een opvallend conséquente bevinding, dat de huwelijkse Staat voor mannen blijkbaar met
een gunstiger geestestoestand samenhangt dan voor vrouwen. De hier gepresenteerde onderzoeken geven een beknopt overzicht van de bevindingen
uit deze verschillende onderzoeksbenaderingen.
Gove (1972) veronderstelt, dat in het bijzonder gehuwde vrouwen aan
spanningsverwekkende situaties blootstaan, die hen meer kwetsbaar zouden maken voor psychische aandoeningen (zie verder 2.3.). Uit een door
Gove verrichte secundaire analyse van zeventien onderzoeken, waarin het
verband tussen geslacht, burgerlijke Staat en psychische stoornissen kon
worden nagegaan, bleek, dat onder getrouwde vrouwen aanzienlijk meer
psychische stoornissen wären gesignaleerd dan onder gehuwde mannen. Voor
het merendeel van deze studies kon de mogelijke invloed van leeftijd,
ernst van de stoornissen en wijze van dataverzameling worden nagegaan.
Vergelijkingen tussen nooit eerder getrouwde mannen en vrouwen toonden
bij vier onderzoeken meer psychische stoornissen onder vrouwen en bij
elf onderzoeken meer stoornissen onder mannen aan. In vergelijkingen
van nooit getrouwden met getrouwden werden zowel voor vrouwen als voor
mannen onder de nooit gehuwden meer psychische stoornissen gevonden.
Voorts bleken er meer psychische stoornissen voor te kamen onder gescheiden mannen en weduwnaars dan onder gescheiden vrouwen en weduwen. Evenals onder de nooit eerder gehuwden werden onder de gescheidenen en verweduwden meer psychische stoornissen gevonden dan onder gehuwden. Dezelfde vergelijkingen als die betreffende psychische stoornissen werden verricht betreffende psychiatrische opnames. Hieruit kwam hetzelfde beeld
naar voren.
Niet direkt gericht op psychische stoornissen doch wel op de mate van
psychisch welbevinden is het onderzoek van De Jong-Gierveld (1969) naar
de levensamstandigheid en levensinstelling van angehuwde mannen en
vrouwen. Zij vergeleek 300 Nederlandse alleenstaande mannen en vrouwen
met 300 Nederlandse getrouwde mannen en vrouwen op tevredenheid met de
dagelijkse gang van zaken, met nun leefvorm, met nun werk, op de mate
waarin ze zieh maatschappelijk geîntegreerd voelden, op gevoelens van
eenzaamheid en op het aantal contacten met anderen. Getrouwde mannen
toonden op alle punten het meest positieve beeld, gevolgd door zowel
getrouwde als alleenstaande vrouwen. Alleenstaande mannen uitten zieh
het minst tevreden en voelden zieh het meest eenzaam. Gehuwde vrouwen
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onderscheidäen zieh van alleenstaande vrouwen doordat zij meer gevoelens van eenzaamheid rapporteerden en minder sociale contacten hadden.
Dat dit verschil tussen nooit gehuwden, gescheidenen, verweduwden en
gehuwden ook nu nog zal gelden blijkt uit het overzicht van Veenhoven
(1984) van récente internationale onderzoekingen naar de mate van
levensgeluk.
In Duitsland verrichtten Stroebe en Stroebe (1983) een onderzoek naar
de (psychische) gesteldheld van weduwen en weduwnaars door statistieken over psychische behandeling en sterftecijfers alsmede zelfgerapporteerde klachtenscores van deze twee groepen te vergelijken met die van
gehuwde mannen en vrouwen. Ook hierbij werd onder de weduwen een gezonder beeld aangetroffen dan onder de weduwnaars. De hoogste mate van psychisch welbevinden werd onder de gehuwde mannen aangetroffen. Dat dit
geen uniek gegeven is blijkt uit het uitvoerige literatuuroverzicht waarop de Stroebes hun onderzoek baseerden. Ensel (1982) onderzocht de mate
van depressie bij een aselecte steekproef alleenstaande en gehuwde mannen
en vrouwen uit de bevolking. Na correctie voor leeftijd werd alleen binnen
de groep jongeren (17 tot 24 jaar) een verschil tussen mannen en vrouwen
aangetoond: zowel alleenstaande als getrouwde vrouwen rapporteerden meer
depressieve klachten dan de met hen vergelijkbare groepen mannen. Dit
sexeverschil was echter het meest uitgesproken voor de gehuwde mannen en
vrouwen. Het verband tussen de mate van depressiviteit en leeftijd verschilde per groep. Bij ongehuwde vrouwen was er sprake van een toename
in depressie naar gelang leeftijd; vrouwen boven de 50 jaar rapporteerden
de meeste depressieve klachten. Gehuwde vrouwen daarentegen rapporteerden
minder klachten naarmate zij ouder waren; van hen bleken de 17 tot 24jarigen het meest depressief. Er bestand geen verband tussen leeftijd
en depressie bij de mannen, gehuwd of ongehuwd.
Uit dit onderzoeksoverzieht kan worden afgeleid, dat het huwelijk, of in
ieder geval de status van gehuwd zijn voor mannen een positieve faktor
vormt. In hoeverre hier sprake is van een oorzakelljk verband in de zin
dat het huwelijk ervoor zorgt, dat mannen zieh psychisch zo "welbevinden"
kan op grond van deze anderzoeken niet worden vastgesteld. Het is evenzeer mogelijk, dat mannen die meer psychische klachten hebben minder
kans hebben op de huwelijksmarkt of sneller in een echtscheidingsprocedure belanden. Kijken we naar de vrouwen, dan ligt deze conclusie niet

