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arousal. Het idee is dat deze invalshoeken

ɲ Willem S. Eikelboom

meer recht doen aan de grote heterogeniteit en comorbiditeit in de psychiatrie en
leiden tot nieuwe aangrijpingspunten voor
behandelingen gericht op disfuncties in
plaats van diagnoses. Het eerste deel van
het leerboek omvat een drietal inleidende
hoofdstukken over basisprincipes van de

De praktijk van de klinische psychiatrie is

neurobiologie, het tweede deel bespreekt

vaak complex. Volgens de auteurs van het

veelgebruikte methoden en technieken in

recent verschenen Leerboek neuroweten-

de neurowetenschappen en in het derde

schappen voor de klinische psychiatrie

deel wordt een selectie van de domeinen

helpt inzicht in neurobiologische aspecten

en constructen van de RDoC besproken.

van psychopathologie bij het beter begrij-

In het eerste deel wordt in een rap – doch

pen van de etiologie, het toepassen van

goed te volgen – tempo de basiskennis op-

juiste behandelingen en het geven van uit-

gefrist die benodigd is voor de rest van het

leg over de klachten aan patiënten en hun

boek, onder andere neuroanatomie, plasti-

omgeving. De auteurs ervaren echter dat

citeit en neurotransmittersystemen. Hier-

veel clinici werkzaam in de psychiatrie

bij worden fundamentele processen op een

slechts beperkte kennis hebben over on-

soepele manier aan psychiatrische ver-

derliggende neurobiologische mechanis-

schijnselen gekoppeld met behulp van kli-

men, en dit is dan ook de reden waarom zij

nische boxen. Het tweede deel behandelt

dit boek hebben geschreven.

de klinische en beeldvormende onderzoeksmethoden die in de neuroweten-

De in 2010 ontworpen Research Domain

schappen worden gebruikt. Hierin worden

Criteria (RDoC) zijn het uitgangspunt van

zowel de meer traditionele onderzoeks

dit leerboek. Dit complementaire classifi-

methoden (bijvoorbeeld het neuropsycho-

catiesysteem heeft als doel om psychopa-

logisch onderzoek) als innovatievere me-

thologie te begrijpen vanuit een diagnose-

thoden en technieken besproken zoals de

overstijgend perspectief gebaseerd op

computationele neuropsychiatrie en de

neurowetenschappelijke kennis. Als aan-

transdiagnostische domeinbenadering.

vulling op de symptoomgebaseerde clas-

Daarbij blijft de concrete toepassing van

sificatiesystemen zoals de DSM en de ICD

de laatstgenoemde methoden wat ondui-

zijn de RDoC gericht op diagnose-overstij-

delijk en vraag ik me af of de introductie

gende domeinen zoals positieve en nega-

van deze complexe methoden echt noodza-
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kelijk is voor het begrijpen van het derde

verklaren; deze bieden slechts handvatten

deel van het boek.

die complementair zijn aan andere psy-

Het derde en laatste deel van het leerboek

chosociale modellen. Opmerkelijk is dat de

bespreekt een selectie van domeinen van

helft van het boek gewijd is aan de eerste

de RDoC, te weten de negatieve valentie,

twee delen, die de basiskennis en onder-

positieve valentie, cognitieve systemen en

zoekstechnieken bespreken, waardoor er

stoornissen, en circadiaanse ritmes. Van

minder ruimte is toebedeeld aan het derde

elk onderdeel wordt kort en bondig de

– inhoudelijke – deel over de RDoC-domei-

werking uitgelegd en wordt stilgestaan bij

nen. Bovendien blijft de bespreking van de

de neurale substraten en de neurodegene-

RDoC-domeinen op het fundamentele ni-

ratieve en/of psychiatrische ziektebeelden

veau. Ik zou me voor kunnen stellen dat

waarbij deze processen een rol spelen. En-

het voor clinici werkzaam in de psychiatrie

kele hoofdstukken besluiten met een para-

niet meteen duidelijk wordt hoe zij deze

graaf over psychosociale en farmacologi-

neurobiologische kennis kunnen toepas-

sche behandelingsmogelijkheden.

sen in hun dagelijkse diagnostiek en be-

Al met al wordt er in dit leerboek in korte

handeling.

tijd een enorme hoeveelheid aan neurobio-

Neuropsychologen zullen waarschijnlijk

logische kennis aangestipt. Het is knap hoe

bekend zijn met de meeste neurobiologi-

de hoeveelheid aan informatie behapbaar

sche basiskennis die in dit boek wordt ge-

is gebleven en goed te volgen is; de vele

presenteerd, de neurowetenschappelijke

nuttige illustraties en klinische boxen dra-

onderzoeksmethoden en de hoofdstukken

gen hier zeker aan bij. Ook blijkt het RDoC-

over de cognitieve domeinen. Dit leerboek

framework een innovatieve en bruikbare

zal met name geschikt zijn voor artsen en

kapstok. Ik vind het sterk dat – ondanks

psychologen werkzaam in de psychiatrie,

dat de lezer kennismaakt met veel theo-

die hun neurowetenschappelijke kennis

rieën over de neurobiologische oorsprong

willen vergroten en geprikkeld willen wor-

van psychopathologie – de redactie expli-

den om hun vakgebied eens vanuit een

ciet stelt dat de neurowetenschappen niet

diagnose-overstijgend, neurobiologisch

in staat zijn om alle psychopathologie te

perspectief te bekijken.
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