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ESSAY: CREATIVITEIT EN GEESTESZIEKTE: EEN UPDATE

Geschiedenis van een relatie

Creativiteit en geestesziekte zijn allebei concepten met zeer wazige contouren. 
Er zijn immers geen objectieve en algemeen aanvaarde antwoorden op de vragen 
“wat is creativiteit?” en “wat is geestesziekte?” en voorzover er enige consensus 
bestaat, worden de grenzen ervan voortdurend verlegd. A fortiori is de zoektocht 
naar een verband tussen creativiteit en geestesziekte een onzeker avontuur. In de 
literatuur over dit onderwerp wordt creativiteit vaak vereenzelvigd met kunst (een 
nog vager begrip) en binnen de kunst veelal met beeldende kunst. Het onderzoek 
dat hierover verricht werd, betreft dan ook meestal beeldende kunstenaars, in 
mindere mate schrijvers, en in nog mindere mate musici. Wetenschappers, be-
leidsmakers en filosofen zijn echter ook creatieve personen. Over deze ‘beden-
kers’ is veel minder onderzoek verricht*. Dit artikel behandelt ‘creativiteit’ in een 
zo breed mogelijke zin.

Een oeroud vermoeden

Dat er een verband zou kunnen bestaan tussen ‘creatief talent’ en ‘psychische kwets-

baarheid’ is een oeroud vermoeden. In de vroege oudheid had creativiteit een mythi-

sche status: men geloofde dat inspiratie en creatie het resultaat waren van goddelijke 

interventie. In latere periodes werd de goddelijke verklaring enigszins afgezwakt en 

werd creativiteit in verband gebracht met de persoonlijke ‘Daimon’ of beschermgeest 

van de creatieve persoon (1). Hoewel het hier gaat om een bovennatuurlijk wezen, 

was deze ‘muze’ toch exclusief verbonden met het creatieve individu. In de latere 

oudheid werd creativiteit meer en meer beschouwd als een natuurlijke, persoonlijke 

eigenschap, en werd meteen ook de vraag naar het mogelijke verband met psychi-

sche stoornissen scherp geformuleerd in Aristoteles’ vaak geciteerde vraag: “Waarom 

lijden zoveel mensen die uitblinken in de poëzie, de kunsten, de politiek, aan melan-

cholie (een overmaat aan zwarte gal)?” (Aristoteles, Problemata XXX).

Genie en waanzin
De moderne belangstelling voor de link tussen creativiteit en psychiatrische stoornis-

sen wortelt in de romantiek, toen in Europa de eerste stappen naar industrialisatie ge-

zet werden en het zaad ontkiemde van een zekere vervreemding van de moderne 

mens. Niet toevallig werd in dat tijdvak het verband tussen de extremen ‘creativiteit’ 

en ‘geestesziekte’ benadrukt, meest nog in hun uiterste gedaanten ‘genie’ en ‘waan-

zin’. Psychisch lijden werd voor kunstenaars niet enkel beschouwd als onvermijdelijk, 

maar zelfs als noodzakelijk. Extreme emoties werden gecultiveerd en verheven tot de 

ultieme artistieke leidraad. In de 19e eeuw krijgt het verband tussen creativiteit en psy-

chiatrische stoornissen een wetenschappelijk aura onder meer door het werk van de 

Italiaanse arts en criminoloog Cesare Lombroso. Tot de methoden waarvan Lombroso 

en zijn tijdgenoten zich bedienden om dit vraagstuk te bestuderen, behoorden de  

beschrijving, cijfermatige vergelijkingen en gevalsstudies. In Lombroso’s “Man of  

Genius” (Figuur 1a) (Figuur1b) (2) treffen we zowel pathografieën (biografieën vanuit 

psychiatrisch oogpunt) aan over Charles Baudelaire en Arthur Schopenhauer, als een 

grafiek die een verband suggereert tussen genie en weersomstandigheden.
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Hedendaagse 
wetenschappelijke visies

Psychologische polemiek
De vraag naar een mogelijk verband tus-

sen creativiteit en psychopathologie kan 

op twee manieren gesteld worden: “zijn 

creatieve personen meer kwetsbaar voor 

bepaalde psychische stoornissen?” en/of 

“zijn mensen met bepaalde psychische 

stoornissen creatiever dan anderen?”. 

