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IMKP: artikel 1 

MANIFESTO FOR A SCIENCE OF CLINICAL PSYCHOLOGY – Richard M. McFall 

Abstract: De toekomst van de Klinische Psychologie hangt af van ons vermogen om wetenschap en 

praktijk te integreren. Wijzend op de kwaliteitscontrole problemen in het veld, stelt de auteur voor dat 

de klinische psychologen een Manifest aannemen, bestaande uit een Cardinal Principle en twee 

Corollaries, gericht op het bevorderen van de klinische psychologie als een toegepaste wetenschap. De 

grondgedachte achter het voorgestelde Manifest, en de implicaties van het Manifest voor de praktijk en 

de opleiding in de klinische psychologie worden gepresenteerd.  

 

Doel: klinische psychologie als een toegepaste wetenschap, obv:  

1 Cardinal principle (= basisbeginsel) 

2 Corollaries (=voortvloeisels) 

 

Cardinal principle: Scientific Clinical Psychology is the Only Legitimate and Acceptable Form 

of Clinical Psychology 

=> niemand zou het ermee eens zijn om te pleiten voor een onwetenschappelijke klinische psychologie 

Tegenargument: de wetenschap heeft nog niet alle antwoorden, en tot dat wel zo is moeten wij ons 

best doen om door te modderen obv: 

→ klinsiche ervaring 

→ klinisch oordeel (judgement) 

→ creativiteit 

→ intuïtie 

➔ dit argument weerspiegelt de verkeerde opvatting dat wetenschap een reeks antwoorden is, ipv een 

reeks van processen of methoden om tot die antwoorden te komen 

 

De rationale achter dit Cardinal Principle: 

de systematische procedures v.d. wetenschap representeert tot nu toe de beste methodes voor het 

onbekende te ontdekken (er zijn geen concurrenten) 

 

Een alternatief die vaak gegeven wordt voor de wetenschappelijke klinische psychologie is Clinical 

Practice 

Bv. Het Boulder Model: er zijn twee legitieme types van KP 

→ clinical science 

→ clinical practices 

=> worden als 1 tegen 1 vastgelegd “scientist-practicioners” 

=> daardoor denken studenten vaak dat ze moeten kiezen tussen science en practice 

Kritiek van McFall: alle klinische psychologen moeten eerst wetenschappers zijn, er is geen keuze 

tussen science en practice 

 

Section III 

• doel: een wetenschap van klinische psychologie promoten 

• er is maar 1 legitieme vorm van KP: gegrond in de wetenschap, uitgevoerd door 

wetenschappers en verantwoordelijk gehouden voor de strenge normen van wet. evidentie 

=> al de rest is pseudowetenschap 

• McFall verkondigd dat veel van wat er vandaag gebeurt onder de noemer van KP is niet 

wetenschappelijk geldig, gepast of aanvaardbaar 

• We kunnen het ons niet veroorloven om oppervlakkige rust te kopen ten koste van integriteit 

 

Tegenargument: Als we niet overeen kunnen komen in wat wetenschappelijk is, hoe kunnen we dan 

oordelen over de wetenschappelijke waarde van specifieke klinische praktijken? 

 

Reactie McFall: is een ongeldig argument 

➢ Velen zijn gewend geraakt om een onpartijdige, objectieve, kritische evaluatie van de 

wetenschappelijke verdienste van manuscripten in tijdschriften/ subsidieaanvragen  
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→ we moeten deze kritische evaluatie toepassen op het volledige spectrum v.d. activiteiten i.d. 

KP 

➢ Oordelen van wetenschappelijke verdiensten kan misschien af en toe fout lopen, maar het 

systeem is zelfcorrigerend 

➢ Het systeem van kritische evaluatie is beter dan de alternatieven (autoritarisme, 

marktgedreven beslissingen, “alles-mag” benadering zonder enige evaluatie) 

➢ Wij kunnen deze verantwoordelijkheid niet ontlopen door te stellen dat, omdat geen enkel 

systeem van kwaliteitsbewaking 100% perfect is, wij niet eens moeten proberen enige 

kwaliteitsbewaking te bieden. 

 

De nood aan kwaliteitsbewaking is de focus van de 1e Corollary 

 

First Corollary: Psychological services should not be administered to the public until they 

have satisfied these four minimal criteria: 

→ The exact nature of the service must be described clearly. 

→ The claimed benefits of the service must be stated explicitly. 

→ These claimed benefits must be validated scientifically. 

→ Possible negative side effects that might outweigh any benefits must be ruled out empirically.  

➔ wijst op een nood van kwaliteitsbewaking (need for quality insurance) 

 

Analogie van Rotter: 

Meeste klinische psychologen zouden verontwaardigd zijn dat er een nieuw medicament op de markt 

zonder dat het voldoende getest is geweest. 

→ Maar veel van dezelfde klinische psychologen zien niets onethisch aan het aanbieden van diensten 

die mogelijk niet aan dezelfde criteria voldoen. 

 

“The Cobbler’s children always need new shoes.” wijst op: De mislukking van het verzekeren van de 

kwaliteit v.d. diensten i.d. KP. 

 

Illustratie: Deming Management Method – De nare gevolgen van het negeren van kwaliteitsbewaking: 

Na de oorlog zijn de Amerikanen (afgelopen 50 jaar) niet echt bezig geweest met kwaliteit 

→ Na de oorlog hadden de Japannezen het zeer moeilijk om hun economie terug op te bouwen, ze 

hadden het LTperspectief voor ogen en richtten zich op kwaliteit.  

GEVOLG: Japannezen domineren de wereldmarkten 

Deming Management Method draait rond de wetenschappelijke methode 

 

Welke relevantie heeft dit nu voor de moderne KP? 

➢ Validiteit is een ander woord voor kwaliteit 

➢ Het vaststellen van de validiteit van klinische diensten (door gebruik te maken van de 

wetenschappelijke methode) is onze manier van kwaliteitscontrole. 

➢ Tot nu toe is de KP er niet in geslaagd, zie: klinische psychologen die diensten aanbieden 

waarvan uit onderzoek is gebleken dat ze ongeldig zijn, of het aanbieden van diensten waarvoor 

er geen goede ondersteuning bestaat 

 

 

Nog een parallel tussen de moeilijkheden van kwaliteitscontrole van de industrie en de KP: 

Psychologen hebben de neiging om dezelfde bezwaren te voeren tegen het opleggen van de wet. 

normen voor KP als de U.S. Companies tegen de idealen van een consumentgericht design en zero 

defect production.  

 

Tegenargument (tegen de 4 criteria van kwaliteitscontrole): “Ze zijn onrealistisch en onhaalbaar.” 

