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Psychiatry of the globe, psychodynamics is of importance1 

 

T.I. Oei 

 

Psychiatry Talk 

Michael Blumenfield 15-06-11 

Psychiatry Residents Should Study Dynamic Psychiatry 

Young psychiatry residents today choosing to go into the field of psychiatry are like many 
other young people in that they are idealistic, motivated to help people and want to make a 
difference in the world. I say ‘world’ because much of our thinking today is global. Emerging 
psychiatrists in the U.S. today not only may be first or second generation Americans, they 
also might be international graduates with connections, to their native land. They are also 
networked to friends and colleagues all over the world. Many psychiatrists today, as was the 
case when I trained, are drawn to psychiatry because they are fascinated by human behavior 
and the complexities of the human mind, relationships, response to trauma, sexuality, child 
development as well as the new discoveries in neurochemistry, psychosomatic medicine, 
genetics and psychopharmacology. As a concerned generation they are also interested in 
social issues, the plight of underprivileged and of course the world wide economic crisis 
which surrounds them. However, too many of them narrow their focus early in their career 
and gravitate towards mainly doing psychopharmacology, forensic psychiatry, working in 
ERs, running inpatient units etc. These are obviously essential aspects of our profession 
which do require great talent and skill. However, it is not necessary to put aside the interests 
which brought them into psychiatry in the first place in order to include this work as part of 
their profession. Nor should new psychiatrists put aside their curiosity in learning about 
psychoanalytic theory and psychodynamic psychiatry. If they do embrace this course of study 
they will find it extremely relevant to so many of the other areas which they have cultivated in 
their training. If they choose to make it their primary field of interest they will not only be 
gratified in their work with patients but they will find many meaningful doors open to them in 
their professional work. They will also be better equipped to examine the important issues 
which are facing people in this changing world. For example more soldiers are killing 
themselves then are being killed by the enemy in our combat zones. An increasing number of 
soldiers are returning with psychological issues that go beyond a simple conditioned stress 
response. There is a despair in an increasing number people related to the changing economic 
and social conditions. Privacy issues, relationships, marriage, sexuality are all greatly 
influenced by our social media. I believe the modern psychiatrist owes it to him or herself to 
consider developing as much training, experience and exposure to psychoanalytic theory and 
                                                            
1 T.I. Oei, The Role of the Unconscious in Forensic Psychiatry, Tilburg University, 2011. Aangezien de tekst van 
het afscheidscollege reeds is gepubliceerd, (zie  
www.psy.nl/fileadmin/files/.../Files.../110672_oratie_K_Oei_binn__3_.pdf)  en een samenvattend overzicht 
ervan elders is aangeboden, moet ik het met deze bijdrage doen. Op 3 oktober presenteerde ik de 
afscheidsredetekst op het NPI te Utrecht. Ik heb in andere snippers voorbeelden van onbewuste factoren in het 
contact tussen behandelaars én patiënten en tussen mensen in het algemeen ook aangestipt. Vergelijk T.I. Oei, 
Persoonlijke snippers, WLP, Nijmegen, 2011. 



psychodynamic psychiatry as possible (cursivering van mij, to) in order to be a relevant 
psychiatrist in today’s world. 

 

Deze Amerikaanse collega slaat, mijn inziens, de spijker op de kop. Het beroep van 

(forensisch) psychiater omvat veel meer dan de conditie dat hij een goede arts en medicus is. 

Zijn persoonlijkheid dient verder gevormd te worden, ook door middel van de praktische 

toepassing van de psychodynamische en psychoanalytische kennis.  

Gisteren (3-10-2011) was ik op een bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor 

Psychoanalyse. Wij hadden een interessante discussie, naar aanleiding van het praatje over het 

onderwerp van mijn afscheidscollege op de Tilburg University, The Role of the Unconscious 

in Forensic Psychiatry. Het ging dus over het belang van het onbewuste voor ons dagelijkse 

klinische, maar ook forensische werk. Een interessant coreferaat werd door collega Daan 

Daniëls gegeven. Collega Antoine Mooij gaf in de discussie voor mij wel heel duidelijk aan, 

dat wij als gedragsdeskundigen natuurlijk het onbewuste ervaren in onze contacten met 

justitiabelen, maar ook met de rechterlijke macht en met de advocatuur.  