Het zijn twee spiegelende benaderingen 

van hetzelfde vraagstuk die uitmonden 

in twee verschillende concepten of pro-

totypes, omschreven door zowel medi-

sche als culturele criteria. De eerste in-

valshoek leidt naar het prototype van de 

‘gestoorde kunstenaar’, de romantische 

figuur van de bevlogen, emotionele ar-

tiest, succesvol maar onderhevig aan 

heftige stemmingswisselingen. De twee-

de benadering leidt naar het prototype 

van de ‘geniale geesteszieke’, de onaan-

gepaste zonderling vol vreemde maar 

originele ideeën, waarin we zowel de 

moderne als de outsider-kunstenaar her-

kennen. Gaat het werkelijk om twee  

onderscheiden categorieën?

Methodologische 
moeilijkheden

Zowel na de Eerste als na de Tweede We-

reldoorlog vond in Europa een merk-

waardige kruisbestuiving plaats tussen 

psychiatrie en kunst. Onder meer de 

Prinzhorn-collectie van ‘psychopatholo-

gische kunst’ en de ‘Art brut’-beweging 

inspireerden vele 20e-eeuwse kunste-

naars. Ondanks deze beïnvloeding en 

erkenning ontstond paradoxaal tegelijk 

ook het onderscheid tussen insider- en 

outsiderkunst (3).

De empirisch-wetenschappelijke be-

langstelling voor de psychologie en de 

psychopathologie van de creativiteit, die 

pas tijdens de tweede helft van de 20e 

eeuw tot bloei kwam, houdt echter geen 

verband met dit Europese verhaal. Ze 

vond integendeel haar oorsprong in de 

ontsluiering en de inzet van creativiteit 

in de industrie en het leger van de Ver-

enigde Staten. Het startpunt hiervan kan 

vrij precies gesitueerd worden in 1950, 

toen de militaire psycholoog J.P. Guil-

ford psychologisch onderzoek naar crea-

tiviteit sterk aanmoedigde in een be-

roemde toespraak voor de American 

Psychological Association (4).

Het methodologische kernprobleem in 

dit soort onderzoek is een bruikbare de-

finiëring van creativiteit, die meetbaar-

heid verzoent met relevantie. We veroor-

loven ons om de volgende definitie voor 

te stellen: “creativiteit is de capaciteit 

van een persoon om iets te realiseren dat 

nieuw en zinvol is binnen een bepaalde 

sociale context”. In deze definitie wor-

den de vier ‘P-factoren’ van Rhodes (5) 

betrokken: persoon, proces, product en 

‘pers’, o.i. beter ‘publiek’ genoemd. Wat 

creativiteit van een persoon betreft blijkt 

de persoonlijkheidstrek ‘openstaan voor 

ervaringen’ samen te gaan met meer cre-

ativiteit, terwijl het omgekeerde geldt 

voor ‘ordelijkheid’ (volgens de Big Five- 

persoonlijkheidsdimensies) (6). Ook de 

gradaties van creativiteit binnen de 

groep van creatieve personen zijn inte-

ressant. Nemen we een schrijver als  

creatieve persoon, dan bestaan er bin-

nen het schrijverschap gradaties van cre-

ativiteit: vergelijk fictie met non-fictie, 

proza met poëzie. Onderzoek toonde 

meer psychische stoornissen aan bij 

dichters dan bij prozaschrijvers, en meer 

bij fictie- dan bij non-fictieschrijvers (7). 