McFall: Het bezwaar representeert een selffulfilling prophecy: if accepted as true, it will never be 

proved wrong. 
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Tegenargument (tegen de 4 criteria van kwaliteitscontrole): “Zo’n normen zijn aantrekkelijk en kunnen 

misschien ooit haalbaar zijn, maar ze zijn te duur en onpraktisch om ze nu uit te voeren.” 

McFall: Er lijkt nooit een goed moment te zijn voor fundamentele verandering, maar achteraf gezien 

zijn de gevreesde veranderingen minder slecht gebleken dan gedacht, alsook zijn de resulterende 

verbeteringen het waard.  

 

Een van de problemen van de klinische psychologie is, dat het zichzelf oververkocht heeft. 

GEVOLG: Het publiek zal vermoedelijk niet positief reageren wanneer het te horen krijgt dat het zijn 

verwachtingen naar beneden moet bijstellen. 

➢ we moeten accepteren dat sommige cliënten de waarheid niet willen accepteren, en zullen 

blijven zoeken naar iemand die belooft hen te geven wat ze willen 

➢ Maar het feit dat bepaalde cliënten bereid zijn om bedrogen te worden is geen justificatie voor 

valse en misleidende claims 

 

Als de practices van klinische psychologen begrensd worden, welke waardevolle bijdragen kunnen 

psychologen dan leveren a.d. beoordeling, voorspelling en behandeling van psychologische problemen? 

• De validiteit van deze 3 zaken komt met onzekerheid, en klinische psychologen zouden dan 

deze onzekerheid moeten reduceren. 

• Niet-bewezen praktijken mogen uitgevoerd worden maar enkel in gecontroleerde experimentele 

condities 

• Niet-geteste diensten vertegenwoordigen de toekomst v.d. KP, maar ze vertegenwoordigen ook 

potentiële risico’s voor patiënten (daarom moeten ze voorzichtig en systematisch getest 

worden) 

• Leerling-clinici moeten systematisch geëvalueerd worden vooraleer ze overgaan van de 

“experimentele” status naar de “erkende” lijst 

 

Second Corollary: The primary and overriding objective of doctoral training programs in 

clinical psychology must be to produce the most competent clinical scientist possible.  

 

In de praktijk is het niet duidelijk wat de meest effectieve manier is om klinische psychologen op te 

leiden tot wetenschappers 

➢ Iedereen lijkt een mening te hebben over wat een doeltreffende wetenschappelijke training is, 

maar die meningen worden zelden gestaafd door deugdelijk empirisch bewijsmateriaal. 

➢ Indien er evidentie is, dan heeft dit vaak slechts weinig invloed op de designs van 

trainingsprogramma’s 

➢ Dit moet veranderen: zij die wetenschappers opleiden moeten reflexief zijn en een wet. visie 

hebben tegenover het design en de evaluatie van het trainingsprogramma 

➢ Maar de doelen en de structuren van klinische trainingsprogramma’s zijn zeer resistent tegen 

verandering 

 

De 4 belangrijkste problemen volgens de Second Corollary 

 

1. Het Boulder Model met zijn doel om “scientist-practicioners” op te leiden, is verwarrend en 

misleidend 

➢ als “scientist” en “practicioners” synoniemen zijn, dan is de term overbodig 

➢ als “scientist” en “practicioner” twee aparte doelen/ alternatieven zijn, ofwel als competitieve 

alternatieven ofwel als gescheiden maar aanvullende componenten, dan is deze tweedelige kijk 

inconsistent met de eengemaakte wetenschappelijke opleiding die verdedigd wordt door dit 

Manifesto 

➔ het Boulder model zou vervangen moeten worden door een eengemaakte en allesoverheersende 

doel om klinische wetenschappers op te leiden 
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2. Wetenschappelijke opleiding mag er niet op gericht zijn om studenten op een bepaalde job voor te 

bereiden 

➢ goed opgeleide klinische wetenschappers kunnen functioneren in een veelheid aan settings, van 

labo’s tot praktijken tot het administratiekantoor 

➢ Niet de setting, maar hoe het men functioneert in de setting is van belang 

➔ ipv zich te focussen op welke jobs de studenten zullen uitvoeren, moet er gefocust worden op het 

opleiden van studenten om te denken & functioneren als wetenschappers 

 

3. Goede wetenschappers worden gekenmerkt door nauwkeurigheid, geleerdheid, flexibiliteit in kritisch 

denken en succesvol problemen oplossen dankzij hun training 

➢ moeilijk om deze eigenschappen te waarborgen adhv een checklist in het curriculum 

➢ maar toch is er steeds meer een tendens om bij de opleiding een checklist te hanteren 

➢ Men heeft teveel nadruk gelegd op feitenkennis en op het aantonen van bekwaamheid, en te 

weinig nadruk op het beheersen van de wetenschappelijke principes, kritisch denken, 

onafhankelijk kennis-principes-methodes toepassen en het oplossen van nieuwe problemen 

➔ ipv telkens de nadruk te leggen op structuur en vorm, moeten we focussen op functioneren en 

resultaten 

 

Het zou ideaal geweest zijn moest men een wetenschappelijke benadering gebruikt hebben op de 

vraag hoe men best klinische psychologen traint 

• Dit resulteert erin dat we geen valide basis hebben om te beslissen wat de beste manier is 

• De stand van kennis in ons gebied is primitief en verandert snel, daardoor leiden pogingen om 

een kerncurriculum op te stellen op deze onzekere kennis tot een “achterhaalde opleiding” 

• Pogingen van een gestandaardiseerde opleiding (structuur & methoden), leiden slechts tot 

bestendiging van de status quo (huidige toestand bestendigen), ontmoedigen experimenten en 

remmen evolutionaire groei af 

 

Tot we een valide basis hebben moet ons beleid diversiteit aanmoedigen: to “let a thousand flowers 

grow”  => uit die diversiteit kunnen we iets effectiefs leren over trainingsmethoden 

→ de evaluatie van een trainingsprogramma moet de focus leggen op de kwaliteit van het product 

van de programma, nl. de studenten 

→ afhankelijke variabele= hoe de student presteert 

→ onafhankelijke variabele= de karakteristieken van het programma 

 

Cargo Cult Science= wetenschappen die geen wetenschappen zijn 

Het verhaal: Tijdens de oorlog zagen de Cargo Cult people vliegtuigen landen vol met goed materiaal. 

Daardoor zorgden ze ervoor dat de ladingsbaan net was, ze maakten een hut waar iemand inzat met 

een koptelefoon (=een soort controleman). 

=> de vorm is perfect, maar het werkt niet, er landen geen vliegtuigen 

 

Is van toepassing op het debat op hoe men het best klinische psychologen traint. 

