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Afscheidssymposium prof. dr. Bert van Hemert

• Classificatie
• Identificatie
(diagnostiek)

Classificatie
en de Chinese encyclopedie van Borges
Dinsdag 20 december 2011

• Taxonomie

Dr. Jan Dirk Blom, opleider psychiatrie

Classificatie, algemene principes

Biologische classificatie

• Doel:

Diagnostiek
Prognose
Leidraad voor therapie
Wetenschappelijk onderzoek, etc.
• Leidend principe:
Morfologische verwantschap
Evolutionaire verwantschap, etc.
• Type classificatie:
Categoraal
Dimensionaal
Hiërarchisch
Stochastisch, etc.

Taxonomische rangen

• Morfologisch principe
• Evolutionair principe

Evolutionair principe
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• Personenvervoer
• Groepsvervoer
• Luchthavenvervoer
• Taxivervoer
• Contractvervoer

Waarom classificeren?

Classificatie:
Ook zinvol in de psychiatrie?
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Classificatie:
Ook zinvol in de psychiatrie?
• m. Alzheimer
• m. Huntington
• m. Parkinson
• Delirium tremens
• 22q11-deletiesyndroom

• Depressieve stoornis
• Schizofrenie
• Angststoornis
• Aanpassingsstoornis
• Persoonlijkheidsstoornis

Lid van:
De DSM-5 Work Group Eating Disorders
De DSM-5 Study Group Impairment and Disability Assessment

A Proposal To Classify HAPPINESS As A Psychiatric Disorder
• Affectieve, cognitieve en gedragsmatige component
• Relatief zeldzaam (statistisch abnormaal)
• Uniforme distributie over de wereld: genetische component?
• Ook omgevingsfactoren van invloed
• Betrokkenheid van subcorticale gebieden en invloed van middelen:
biologische component
• Neurofysiologie: centrale rol voor disinhibitie
• Waarschijnlijk geen discreet syndroom, maar beter afgegrensd dan
schizofrenie
• Endogene en reactieve vorm
• Geassocieerd met comorbide obesitas en middelengebruik
• Leidt tot verminderde realiteitstoetsing
• Leidt tot impulsief gedrag

Voorstel Bentall:
• ‘Depressief realisme’
• Happiness in de
DSM-5 als ‘Major
Affective Disorder,
Pleasant Type’
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Jorge Luis Borges (1889-1986)

Borges’Chinese Encyclopedie van Dieren
Zij die aan de keizer toebehoren
Gebalsemde
Zij die getraind zijn
Speenvarkens
Meerminnen (of Sirenen)
Beroemde
Zwerfhonden
Zij die in deze classificatie worden genoemd
Zij die beven alsof zij gek zijn
Ontelbare
Zij die getekend zijn met een heel fijn kameelharen penseel
Et cetera
Zij die zojuist de bloemenvaas hebben gebroken
Zij die vanuit de verte op vliegen lijken

“Classifiers Should Be
Classified, Not Patients”

‘De Amerikaanse Encyclopedie van Psychiatrische
Stoornissen’
• Zij die beginnen op de kinderleeftijd
• Zij die worden veroorzaakt door een middel
• Stemmingsstoornissen
• Stoornissen waarbij de stemmingscomponent niet voorop staat,
maar waarbij verder van alles mis kan zijn
• Stoornissen waarbij van alles mis kan zijn, maar die niet nader
kunnen worden omschreven
• Stoornissen waarbij eten een rol speelt
• Stoornissen van de persoonlijkheid
• Zij die worden nagebootst
• Zij die niet voorkomen in deze classificatie

ffytche, D.H., Blom, J.D., Catani, M. (2010).
Disorders of visual perception. Journal of
Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 81,
1280-1287.

Thomas Szasz (b. 1920)

4

1-1-2012

Akinetopsie

Table from: ffytche, D.H., Blom, J.D., & Catani, M. (2010). Disorders of visual perception. Journal
of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 81, 1280-1287.
Topological

Hodological

Cortex

Hyperfunction
Phosphenes

Deficit
Brainstem / subcortical
visual deficits

White matter
Subcortical
pathways

Hypoconnection
Hyperconnection
Charles Bonnet syndrome Dazzle
Peduncular hallucinosis

BA17/18

Phosphenes/
Simple hallucinations
Visual snow
Teichopsia

Cortical blindness*
Scotoma
Appercetive agnosia*
Scieropia*
Riddoch syndrome

U-shaped
Splenium

Cortical blindness*
Apperceptive agnosia*
Scieropia*
Astereopsis (split brain)

Ventral Stream BA18/19
Colour

Colour hallucination/illusion/
hyperchromatopsia

Achromatopsia

ILF/Arcuate
U-shaped

Colour anomia*

Coloured hearing, coloured
music, coloured grapheme
synaesthesia

Face gestalt

BA37

Face hallucination/illusion
Facial intermetamorphosis*

Prosopagnosia*

ILF/IFOF

Prosopagnosia*

Pareidolia for faces

Face feature

BA19

Prosopometamorphopsia

Prosopagnosia*

ILF/IFOF

Prosopagnosia*

Object

BA18/19/37

Object hallucination/illusion
Lilliputian hallucinations

Object agnosia*
/Micropsia

ILF/IFOF/
Arcuate

Object agnosia*
Object anomia
Optic aphasia

Places

Parahippocampal Landscape hallucinations
gyrus

Subcortical /
Brainstem

V1 / V2 / V3
Depth
(stereopsis)

Constancy

Environmental agnosia*

Pareidolia for objects

Reduplication of places

Micropsia / macropsia*
Pelopsia/telopsia*

Micropsia / Macropsia*
Pelopsia/telopsia*

Micropsia / macropsia*
Pelopsia/telopsia*

Micropsia / macropsia*
Pelopsia/telopsia*

Text

BA37

Visual text hallucination

Alexia*

ILF/Splenium/
U-shaped

Alexia*
Left hemialexia (split
brain)

Coloured grapheme
synaesthesia

Text Semantics

BA20/21/38

Visual command hallucination

Surface dyslexia*

ILF/IFOF

Surface dyslexia*

Table from: ffytche, D.H., Blom, J.D., & Catani, M. (2010). Disorders of visual perception. Journal
of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 81, 1280-1287.
Topological

Lepore, E.F. (2010). A ‘periodic table’ of disorders of visual perception. Journal of Neurology,
Neurosurgery, and Psychiatry, 81, 1179.