Het meest psychisch kwetsbaar blijken 

dichteressen te zijn, wat het Sylvia 

Plath-effect werd genoemd (8). Wat het 

creatieve proces betreft, wordt er een 

verband gelegd tussen creativiteit en di-

vergent denken. Dit is een denkstijl 

waarbij men met open geest, mijmerend 

en associërend, nadenkt over een taak 

die op vele manieren benaderd kan wor-

den, bijvoorbeeld het maken van een 

kunstwerk. Hiertegenover staat conver-

gent denken, de denkwijze die nodig is 

om bewust en methodisch, stap voor 

stap toe te werken naar de unieke oplos-

sing van een goed gedefinieerd pro-

bleem, zoals een wiskundig vraagstuk. 

Beide denkstijlen zijn nodig, een dichter 

moet uiteindelijk naar concrete woorden 

toewerken en een wetenschapper moet 

zijn verbeelding inzetten om tastbare hy-

pothesen te ontwikkelen, maar veel 

Figuur 1a: “Man of Genius”, 

Lombroso 1891.

Figuur 1b: “Man of Genius”, 

Lombroso 1891.
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mensen zijn beter in de ene dan de an-

dere stijl. Het wetenschappelijk evalue-

ren van de creativiteit van een product is 

niet eenvoudig en kan leiden naar het 

gladde ijs van kleuren en smaken. Hier 

moet men compromissen zoeken tussen 

‘objectief meten’ en ‘subjectief waarde-

ren’. Tenslotte kan men creativiteit me-

ten aan de hand van concrete realisaties 

en hun impact. Deze factor publiek is 

overigens ook relevant in het kader van 

outsiderkunst. Aan een voor iedereen 

verborgen creatie kan moeilijk waarde 

toegekend worden, maar de verborgen-

heid op zich is dan weer vaak het gevolg 

van andere factoren dan een gebrek aan 

creativiteit. Zo is het merkwaardige oeu-

vre van Henry Darger (Figuur 2) slechts 

openbaar gemaakt nadat zijn huisbaas er 

de artistieke (en commerciële) waarde 

van inzag. De grootte van het publiek op 

zich is echter niet voldoende als criteri-

um. Bedenken we dat Vincent Van Gogh 

tijdens zijn leven slechts één schilderij 

verkocht, maar toch reeds naar waarde 

geschat werd door zijn collega-kunste-

naars. Analoog vormt voor wetenschap-

pers de ‘peer review’, de evaluatie door 

erkende collega’s, een waardemeter voor 

wetenschappelijk werk, ook al is het be-

reikte publiek soms erg klein. Succesvol-

le creativiteit heeft alleszins niet enkel 

met creatieve vaardigheden te maken, 

maar ook met factoren zoals opleiding, 

sociale vaardigheden, financiële moge-

lijkheden, toevallige ontmoetingen enz., 

die wetenschappelijk moeilijk in reke-

ning te brengen zijn.

De stand van de wetenschap
We voerden zelf een systematisch 

literatuuronderzoek uit naar de methodiek 

en de bevindingen van het onderzoek 

naar het verband tussen creativiteit en 

psychopathologie vanaf 1950 (9). Dit 

gestaag groeiende onderzoek kan 

ingedeeld worden in historische studies, 

niet-vergelijkende studies, vergelijkende 

studies en bevolkingsstudies. Uit meer 

dan 2.400 publicaties filterden we 

volgens het PRISMA-statement (10) 120 

originele studies, die aan minimale 

wetenschappelijke criteria voldeden. De 

bewijskracht van deze studies moet 

niettemin enigszins gerelativeerd worden 

in het kader van de hoger geschetste 

methodologische obstakels. Zo is het 

aantal meetinstrumenten voor creativiteit 

in de studies die we verzamelden bijna 

even groot als het aantal studies.

In de historische studies, erfgenamen van 

de pathografieën, wordt veelal naar een 

verband gezocht tussen creativiteit,  

levensgebeurtenissen, psychiatrische be-

handeling, levensduur en suïcide. Dit 

laatste is geen onbelangrijk aspect, maar 

het komt uiteraard slechts aan bod in  

intrinsiek minder betrouwbare retrospec-

tieve studies. Sommige historische  

studies belichten meer hedendaagse 

onder werpen, zoals de psychopathologie 

bij jazzmusici (11) en de groep van Ame-

rikaanse abstract expressionistische schil-

ders (12), meeslepende verhalen van cre-

atieve hoogtepunten en in alcohol en 

drugs gemarineerde ellende. Ande-

ren bestuderen figuren die in 620 voor 

Christus leefden (13). Uiteraard zijn deze 

studies beperkt door problemen met 

de beschikbaarheid en betrouwbaarheid 

van postume biografische en diagnosti-

sche gegevens, maar evenzeer door de 

vaak arbitraire selectie van de subjecten. 