Men organiseert lezingen, vraagt thesissen, geeft statistiek, … maar er ontbreekt 1 ding: er verschijnen 

geen wetenschappers 

1. essentieel element dat ontbreekt: wetenschappelijke integriteit 

 

4. For clinical psychology to have integrity, scientific training must be integrated across settings and 

tasks.  

➢ Studenten moeten strikt en grondig denken in de les & in labo’s → studenten worden 

tegelijkertijd aangespoord om kritisch te denken => deze contradicties kan men niet langer 

tolereren  

➔ We moeten ervoor opteren dat opleidingsprogramma's in de KP een wetenschappelijke integratie 

van onderzoek, theorie en praktijk tot stand brengen. 
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THE MANIFESTO AS A CALL TO ACTION 

Huidige situatie i.d. KP is vergelijkbaar met het rijden v.d. Tour de France 

➢ Zolang niemand te ambitieus geraakt en de lat hoger probeert te leggen (vergelijking: los 

sprinten van de groep), dan kan men rustig aan dit tempo verder doen 

➢ Maar ooit zal er een losbraak/ ontsnapping komen… 

 

Zelfstudie vragen: 

1) Dit artikel is opgezet als een te ondertekenen manifest. Zou u dit manifest willen ondertekenen? Leg 

uit waarom wel/ waarom niet? 

Eigen mening. Voor beide kanten kan je argumenten geven op basis van de artikels en op basis van de 

lessen. 

 

2) In dit artikel wordt de stelling geponeerd dat “zolang klinische psychologie niet wetenschappelijk 

gefundeerd is, dit niet toegepast mag worden bij cliënten.” 

Becommentarieer deze stelling na het lezen van Artikel 2. 

Commentaar op ethische gronden: gezien de grote vraag naar psychologische hulp en de evidentie dat 

over het algemeen psychotherapie heel effectief is, zou  het op grond van de stelling van McFall 

onethisch kunnen zijn om hulpbehoevende mensen een dergelijke potentieel werkzame behandeling te  

onthouden. Op grond van Wampold zijn artikel kunnen we zeggen dat gezien de evidentie voor 

common factors de waarschijnlijkheid van effectiviteit groot is, zelfs al is een specifieke interventie nog 

niet volledig wetenschappelijk gevalideerd.  

Wampold: De interventies die gehanteerd worden binnen de klinische praktijk hebben a) geen 

duidelijke werkingsmechanismen; b) geen differentieerbare verschillen; c) hebben algemene, 

relationele factoren als belangrijkste mechanisme. Op grond van die kennis (grootste effecten te 

verwachten van nonspecifieke interventies) is er een positief effect te verwachten die dus niet voor  

iedere individuele stoornis of behandeling aangetoond dient te worden. 

 

3) Binnen welke filosofische traditie past dit artikel? 

Positivisme; Wetenschap als bepalende methode 

 

Artikel 2: 

THEORIES AND MODELS: WHAT THEY ARE, WHAT THEY ARE FOR, AND WHAT THEY ARE ABOUT - Fried 

Introductie: Eiko Fried schreef een interessante paper over de plaats van modellen en theorieën binnen 

de KP.  

 Alhoewel de term modellen enigszins anders gebruikt wordt dan in de cursus, is de paper toch 

van belang om zicht te krijgen waarom theorieën en modellen een cruciale plaats hebben.  

 De paper is een repliek.  

 Het artikel biedt een goede introductie over de kernvragen die relevant zijn binnen 

theorievorming in de KP. 

 

 

Het werk in de sociale wetenschappen schiet op drie manieren tekort wat theorievorming en toetsing 

betreft 

1) Theorieën ontbreken  

2) Theorieën zijn latent aanwezig: impliciet maar niet expliciet 

3) Theorieën zijn zwak: dubbelzinnig en onmogelijk te testen of te verwerpen omdat ze op elke 

data passen 

 

What are theories? 

Theorie= lichaam van kennis, het heeft een brede reikwijdte en kan robuuste fenomenen verklaren 

Model= instellingen van theorieën, smaller qua reikwijdte en concreter. Ze worden meer toegepast op 

een specifiek aspect van een theorie en zorgen voor een meer ‘lokale’ beschrijving of begrip van een 

fenomeen 

Bv. theorie: gravitatie / model: toepassing op beweging van planeten 

=> modellen zijn mediatoren tussen theorieën en de echte wereld 
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DeYoung & Krueger: goede theorieën… 

 zijn coherente en bruikbare raamwerken waarin bestaande kennis kan geïntegreerd worden 

 verduidelijken het doel van het onderzoek 

 helpen het juiste soort theoretische en empirische vragen te distilleren 

 goede theorieën zouden betere abductieve verklaringen moeten bieden van concurrerende 

theorieën 

 abductieve inferentie = geven goede verklaringen voor verschijnselen: als de theorie waar zou 

zijn, dan zou het fenomeen er hetzelfde moeten uitzien als in de echte wereld 

 

Smaldino: een goed model… 

 illustreert met precisie de mechanismen die de processen besturen die tot een verschijnsel 

leiden 

 metafoor van geografische kaarten: negeren een deel van de realiteit om bruikbaar te zijn 

→ tricky: enkel de juiste delen weglaten 

Modellen in de psychologie 

Fenomeenmodellen = gericht op het weergeven van robuuste verschijnselen i.d. wereld (bv. mentale 

stoornissen zijn vaak comorbide) 

Statistische modellen = voorzien de representatie van data 

 Probleem: datamodellen staan vaak ver van de realiteit 

 Probleem: datamodellen worden vaak geïnterpreteerd als theoretische modellen 

 Deze inferentie ‘gap’ maakt het moeilijk om data toe te passen op theorieën 

 

What are theories for? 

Sterke theorie = niet ambigu, duidelijk uitgelegd, bieden testbare voorspellingen 

 

1. Testing, testing, testing 

De leidende theorieën zijn zwakke theorieën: narratief en ambigu + de meeste theorieën specifiëren 

niet wat ze betekenen (bv. wat is depressie? verhoogde droevige stemming → ernstige klinische 

depressie) 

→ dit zorgt voor moeilijkheden bij het vertalen van theorieën naar modellen (want centrale delen 

worden niet voldoende uitgelegd): om de vertaalslag te maken moeten we speculeren wat ze 

betekenen 

Initiële ideeën opschrijven is wel belangrijk maar er ontstaan problemen wanneer we deze theorieën 

decennialang blijven verdedigen en rechtvaardigen zonder ze te proberen weerleggen 

Een manier om de theorieën te testen = het hypothetisch-deductief raamwerk 

→ hypotheses vormen → observeren → verifiëren (confirmatie) 

 