Eens had ik een zaak voor het hof in een grote stad. Daar moest ik als getuige-deskundige 

namens het Pieter Baan Centrum (PBC) de zaak van de verdachte toelichten, waarin het PBC 

zoveel jaar gevangenisstraf met TBS had geadviseerd. In het heetst van de vraagstelling door 

de president van het hof, werd de collega forensisch psychiater, - die  als contrarapporteur 

onze visie fel had bekritiseerd, - geconfronteerd met een indringende vraag van die president 

van het hof van een ongebruikelijke felheid. Deze vroeg de collega nadrukkelijk, en met een 

scherpe stem: ‘Wilt U mij zeggen welke persoonlijke opvattingen u heeft ten aanzien van het 

TBS-systeem?’ Na even geaarzeld te hebben, zei de collega, wat verbaasd maar met steeds 

meer kracht en overtuiging: ‘Mijnheer de president: Zo op de man af gevraagd, moet ik u 

bekennen dat ik niet geloof in de TBS als maatregel om mensen verder te helpen.’ Waarop de 

president hem vrijwel meteen afkapte door kortaf te formuleren: Ik dank U!  Even later 

konden wij als getuigen-deskundigen vertrekken. Een paar weken gingen eroverheen, en ik 

vernam desgevraagd, dat het rechtscollege de zaak van  de verdachte in hoger beroep had 

afgedaan met zoveel jaar gevangenisstraf en TBS, conform het PBC advies. 

De rol van het onbewuste in de ideeën en vermoedens van de deskundige voor de rechter, 

moet niet worden gebagatelliseerd. Of zoals Y. Buruma het stelt: ‘Het is van belang dat u zich 

de ethische vraag stelt of u de verdachte die mede door u is veroordeeld in de ogen zult 



kunnen zien. U bent deskundig. U hebt zich niet laten misleiden door de vraagstelling of door 

tekorten in de gegevens. Uw methode is betrouwbaar. U hebt naar eer en geweten en zo 

duidelijk mogelijk gerapporteerd  - maar toch. Kunt u de veroordeelde recht in de ogen 

kijken, of bent u beïnvloed  door uw eigen vermoeden van schuld? Die vraag mag een jurist u 

niet stellen. Het is een vraag voor u en u alleen.’2  

 

 

                                                            
2 Vergelijk Y. Buruma, Invloed van deskundige op rechter is fenomenaal,  in: NRC Handelsblad 19-05-2011, 
bekorte versie ter gelegenheid van de 88ste dies natalis van de Radboud Universiteit. 

Zoals een Hoogleraar Recht en Ethiek het onlangs had meegemaakt: 

‘Ik had vastgesteld dat het onbewuste bij rechters ook een grote rol speelt, maar dat zij daar 

toch vaak een blinde vlek voor lijken te hebben en houden. Op een symposium werd door een 

toehoorder de terechte vraag gesteld of het spreekrecht van het slachtoffer, dat van invloed 

mag zijn op de strafmaat, niet ook onbewust een rol kan spelen bij de bewezenverklaring en 

of beide delen van het proces daarom niet scherper gescheiden zouden moeten worden 

(vergelijk de discussie over tbs-advies, zou dat traject niet pas in beeld moeten komen na de 

bewezenverklaring). De rechter in kwestie was er heel zeker van dat hij professioneel genoeg 

was om die zaken gescheiden te houden en voelde zich bijna in zijn integriteit aangetast. Maar 

die werd natuurlijk helemaal niet in twijfel getrokken.’  

Waarmee met bovengenoemde twee voorbeelden maar weer duidelijk werd dat, hoe neutraal 

het rechtscollege ook is, het onbewuste (met emoties, impulsen, en stemverheffingen) toch 

een rol blijkt te spelen: in principe bij iedereen, dus ook bij de vertegenwoordigers van de 

rechterlijke macht en gedragsdeskundigen. 

  

  

  

 


