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Voorwoord

In 1981 werd ik voor het eerst psychotisch en werd ik opgenomen in een
psychiatrisch ziekenhuis. Na die eerste psychose ben ik tot nu toe nog zeven
keer psychotisch geweest. Ter behandeling van deze psychosen heb ik verschillende soorten antipsychotica gekregen. De meeste psychosen werden
behandeld met perfenazine (Trilafon) en de laatste psychose werd behandeld
met olanzapine (Zyprexa). Als onderhoudsmedicatie ter voorkoming van
psychosen heb ik in de loop der jaren opvolgend fluspirileen (Imap), flupentixol (Fluanxol) sulpiride (Dogmatil) en olanzapine gekregen.
Iedere keer als ik psychotisch was, had ik waangedachten en angst. En iedere
keer verdwenen deze waangedachten en deze angst als ik werd behandeld
met antipsychotica. Ik vond het heel opmerkelijk dat het gebruik van deze
chemische middelen zo’n diepgaande invloed had op mijn gedachten en
mijn angst.
Omdat de belangrijkste componenten van mijn psychosen angst en waangedachten waren, ben ik gaan lezen over respectievelijk emoties en bewustzijn.
Omdat emoties en bewustzijn tot stand worden gebracht door de hersenen,
ben ik gaan lezen over de neuroanatomie en de neurobiologie van de hersenen. Omdat het antipsychotisch effect van de klassieke antipsychotica gerelateerd lijkt te zijn aan de remming van de dopaminetransmissie in de hersenen, ben ik gaan lezen over de neurotransmitter dopamine. Over emoties,
over bewustzijn en over de neuroanatomie en de neurobiologie van de hersenen is heel veel geschreven. Ik heb me gerealiseerd dat het ondoenlijk is
om al die literatuur te bestuderen en te verwerken. Om dit probleem te ondervangen, heb ik een aantal gerenommeerde handboeken bestudeerd,
waarin door gezaghebbende wetenschappers veel gegevens uit heel veel publicaties bijeen zijn gebracht.
De vragen waarop ik een antwoord heb gezocht waren: Hoe komt het dat ik
psychotisch word? Hoe ontstaan waangedachten en hoe ontstaat angst? Hoe
kan het dat waangedachten en angst verdwijnen onder invloed van antipsychotica? De diepe ellende die het doormaken van een psychose voor mij en
mijn gezin betekende, maakte dat ik zeer gemotiveerd was om een antwoord op deze vragen te vinden, vooral ook omdat je in de wanhoop leeft
dat je in de toekomst steeds weer opnieuw psychotisch zult worden. Het resultaat van mijn studies en de verworven inzichten heb ik opgeschreven in
dit boek.
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Inleiding

Aannames
Het denken vertrekt vanuit een aantal aannames. Deze aannames zijn:
1 Er is een verwantschap tussen de krachten zoals we die in de niet-levende
natuur kennen en het willen zoals we dat in de levende natuur bij de hogere levensvormen kennen. Deze aanname is van belang om te kunnen
komen tot een definitie van wat een emotie en wat bewustzijn is, waardoor het mogelijk wordt iets te zeggen over hoe emoties en bewustzijn
hebben kunnen evolueren.
2 We gaan in dit boek uit van het materialistisch monisme. Het materialistisch monisme stelt dat er één zijnsvorm is, en dat is de materie. In deze
visie is het bewustzijn niet langer een onderdeel van het metafysische begrip „geest”, zoals bij het dualisme van Descartes het geval was, maar is
het bewustzijn een eigenschap van de materie. Dit impliceert dat we de
Identity Theory aanhangen. De Identity Theory houdt in dat ieder bewustzijn een actiepotentiaal is in een bepaald neuronencircuit in de cortex.
Het materialistisch monisme leidt tot een beter begrip van psychosen dan
het dualisme van Descartes, en we nemen daarom aan dat met deze theorie de werkelijkheid meer waarheidsgetrouw wordt beschreven.
3 We gaan ervan uit dat er in het dierenrijk zes fundamentele emoties zijn,
namelijk: de aandrift, de woede, de vrees, de walging, de vreugde en het
verdriet. Omdat we bij de mens een onderscheid moeten maken tussen
vrees en angst, komt er voor de mens als zevende fundamentele emotie
de angst bij. We zullen trachten argumenten aan te dragen voor onze aanname dat er zeven fundamentele emoties zijn door een beschrijving te
geven van de problemen waarvoor de levensvormen tijdens de evolutie
kwamen te staan met betrekking tot het verbeteren van hun overlevingskans, en door een onderzoek van de taal.
4 De fundamentele emoties worden gerealiseerd door vier verschillende
neurotransmitters die geproduceerd worden door een aantal kernen in
het evolutionair gezien meest oude deel van de hersenstam. Deze kernen
zijn de emotiecentra. De emotiecentra in de hersenstam spelen later in de
evolutie tevens een hoofdrol bij de totstandkoming van het bewustzijn.
Argumenten die ervoor pleiten dat de kernen in de hersenstam de emotiecentra zijn, zijn afkomstig uit de psychofarmacologie en de neuroanatomie.
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