De niet-vergelijkende studies gaan bin-

nen één studiepopulatie op zoek naar de 

relatie tussen creativiteit en psychopa-

thologie. In deze reeks bevindt zich o.m. 

het beroemde onderzoek van Karls-

son uit 1970 (14), die aantoonde dat ern-

stig psychiatrisch gestoorde patiënten in 

IJsland nauwe familiebanden hadden 

met succesvolle personen die vermeld 

stonden in IJslands ‘Who’s Who’. Een  

recente factoranalyse van bipolaire 

symptomen identificeerde creativiteit als 

één van de negen maniefactoren (15),  

en kwalificeerde creativiteit als een psy-

chiatrisch symptoom! Indrukwekkend  

is het onderzoek uit 2009 van Kéri,  

Figuur 2: Henry Darger: In the realm of the unreal © Green Lantern Press.
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een Hongaarse onderzoeker die een as-

sociatie aantoonde tussen creativiteit en 

een specifieke genetische configuratie 

die reeds eerder met psychosegevoelig-

heid in verband gebracht werd (16). Dit 

onderzoek kan op dit ogenblik gelden als 

één van de meest tastbare bewijzen van 

een link tussen creativiteit en psychopa-

thologie. Bij de vergelijkende studies tref-

fen we het bekende onderzoek aan van 

de Amerikaanse onderzoekster Nancy 

Andreasen, die in haar dubbele ambacht 

van psychiater en filoloog Amerikaanse 

schrijvers en dichters als Robert Lowell 

en Kurt Vonnegut aan de tand voelde en 

daar een poel aantrof van depressie, ver-

slaving en persoonlijkheidsstoornissen 

(17). Onder de bevolkingsstudies bevin-

Tabel 1: Onderzochte stoornissen en aantal studies met positieve, neutrale of negatieve associaties met creativiteit (9).
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BEVOLKINGSSTUDIES

Positief - 3 
(60,0%)

- - 1  
(20,0%)

1  
(20,0%)

1  
(20,0%)

- 3  
(60,0%)

1 
(20,0%)

2  
(40,0%)

Neutraal - - - - - 1  
(20,0 %)

- - - - -

Negatief - - - - - - - - - - -

VERGELIJKENDE STUDIES

Positief 13 
 (27,1%)

10 
(20,8%)

3  
(6,3%)

6  
(12,5%)

2  
(4,2%)

2  
(4,2%)

- 1  
(2,1%)

1  
(2,1%)

4  
(8,3%)

2  
(4,2%)

Neutraal 1  
(2,1%)

1  
(2,1%)

- - 1  
(2,1%)

1  
(2,1%)

- 1  
(2,1%)

1  
(2,1%)

3  
(6,3%)

-

Negatief - - - - 1  
(2,1%)

1  
(2,1%)

- - 5  
(10,4%)

2  
(4,2%)

1 (2,1%)

NIET-VERGELIJKENDE STUDIES

Positief 16  
(34,0%)

3  
(6,4%)

6  
(12,8%)

2  
(4,3%)

- - - - - 5  
(10,6%)

5  
(10,6%)

Neutraal 6  
(12,8%)

- - 1  
(2,1%)

- 1  
(2,1%)

- 1  
(2,1%)

- 2  
(4,3%)

-

Negatief - - - - - - - 1 
 (2,1%)

1  
(2,1%)

- -

HISTORISCHE STUDIES

Positief - 1  
(9,1%)

- - 4  
(36,4%)

3  
(27,3%)

3  
(27,3%)

3  
(27,3%)

- 3  
(27,3%)

-

Neutraal - - - - - - - - - 1  
(9,1%)