MAAR… 

 dit raamwerk ontmoedigt het gebruik van systematische methodes om theorieën te genereren, 

te ontwikkelen en te evalueren 

 zo worden psychologische theorieën noch weerlegd, noch bevestigd. Ze vervagen omdat 

mensen hun interesse erin verliezen 

 

2. Theories provide explanations 

Rooij & Baggio: theorieën dienen primair voor verduidelijking - uitleg 

 testen is een secundaire onderzoeksactiviteit 

 we hebben eest theorie nodig om te weten wat waardevol is om te testen 

 ze moeten betrouwbaar, intern consistent en voldoende zijn om iets te verklaren, voordat ze 

onderworpen worden aan testing 

3. Theories should be useful 

Yarkomi: het onderscheid tussen zwakke en sterke theorieën is “in the eye of the beholder” 

Een goede theorie is één die bruikbaarder is voor een bepaald doel, en niet een die geformaliseerd of 

precies is 

Formele theorieën hebben nog niet zoveel nut gehad in de psychologie (bv. bij het informeren van het 

volksgezondheidsbeleid of de klinische praktijk) 
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Succesvolle zaken in de psychologie en psychiatrie zijn ontwikkeld met weinig aandacht voor theorie 

(nl. farmacologische interventies) 

 

Weerleggingen Fried: 

 Hij is zicht niet bewust van a-theoretisch werk dat heeft geleid tot extreme beleidsverschuiving 

of heeft gezorgd voor verbeteringen in klinische zorg 

 Zelfs al zou iemand ermee eens zijn dat sterke theorieën weinig nut hebben i.d. KP, zien we dat 

ze wel nuttig zijn in andere wetenschappen 

 Het lijkt voorbarig om te concluderen dat theorievorming ons gefaald heeft omdat de 

meerderheid van de psychologie zich in de eerste plaats niet bezighoudt met de juiste 

theorievorming 

 Cognitieve gedragstherapie, ingebed in een breed en krachtig theoretisch kader, is minstens zo 

effectief gebleken als farmacologische interventies 

Daardoor is Fried het niets een met Yarkoni: “het opbouwen van een theorie is misschien niet een erg 

effectieve manier voor psychologen om objectieve vooruitgang te boeken” 

 

Vaidyanathan: verschillende modellen zijn bruikbaar in bepaalde contexten 

→ Metafoor van geografische kaarten: verschillende kaarten zijn nodig voor verschillende doelen 

→ Maar deze kaarten zijn allemaal realisaties van hetzelfde onderliggende doelsysteem (bv. Rome) 

 

4. Theories are for description, explanation, prediction and control 

Conclusie: Theorieën zijn er voor ons om de wereld beter te begrijpen (d&e&p&c) 

Als we de waarde van theorieën serieus nemen, dan zouden we betere theoretische methoden 

ontwikkelen en zouden we de theorieën proberen weerleggen 

Weerlegging gebeurt niet enkel obv testing maar ook door bijkomende zaken te doordenken: 

→ Is de theorie bruikbaar om de wereld beter te begrijpen? 

→ Wat zou de theorie moeten uitleggen? 

→ Is de theorie duidelijk in de eerste plaats? 

 

What are theories about? 

Theorieën proberen fenomenen uit te leggen 

Bv. redelijk wat mensen zullen te maken krijgen met paniekaanvallen in hun leven 

Bv. mentale stoornissen komen niet monocausaal voor 

 

Wat volgt: 

 Gaan theorieën over statistische effecten of robuuste fenomenen in de wereld? 

 Hoe representeren theorieën doelsystemen? 

 Op welke niveaus moeten doelsystemen gerepresenteerd worden? 

 Welke uitdagingen brengen verdachte praktijken met zich mee? 

 Wat is de “realness” van fenomenen die onze theorieën proberen te verklaren? 

 

1. Phenomena vs. effects 

Muthukrishna & Henrich: theorie gaat over effecten (=stenen die een theorie nodig hebben om 

uitgebouwd te worden tot een huis) 

 

Van Rooij & Baggio = standpunt Fried 

 “We hebben eerst goede kandidaat-theorieën nodig om te bepalen welke statistische effecten 

relevant zijn voor het beoordelen – actualiseren – herzien en verfijnen van de theorie” (m.a.w. 

welke statistische effecten relevant zijn voor verdere theorieën) 

 “Het idee dat we een ‘theorie kunnen bouwen op theorie neutrale feiten’ is allang filosofisch in 

diskrediet gebracht” 

 

Fried pleit om een duidelijker onderscheid te maken tussen robuuste statistische effecten (in data) en 

robuuste fenomenen (in de wereld) 

Robuuste fenomenen vergemakkelijken het bouwen van theorieën 
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Reproductiecrisis: kan opgevat worden als een poging om robuuste effecten te onderscheiden van ruis 

veroorzaakt door slordig werk, twijfelactige onderzoekspraktijken, publicatiebias,… 

Fried concludeert dat robuuste statistische effecten niet voldoende zijn (zie zero imputation= wanneer 

proefpersonen overslaan dan wordt dit verrekend als een 0 => zo ontstonden er onechte relaties 

tussen de g-items) en ook niet noodzakelijk om robuuste fenomenen vast te stellen, maar ze zullen 

wel helpen om robuuste effecten te ontdekken en definiëren.  

 

2. Theories represent Target systems 

Haslbeck et al. = standpunt Fried 

 Psychologische constructen kunnen gezien worden als doelsystemen die bestaan uit 

componenten en relaties tussen die componenten 

 Doelsystemen worden weergegeven via de structuur van een theorie 

 Als het doelsysteem goed wordt weergegeven door de structuur van de theorie, kunnen we 

surrogatief redeneren 

 = het doelstysteem in de echte wereld begrijpen en toekomstig gedrag van het doelsysteem 

voorspellen 

 metafoor van geografische kaarten: kaarten zijn het nuttigst wanneer hun structuur het 

doelsysteem (bv. Rome) goed weergeeft  

 KP: psychologische constructies (zoals psychische stoornissen) zijn het resultaat van complexe 

biopsychosociale interacties; vooruitgang in het begrijpen van die psychologische constructies 

vergt dat de systemen bestudeerd moeten worden waaruit die constructies voortkomen  

(bv. iemand met depressie willen begrijpen => rekening houden met fysieke en geestelijke 

gezondheidssysteem, sociale systeem, veerkrachtsysteem, gezondheidszorgsysteem, 

onderwijssysteem, politieke systeem van het land waarin die persoon leeft) 

 

Is theorievorming in de psychologie gedoemd te mislukken omdat theorieën over zulke zeer complexe 

doelsystemen gaan? 