Hodological

Cortex

Hyperfunction
Phosphenes

Deficit
Brainstem / subcortical
visual deficits

White matter
Subcortical
pathways

Hypoconnection
Hyperconnection
Charles Bonnet syndrome Dazzle
Peduncular hallucinosis

BA17/18

Phosphenes/
Simple hallucinations
Visual snow
Teichopsia

Cortical blindness*
Scotoma
Appercetive agnosia*
Scieropia*
Riddoch syndrome

U-shaped
Splenium

Cortical blindness*
Apperceptive agnosia*
Scieropia*
Astereopsis (split brain)

Ventral Stream BA18/19
Colour

Colour hallucination/illusion/
hyperchromatopsia

Achromatopsia

ILF/Arcuate
U-shaped

Colour anomia*

Coloured hearing, coloured
music, coloured grapheme
synaesthesia

Face gestalt

BA37

Face hallucination/illusion
Facial intermetamorphosis*

Prosopagnosia*

ILF/IFOF

Prosopagnosia*

Pareidolia for faces

Face feature

BA19

Prosopometamorphopsia

Prosopagnosia*

ILF/IFOF

Prosopagnosia*

Object

BA18/19/37

Object hallucination/illusion
Lilliputian hallucinations

Object agnosia*
/Micropsia

ILF/IFOF/
Arcuate

Object agnosia*
Object anomia
Optic aphasia

Places

Parahippocampal Landscape hallucinations
gyrus

Subcortical /
Brainstem

V1 / V2 / V3
Depth
(stereopsis)

Constancy

Environmental agnosia*

Pareidolia for objects

Reduplication of places

Micropsia / macropsia*
Pelopsia/telopsia*

Micropsia / Macropsia*
Pelopsia/telopsia*

Micropsia / macropsia*
Pelopsia/telopsia*

Micropsia / macropsia*
Pelopsia/telopsia*

Text

BA37

Visual text hallucination

Alexia*

ILF/Splenium/
U-shaped

Alexia*
Left hemialexia (split
brain)

Coloured grapheme
synaesthesia

Text Semantics

BA20/21/38

Visual command hallucination

Surface dyslexia*

ILF/IFOF

Surface dyslexia*

Psychiatrische classificatie: ja of nee?
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Het indelen van
personen in een
hokje werd in de
jaren ’80 gezien als
respectloos en
onethisch.

Het indelen van
personen in een
hokje werd in de
jaren ’80 gezien als
respectloos en
onethisch.
Als ik nu terugkijk stel
ik vast dat het
invoeren van een
betrouwbare
classificatie, voor de
psychiatrie, een
baanbrekende
innovatie is geweest.

De vier leerstijlen van Kolb

Prototype-classificatie van psychiaters

Prof. Van Hemert: onderwerpen publicaties
Onverklaarde lichamelijke klachten

Kwaliteit
‘De doener’

‘De ontwerper’

Wetenschap
Methodologie

Psychosen

Meetinstrumenten

Dementie

Suïcidaliteit

Depressie
Delier

‘De bekeerde
somaticus’

‘De denker’

CTI

Comorbiditeit

Somatoforme stoornissen
Chronische vermoeidheid
Erectiele disfunctie

Osteoporose
Metacarpaal botverlies
Calciummetabolisme
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Vraag:

Is het zinvol om calcium voor te schrijven
ter bestrijding van osteoporose in de
postmenopauzale fase?

Dat lijkt
vooralsnog
geen goed
idee…

Dat lijkt
vooralsnog
geen goed
idee…

Het antwoord van prof. Van Hemert:

…want het gehalte van calcium in de voeding
is niet van invloed op het tempo van
postmenopauzaal botverlies. Vooralsnog lijkt
het waarschijnlijker dat een verband bestaat
met de consumptie van calcium in de
kindertijd, de ‘peak bone mass’ op volwassen
leeftijd en de afbraak van botweefsel onder
invloed van oestrogenen op latere leeftijd.

Dat lijkt
vooralsnog
geen goed
idee…

…want het gehalte van calcium in de voeding
is niet van invloed op het tempo van
postmenopauzaal botverlies. Vooralsnog lijkt
het waarschijnlijker dat een verband bestaat
met de consumptie van calcium in de
kindertijd, de ‘peak bone mass’ op volwassen
leeftijd en de afbraak van botweefsel onder
invloed van oestrogenen op latere leeftijd.

Stelling XIII uit het proefschrift van prof. Van Hemert
Wellicht stamt de gevoeligheid van
het skelet voor oestrogeendeficiëntie
uit een tijd waarin fylogenetische
voorzaten van de vrouw eieren
legden.
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Stelling XIII uit het proefschrift van prof. Van Hemert

Ontwerper!

Wellicht stamt de gevoeligheid van
het skelet voor oestrogeendeficiëntie
uit een tijd waarin fylogenetische
voorzaten van de vrouw eieren
legden.

Patroonherkenning
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“Crude
classifications
and false
generalizations
are the curse of
organized life.”
George Bernard Shaw (1856-1960)
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