-

Negatief - - - - - - - - 1  
(9,1%)

- -

TOTAAL

Positief 29  
(26,1%)

17 
(15,3%)

9  
(8,1%)

8  
(7,2%)

7  
(6,3%)

6  
(5,4%)

4  
(3,6%)

4 
 (3,6%)

4 
 (3,6%)

13  
(11,7%)

9  
(8,1%)

Neutraal 7  
(6,3%)

1  
(0,9%)

- 1  
(0,9%)

1  
(0,9%)

3  
(2,7%)

- 2  
(1,8%)

1 
 (0,9%)

6  
(5,4%)

-

Negatief - - - - 1  
(0,9%)

1  
(0,9%)

- 1 
 (0,9%)

7  
(6,3%)

2  
(1,8%)

1  
(0,9%)
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den zich de recente, indrukwekkende 

publicaties van de groep rond Simon 

Kyaga in Zweden, die het verband tussen 

creativiteit en psychopathologie onder-

zochten door de relatie tussen ziekte en 

al dan niet creatief beroep te onderzoe-

ken in de medische registers van hon-

derdduizenden Zweden (18). Deze on-

derzoeken tonen overtuigend aan dat 

personen met een bipolaire stoornis en 

gezonde familieleden van personen met 

bipolaire stoornis en schizofrenie over-

vertegenwoordigd zijn in creatieve be-

roepen. Omgekeerd vertonen creatieve 

personen in het algemeen geen majeure 

psychische stoornissen, behalve bipolai-

re stoornis, met uitzondering van schrij-

vers, die een hoger risico vertonen voor 

schizofrenie, bipolaire stoornis, depres-

sie, angststoornissen, middelenmisbruik 

en suïcide.

Een tentatieve synthese
We hebben vervolgens de wetenschap-

pelijk niet zeer orthodoxe oefening  

gedaan om alle verzamelde evidentie bij 

elkaar te leggen (Tabel 1) (Figuur 3).

Dit levert de volgende resultaten op: de 

stoornissen die het meest met creativiteit 

in verband gebracht werden zijn schizo-

typale stoornis, wat beschouwd kan wor-

den als een mildere en meer stabiele 

vorm van schizofrenie, en bipolaire 

stoornis. Vervolgens komen creatieve of 

gestoorde familieleden aan bod. Andere 

stoornissen werden veel minder met cre-

ativiteit in verband gebracht. Schizo-

frenie tenslotte, wordt in verband  

gebracht met verminderde creativiteit. 

Dit enigszins verrassende gegeven pleit 

tegen de mogelijke opwerping dat dit 

onderzoek vooral is ingegeven door 

wish ful thinking. Hoe kan men dit nu  

allemaal met elkaar verbinden?

Vandaag wordt aangenomen dat bipolai-

re stoornis en schizofrenie slechts extre-

men zijn van een continuüm, met vele 

mogelijke tussenvormen (19). Beide 

stoornissen worden gekenmerkt door een 

cyclisch verloop met productieve symp-

tomen (positieve symptomen, manie), 

Figuur 3: Onderzochte stoornissen en gecombineerde studies met positieve, neutrale of negatieve associaties met creativiteit.

Schizotypie

29 positief
7 neutraal
0 negatief

17 positief
1 neutraal
0 negatief

9 positief
0 neutraal
0 negatief

8 positief
1 neutraal
0 negatief

9 positief
0 neutraal
1 negatief

7 positief
1 neutraal
1 negatief

6 positief
3 neutraal
1 negatief

4 positief
0 neutraal
0 negatief

4 positief
2 neutraal
1 negatief

4 positief
1 neutraal
7 negatief

Bipolaire 
stoornis

Manie Cyclothymie Verwanten Alcohol/
drugsmisbruik

Depressie Suïcide Pers. 
Stoornissen

Schizofrenie

30,0

22,5

15,0

7,5

0

-7,5

17

9 8 8

6 5 4 3

-3

29

Figuur 4: Continuüm tussen schizofrenie, bipolaire stoornis en “normaliteit”.
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remmende symptomen (negatieve symp-

tomen, depressie) en cognitieve sympto-

men. Meer en meer wordt ook aangeno-

men dat er geen scherpe grenzen bestaan 

tussen deze ziektebeelden en de ‘norma-

liteit’, dat er met andere woorden in dit 

continuüm eveneens vele tussenvormen 

bestaan, zoals schizotypale stoornis en 

mildere vormen van stemmingsinstabili-

teit (cyclothymie) (Figuur 4). 