Yarkoni: theoriegestuurde benaderingen zijn vaak niet in staat om de complexe datagenererende 

mechanismen te benaderen 

→ limiteert de bruikbaarheid 

 

Vaidyanathan: klinische en toegepaste contexten hebben de luxe niet om te wachten tot perfecte 

theorieën opduiken  

 

DeYoung & Krueger: betogen dat Fried vraagt om een “focus op een soort theorie waarvan niet kan 

worden verwacht dat ze op dit moment geproduceerd wordt” 

 

Fried: we leren het meeste over onze doelsystemen als onze theorieën en modellen ze goed weergeven 

(dwz. met een bepaald niveau van abstractie) 

 als modellen intermediars zijn tussen theorieën en de echte wereld dan is het idee dat alle 

modellen fout zijn een kenmerk, maar geen bug (= geen fout) 

 Het onvermogen van een model om de werkelijkheid om de werkelijkheid perfect weer te 

geven, staat het verschaffen van bruikbare inzichten niet in de weg 

 

3. A problem of levels 

Het raamwerk waarbij een doelsysteem wordt weergegeven door de structuur van een theorie biedt 

weinig algemene richtlijnen over het juiste niveau waarop componenten moeten worden bestudeerd 

(bv. specifieke symptomen vs. kenmerken van een hogere orde) of wat het juiste niveau van 

verklaring is (bv. biologische vs. psychologische vs. sociale mechanismen) 

 

Wat de een voorstelt als verklaring voor een fenomeen, anderen kunnen altijd beweren dat voor een 

echte verklaring geworsteld moet worden met een lager niveau in de hiërarchie 

Yarkoni: stelt dat de grenzen tussen explanation en description zo vertroebelen 

→ de verklaring van de ene onderzoeker (bv. psychologish niveau) kan de beschrijving van een 

andere onderzoeker zijn (bv. ware verklaring vindt plaats op biologisch niveau) 
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Het argument sluit aan bij het belang van mechanistische verklaringen die door Van Rooij & Baggio 

naar voren wordt gebracht: 

 het doel van onze theorie is om de capaciteit van een moderne koffiemachine voor het 

produceren van koffie te verklaren 

 ten eerste moet de koffiemachine onderverdeeld worden in zijn componenten en de relaties 

ertussen 

 ten tweede aantonen hoe interacties tussen de componenten tot de capaciteit leiden 

 ten laatste moeten de fysieke realisaties van de componenten en de relaties getrouw 

beschreven worden met hun eigenschappen  

 deze derde stap biedt hendels voor interventies 

→ Fried vraagt zich af of mechanistische verklaringen haalbaar zijn voor psychologische verklaringen 

De punten die door Yarkoni en van Rooij & Baggio zijn aangebracht, kunnen worden opgevat als een 

niveauprobleem. 

4 argumenten: 

1) We kunnen sommige niveaus uitsluiten om informatieve verklaringen te geven van de 

fenomenen waarin we geïnteresseerd zijn.  

2) Het idee dat lagere niveaus (meestal biologische ipv psychologische) in de hiërarchie van nature 

betere of krachtigere verklaringen bieden komt in vele smaken en staat bekend als biologisch of 

verklarend reductionisme 

 deze visie geeft vaak onvoldoende verklaringen voor opkomende verschijnselen op 

hogere niveaus 

 Eronen: “het verklaren of voorspellen van het gedrag van complexe systemen vereist 

uitleg op een hoger niveau” 

 Eronen: “reductionistische onderzoeksprogramma’s in de psychiatrie die zich richten op 

lagere biologische niveau tot weinig bruikbare inzichten hebben geleid” 

3) Het is vaak de inhoud van psychologische processen (ipv fysiologische instantieën in de 

hersenen) die de causaliteit op psychologisch niveau bepalen 

 Patiënten met een angst voor bepaalde prikkels, zullen die prikkels mijden 

 Patiënten met wanen handelen volgens de inhoud van die wanen 

 Fried stelt dat het niet nodig en normatief is om hersencorrelaten van deze 

psychologische inhoud te bestuderen om hun impact op andere psychologische 

constructies te bepalen 

4) Dezelfde inhoud is meervoudig realiseerbaar 

 zowel in de hersenen van meerdere personen  

 alsook in de hersenen van dezelfde persoon doorheen de tijd 

 bv. depressie, grandioze illussies 

Fried: “Ik ben er niet van overtuigd dat biologische niveaus betere verklaringen bieden voor de 

constructies, alsook ben ik er niet van overtuigd dat mechanistische verklaringen de enige weg vooruit 

zijn. 

Fried is het een met Shapiro: “hoe meer soorten verklaringen beschikbaar zijn voor wetenschappers, 

hoe meer ze kunnen verklaren” 

 

4. Imprecise Constructs as obstacles to theory formation 

(= onnauwkeurige constructies als obstakels voor theorievorming) 

 

Het is zeer belangrijk om na te denken wat het doelsysteem is  en hoe de componenten van het 

doelsysteem kunnen gemeten worden, zodat ze passen bij de structuur van de theorie. 

 

Vaidyanathan: “strong theories may need strong constructs” 

 Het is moeilijk in onze discipline om precies te weten waar de theorieën over gaan 

 veel psychologische constructen zijn ergens wel subjectief 

 bemoeilijkt het meten van die constructen  

 

Fried ziet 2 kernuitdagingen: definitie en meting van constructen 
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Definitie van constructen 

Psychologische constructen (zoals depressie) zijn vaak niet duidelijk gedefinieerd in empirisch 

onderzoek.  

 Neumann: willekeurige trekking van 100 empirische artikelen over depressie 

 Slechts 6% gaf een definitie van depressie 

 De andere artikelen gaven geen info of slechts fenomenologische beschrijvingen (bv. “depressie 

wordt gekenmerkt door een slecht humeur”) 

 → beschrijvingen zijn geen definitie 

 

Meting van constructen 

Bv. er zijn al 280 schalen om depressie te meten, waarbij ze aanzienlijk verschillen qua inhoud + 

beoordelen verschillende constructies 

 Wanneer de meeste onderzoeken een construct anders definiëren, operationaliseren en meten, 

maar er aangenomen wordt dat iedereen het over hetzelfde ding heeft, vormt dit een ernstige 

bedreiging voor de wetenschappelijke vooruitgang. 

 Formele modellen voor psychologische constructies kunnen het meetprobleem helpen, omdat ze 

zowel de structuur  van de theorie als het doelsysteem duidelijk beschrijven. → Deze modellen 

kunnen een waardevol startpunt zijn voor theorievorming 

 

5. Theories are about real entities 

Ook discussie over of psychologische constructies echt zijn of eerder een samenvoeging van data 

 

Yarkoni: instrumentalistische visie = standpunt Fried 

 Fried: Een diagnose heeft niet als doel om buiten de menselijke classificatiesystemen te bestaan 

als een echte entiteit. Een diagnose moet nuttig zijn, en deze is nuttig als deze klinisch 

bruikbaar is. Een diagnose moet clinici helpen bij het bepalen van prognose, behandelplannen 

en mogelijke behandelresultaten voor de patiënten.  