Dit tweedimensionale continuüm wordt 

bepaald door de genetische banden tus-

sen de bipolaire en schizofrene polen en 

hun mildere pendanten. In de centrale 

grijze zone bevinden zich bijgevolg ook 

de familieleden van patiënten met schizo-

frenie en bipolaire stoornis, die in Kyaga’s 

onderzoek oververtegenwoordigd zijn in 

creatieve beroepen. In deze voorstelling 

kan creativiteit verbonden worden met 

milde vormen van de manische ‘drive’ uit 

het bipolaire spectrum (hypomanie), met 

de excentrieke gedachten en belevingen 

uit het psychotische spectrum en met de 

associatieve, divergente denkstijlen die 

eigen zijn aan beide polen (Figuur 5). Een 

te grote ernst van de productieve sympto-

men of een doorwegen van inhiberende 

symptomen zou de creativiteit eerder ne-

gatief kunnen beïnvloeden. 

Figuur 5: Tentatief schema creativiteit en psychopathologische dimensies (E. Thys).
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Het continuüm lost ook de ogenschijnlij-

ke tegenstelling op tussen de bipolaire 

‘romantische’ en de schizofrene ‘moder-

ne’ kunstenaar.

Deze visie stemt overeen met het oude 

vermoeden dat de relatie tussen creativi-

teit en psychopathologie de vorm heeft 

van een omgekeerde ‘U’, namelijk: een 

beetje psychopathologie helpt, maar te 

veel is contraproductief (Figuur 6).

Deze benadering strookt bovendien met 

de hypothese dat de milde vormen van 

de twee stoornissen een evolutionair 

voordeel bieden in de vorm van creati-

viteit, wat echter impliceert dat ook de 

zwaardere pathologieën in de mensheid 

blijven bestaan. Dit blijft uiteraard een 

hypothese, waarvan de schoonheid er 

evenwel in bestaat dat ze niet alleen het 

nobele en het kwetsbare met elkaar ver-

bindt, maar deze factoren ook situeert in 

de genetische constellatie van een 

kwetsbaarheid die overal ter wereld 

voorkomt en dus in het wezen van de 

hele mensheid.

Deze visie op de relatie tussen creativi-

teit en psychopathologie stemt tenslotte 

ook overeen met die van Aristoteles. Zo 

vaak als zijn klassieke vraag geciteerd 

wordt, zo zelden het antwoord. De re-

den waarom zoveel creatieve mensen 

lijden aan melancholie is volgens Aristo-

teles heel eenvoudig dat zwarte gal ge-

makkelijk zeer koud of zeer heet wordt. 

Hij vergelijkt dit met de effecten van al-

cohol, waardoor men op analoge wijze 

vrolijker of verdrietiger kan worden dan 

normaal. Als de temperatuur echter pre-

cies goed is, “εὔκρατον” in het Grieks, 

dan biedt deze afwijking een uniek  

creatief voordeel.

Nota
* Een boeiend werk waarin zijdelings de link tussen het bedrijven 
van (analytische) filosofie en psychopathologie wordt belicht, is 
de graphic novel “Logicomix” van A. Doxiadis en C. 
Papadimitriou (2008).
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Figuur 6: Omgekeerde U-relatie tussen creativiteit en psychopathologie.

De vraag naar een mogelijk verband tussen creativiteit en 
psychopathologie kan op twee manieren gesteld worden:  
“zijn creatieve personen meer kwetsbaar voor bepaalde 

psychische stoornissen?” en/of “zijn mensen met bepaalde 
psychische stoornissen creatiever dan anderen?”. 