 Fried ziet psychologische constructen als eigenschappen die voortkomen uit complexe 

systemen, en het doet er voor hem niet toe als de uitkomsten van zo’n dergelijk systeem als 

reëel beschouwd worden.  

 

How to develop theories and models? 

In wat volgt: een recent voorgesteld raamwerk voor theorievorming 

 

1. The Theory Construction Cycle 

De theorie-constructiecyclus geeft 5 stappen om psychologische theorieën te ontwikkelen. 

Fried gebruikt de p-factor (1 algemene psychopathologie dimensie) om het raamwerk te 

demonstreren. (vergelijkbaard met de g-factor van general intelligence) 

 

Stap 1: Identificatie van een robuust fenomeen 

 Bv. psychopathologische symptomen zijn over het algemeen positief gerelateerd in cross-

sectionele data 

  

 worden als een latente variabele die de p-factor genoemd wordt. 

 Maar moet dit gezien worden als een robuust fenomeen? Want de p-factor is een robuust 

statistisch effect, maar de samenstelling ervan verandert over datasets heen. 

 Is p niet eerder een samenvatting v.d. data? → dan zou die p verschillen over verschillende 

datasets 

 Maar voor de cyclus te demonstreren laten we deze vraag achterwege, we nemen aan dat we 

de aanwezigheid van deze statistische p-factor willen verklaren 
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Stap 2: Proto-theorie ontwikkelen om het fenomeen te verklaren 

 Bestaat uit een aantal algemene principes die verbaal worden uitgelegd 

 Bv. p-factor, enkele proto-theorieën worden beschreven 

 p weerspiegelt een onderliggend causaal construct voor psychopathologie in brede zin 

 p weerspiegelt een beperking van het functioneren 

 deze stap is cruciaal voor toekomstige vooruitgang in het veld 

 

Stap 3: Verbale principes vertalen in een formeel model 

 Helpt onderzoekers helderder na te denken over het doelsysteem dat vertegenwoordigt wordt 

door de structuur van de theorie 

 Maakt het mogelijk om theorie-geïmpliceerde data te simuleren, zo kan men erachter komen 

hoe date er werkelijk uit zouden zien als de theorie waar zou zijn 

 

Stap 4: De geschiktheid van het formele model onderzoeken 

 Biedt het model een voldoende krachtige verklaring voor het onderzochte fenomeen? 

 Lijkt de theorie-geïmpliceerde data op echte data? 

 

Stap 5: Theoretici evalueren de “overall-worth” of de “explanatory goodness” van de theorie 

 Evalueren van de verklarende reikwijdte 

 Evalueren van de eenvoud 

 

Borsboom et al.: benadrukken dat de theorie-constructiecyclus slechts een ruw kader biedt, soms kan 

men stappen overslaan, of een stap achteruit gaan 

 

De cyclus doet denken aan het citaat van Vaidyanathan 

“Theories look great on paper until reality scribbles all over the page.” 

Fried: Het krabbelen van de werkelijkheid is een kenmerk, geen overlast/ hinderpaal.  

 

2. Benefits of Formalization 

Fried: we moeten formele theorieën introduceren aan psychologen 

 

Van Rooij & Baggio: formalisering kan belangrijke introduceren in theorieontwikkeling 

 

Smaldino: formalisering = het kritisch bekijken van de systemen 

 

Conway et al. en DeYoung & Krueger: 

 benadrukken de waarde van verbale theorieën 

→ Fried: Oké, maar formalisering heeft een kernvoordeel: weten welke gegevens er worden 

verwacht obv een specifieke theorie 

 Een formeel model maakt het mogelijk om de gegevens te simuleren en maakte het mogelijk 

om de theorie-geïmpliceerde data te vergelijken met de werkelijke data.  

 

Fried: “Hoe kunnen psychologen theorieën bevestigen of bijwerken als ze niet eens weten wat voor 

soort gegevens hun theorie zou opleveren?  

→ formele modellen kunnen hier nuttig zijn 

 

CONCLUSION 

Hoe kunnen psychologen betere theoretici en “modellers” worden? 

 

Conway et al.: psychologen moeten een betere opleiding krijgen op 4 gebieden: 

1. Onderzoekstechnieken en -methoden 

2. Datadiagnostiek 

3. Wetenschapsfilosofie 

4. Theoretische psychologie 

→ veel onderzoekers zijn het hiermee eens 
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Probleem volgens Fried: 

 Psychologie is van nature een interdisciplinair veld 

 Academische posities komen met een overmaat aan verwachtingen, zoals: 

(1) Lesgeven en studentbegeleiding (2) Klinische expertise 

(3) Inhoudelijke expertise (4) Empirische expertise (hoe experimenten 

in laboratoria uitvoeren? hoe klinische 

proeven uitvoeren?) 

(5) Meet-expertise 

(hoe verzamel ik neuro-imaging data?) 

(6) expertise in geavanceerde data-

analysetechnieken 

(7) Expertise in minstens 1 programmerende 

taal 

(8) Wetenschappelijke dienstverlening 

(beoordelen van papers en beurzen) 

(9) Universitaire diensten (10) Aanvragen van subsidies 

(11) Wetenschappelijke communicatie … 

Fried vraagt zich af: “Als we daar nog een strengere opleiding in wiskunde, modellering en filosofie aan 

toevoegen, vragen we dan niet te veel van psychologen?” 

 

Fried ziet 3 oplossingen: 

1) Overwegen om educatieve inhoud te verwijderen om ruimte te maken voor het soort training 

dat Conwey et al. voorstellen 

2) Psychologen de mogelijkheid bieden om experts te worden specifiek in de theoretische 

psychologie, waarbij men ook relevante wiskunde en filosofie aanbiedt.  

3) Wetenschap is een teamsport 

o Wat we onderzoeken in de psychologie wordt vaak ook onderzocht in andere domeinen 

zoals antropologie, sociologie, economie, biologie 

o Psychologen hoeven niet alle expertise te hebben die nodig is om sterk interdisciplinair 

te werken 

o Het spreken van een gemeenschappelijke taal over disciplines heen kan interdisciplinair 

onderzoek vergemakkelijken, en formele modellen bieden zo’n dergelijke taal. 

 

Zelfstudie vragen: 

1) Wat zijn volgens het artikel kernaspecten van een goede theorie binnen de KP?  

Het is cruciaal om na te denken over wat een theorie representeert en hoe de componenten daarvan 

kunnen gemeten worden op zo’n manier dat ze accuraat overeenkomen met de theoretische structuur.  

- Theorieën zijn er om ons te helpen de wereld te verklaren, beschrijven, controleren en voorspellen, 

maar deze moeten methodologisch stevig onderbouwd zijn.  

- Modellen kunnen opgesteld worden om theorieën te bekijken. Incomplete modellen zijn een manier 

om naar betere modellen en theorieën toe te werken. Bewust zijn dat “het” model niet bestaat.  

- Psychologen moeten zich durven verdiepen in research techniques en de filosofie  

van de wetenschap. 

 

2) Binnen de KP bestaan er veel descriptieve theorieën. Multiperspectivisme wordt daarbij aanzien als 

een belangrijke rijkdom. Zijn er ook nadelen verbonden aan de grote hoeveelheden theorieën? 

Conway et al. Stellen dat goeie theorieën testbare voorspellingen moeten kunnen genereren, en Watts 

en al. Stellen dat statistische verklaringen rigoureuzer moeten getest worden. Deze focus op het testen 

van specifieke predicties, gegenereerd door theorieën, belichten de vraag wat theorieën horen te doen: 

zit de waarde ervan in hypotheses genereren en toetsen of zit de waarde van het begrijpen van 

concepten door theorieën? Fried stelt dat theorieën in de eerste plaats ons moeten helpen de wereld te 

begrijpen. Als we theorie serieus nemen, moeten we betere methodologieën (durven) aanwenden voor 

onderzoek. Multiperspectivisme kan zinvol zijn zolang de daaruit voortkomende theorieën hulpvol zijn 

om onze kennis te verbreden en robust onderzoek aan te wenden.  Theorieën opstellen die niet robust 

zijn (bijv. gesteund op data of model cherry-picking) zijn in dat opzicht geen meerwaarde. 
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Artikel 3: 

PSYCHOTHERAPY: THE HUMANISTIC (AND EFFECTIVE) TREATMENT – Wampold 

Introductie: Het artikel is een moderne klassieker. Wampold contrasteert het medische model met het 

contextuele model en bespreekt een aantal hypotheses over verandering door psychotherapie. Dit 

artikel ligt duidelijk in de lijn van de visie van Jerome Frank. Hoewel het een lange en vrij complexe 

tekst is, staat het boordevol interessante ideeën.  

 

 

Psychotherapie is een opmerkelijke effectieve geneeswijze. Toch worden de mechanismen waarmee 

psychotherapie verandering teweegbrengt niet goed begrepen. Wampold vergelijkt psychotherapie met 

andere geneeswijzen, in een poging om die mechanismen te begrijpen. Hij benadrukt hoe 

psychologische processen die psychotherapie onderscheiden van andere geneeswijzen van cruciaal 

belang zijn om te begrijpen hoe verandering plaatsvindt.  

 

Classifying Healing Practices 

Wetenschappelijke categorisering is een cruciale stap in het begrijpen van een fenomeen 

Wetenschappelijke categorisering hangt af van het fenomeen en de gerelateerde fenomenen 

− de categorisering gebeurt obv essentiële ipv overbodige kenmerken 

Psychotherapie lijkt op andere geneeswijzen maar i.t.t. die andere geneeswijzen is ze afhankelijk van 

de karakteristieken die bij iemand opvallen.  

 

Explanatory systems 

In essentie zijn er drie systemen betrokken bij een behandeling: biologisch, psychologisch en 

religieus/spiritueel 

 

Biologisch 

Filosofisch steunt medicijn (biologisch) op het concept van materialisme: materie is de enige basis van 

de realiteit  

 Volgens deze visie moeten fenomenen uitgelegd worden als de consequentie van de interactie 

van materie  

 Toegepast op geneeskunde impliceert materialisme dat elke lichamelijke toestand een fysieke 

oorzaak heeft 

o Behandeling heeft betrekking op het wijzigen van biologische systemen  

 Om een medische interventie te kunnen gebruiken, moet bewezen zijn dat deze behandeling 

effectiever is dan placebo 

 Beperkt aantal verklaringen  

 

Psychologisch 

 De verklaringssystemen voor de drie grote visies binnen de psychotherapie – psychodynamisch, 

gedragsmatig en humanistisch – geven dramatisch verschillende verklaringen voor 

verschillende stoornissen 

 Door deze variabiliteit bestaat er een overvloed aan psychotherapieën  

 Er is een grote variëteit aan verklaringen voor dezelfde stoornissen en een groot aantal 

behandelingen  

 

Spiritueel/ religieus 

 De spirituele verklaringen behoren tot een andere klasse 

 Ze zijn gebaseerd op wat supernatuurlijk, religieus of spiritueel kan genoemd worden  

 Deze basis staat haaks op de empirische fundamenten van de wetenschap 

 

Scientific Validity 

Stel dat we classificeren op basis van de wetenschappelijke validiteit van de behandeling, gebruik 

makend van de principes uit het medische model 
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Geneeskunde 

 In de geneeskunde wordt de wetenschappelijke validiteit van een behandeling aangetoond door 

de empirische demonstratie van materialisme 

 Men moet kunnen aantonen dat de stoffen en procedures overwegend positieve gevolgen 

hebben voor de anatomie en fysiologie van de patiënt 

 De term specificiteit wordt gebruikt om te duiden dat een behandeling werkt volgens de 

veronderstelde biologische mechanismen 

 De oprichting van specificiteit in de geneeskunde werd mogelijk gemaakt door de ontwikkeling 

van het gerandomiseerd dubbel-blind placebo controlegroep design  

 De wetenschappelijke methode vereist zowel de vaststelling van biologische mechanismen  van 

een stoornis, als de demonstratie in een klinisch onderzoek dat de toediening van een stof om 

te stoornis te behandelen effecten heeft die men kan toeschrijven aan de specifieke 

ingrediënten  

 

Psychologie 

De wetenschappelijke validiteit van verschillende psychotherapieën is problematisch 

 Men kan zeggen dat psychotherapie een hoopje behandelingen is, waarvan sommige aan de 

criteria voor wetenschappelijke validiteit voldoen, en anderen niet 

 

Dit onderscheid werd gemaakt door David Barlow, die 2 soorten praat-therapieën onderscheidde: 

psychologische behandelingen en generische psychotherapie 

 De psychologische behandelingen zijn “de therapeutische alliantie, de inductie van een positieve 

verwachting van verandering en remoralisatie”; deze bevatten specifieke psychologische 

procedures die op psychopathologie gericht zijn 

 De behandelingen zonder die specifieke psychologische procedures worden geclassificeerd als 

generische psychotherapie 

 

Barlow’s onderscheid berust op de specificiteit van actie, dezelfde notie die het medische model 

definieert 

 Psychologische behandelingen, gebruiken de therapeutische context als vorm van toediening, 

zorgen voor ingrediënten die psychologische tekorten verhelpen en observeerbare voordelen 

bieden 

 Generische psychotherapie kan nog steeds verandering veroorzaken door de creatie van hoop, 

remoralisatie en veranderde verwachtingen en geloven 

 Deze verklaringen worden echter meestal gebruikt om verandering door religieuze/spirituele te 

verklaren, waardoor deze vormen van therapie nog verder van de classificatie als 

wetenschappelijke behandeling komen te staan 

 Religieuze of spirituele behandelingen kunnen vanuit een wetenschappelijk perspectief nooit 

echte verandering bestendigen 

→ De verandering was onbestaand: het werd niet wetenschappelijk gedocumenteerd 

→ De verandering was enkel palliatief omdat de ontvanger zich wel beter voelde, maar de 

onderliggende pathologie (zowel bio als psycho) onveranderd bleef 

→ Als verandering werd gedocumenteerd, kan het toegeschreven worden aan het placebo-

effect 

 

Medical vs. Contextual Models 

Jerome Frank stelt een ander classificatie schema voor, één waarin psychotherapie wordt beschouwd 

als een cultureel genezingsproces 

 Meer in overeenstemming met religieuze en inheems genezingspraktijken dan met medische 

behandelingen 

 Helingspraktijken bevatten een emotioneel geladen en vertrouwensrelatie met een genezer, een 

genezingsetting, een conceptueel schema, en procedures waar zowel de genezer als patiënt in 

geloven en die actieve deelname vereisen 
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 Volgens dit perspectief zijn het deze aspecten die de kritieke ingrediënten van een behandeling 

vormen, in tegenstelling tot geneeskunde, waar het de direct effecten zijn van het medicijn op 

het biologische systeem (EBP) 

 Wat ze wel gemeenschappelijk hebben is dat ze ingebed zijn in een culturele context, 

afhankelijk zijn van de interactie tussen genezer en ontvanger van de behandeling en een 

interpretatie van de gebeurtenissen en hun betekenis nodig hebben 

 

Moderne medische behandelingen kunnen prompt gescheiden worden van culturele 

genezingspraktijken omdat medische behandelingen een wetenschappelijke, biologische basis hebben 

en placebo-gecontroleerde onderzoeken zijn ondergaan 

 Hoewel men erkent dat culturele context, voorkeuren van de patiënt en verwachtingen allemaal 

belangrijke factoren zijn in geneeskunde, ligt de nadruk op de effecten van stoffen of 

procedures op het biologische systeem 

 Daarom wordt het onderscheid getrokken tussen geneeskunde en een ambigue klasse 

traditioneel/cultureels inheems/andere 

 Dit onderscheid is problematisch omdat het psychotherapie associeert met een heleboel 

praktijken die niet empirisch zijn aangetoond dat ze effectief zijn 

 

Where Does Psychotherapy Fit? 

 Psychotherapie is uniek aan mensen en kan niet gebruikt worden bij niet-mensen 

 Psychotherapie lijkt op eerste zicht wel dicht bij de culturele/inheemse praktijken te liggen zoals 

Jerome Frank voorstelde 

 Psychotherapeuten gebruiken de taal en onderzoeksmethoden van de wetenschap, maar 

gebruiken behandelingsprocedures die afhankelijk zijn van dezelfde psychologische 

mechanismen als religieuze, spirituele en cultureel inheemse interventies 

 Deze thesis zal proberen deze spanning te elimineren door te poneren dat het 

veranderingsproces in psychotherapie tussen therapeut en patiënt plaatsvindt op manieren die 

consistent zijn met theorie en onderzoek uit culturele antropologie, evolutionaire psychologie, 

en andere gebieden, en dus wél wetenschappelijk is 

 Nu zal ik praten over waarom de communicatie tussen therapeut en patiënt niet enkel een 

nodige conditie is voor het herstel van een dysfunctie, maar ook het voornaamste 

veranderingsmechanisme is 

 

The Humanistic Aspects of the Contextual Model 

1. Human abilities and Psychotherapy 

Mensen hebben specifieke capaciteiten die dieren niet hebben, het onderscheid gaat verder dan het 

idee dat menselijke hersenen meer opslagruimte hebben, sneller verwerken en geavanceerde circuits 

hebben 

 Nl. het menselijk brein is geëvolueerd met bepaalde neigingen die specifieke logica’s bevatten 

en adaptieve voordelen bieden bv. gespecialiseerd vermogen om gezichten te detecteren en te 

herkennen  

 

Vele van deze specifieke capaciteiten zijn nauw betrokken bij het proces van psychotherapie en zijn 

minstens gedeeltelijk verantwoordelijk voor de ervaren voordelen van patiënten 

 Een van de specifieke sterktes van het menselijke brein is het interpreteren van 

gebeurtenissen, het construeren van verklaringen, en het toekennen van causaliteit 

 

Deze sterktes zijn duidelijk zichtbaar in de geschiedenis van de mens. Waarbij men de neiging om 

verklaringen te construeren toegepast heeft op lichamelijke fenomenen. 

 In elke cultuur of beschaving zijn medicijnen, rituelen en genezers centrale figuren van de 

cultuur 

 Metafysische tijdsgeest van de SL: bv. Pythagoreans: materie bestaat uit 4 basiselementen 

(water, aarde, vuur, lucht) analoog met de mens die bestaat uit 4 lichaamsvochten (bloed, 

slijm, gele gal, zwarte gal)  
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 Zo zien er nog enkele verklaringssystemen beschreven, waarbij verschillende 

verklaringssystemen verschillende kennisclaims gebruiken ter ondersteuning, en dat de ene 

verklaring onzin is voor mensen die in de andere geloven, doet niets af van de kracht van de 

verklaring voor de gelovigen 

 Alle verschillende verklaringssystemen hebben een gemeenschappelijk kenmerk: ze zijn heel 

overtuigende verklaringen van de wereld 

 Dit is ook een kenmerk dat alle psychotherapieën delen 

 

Een tweede kenmerk van het evoluerend menselijke brein was het vermogen om sociale netwerken uit 

te breiden en het gebruik van taal om die netwerken te beheren 

 Taal werd een middel om info over te brengen, anderen te beïnvloeden en gemeenschappen te 

vormen 

 Er kan worden gesteld dat taal een middel is om cognitieve processen buiten het individu uit te 

breiden 

 Zo kan men zeggen dat psychotherapie niet enkel het transportmechanisme is waarmee 

psychologische ingrediënten worden geleverd, maar het is eerder een sterk verweven systeem 

dat taal gebruikt om het wereldbeeld van de patiënt te reconstrueren 

 

Een derde aspect van het menselijk brein dat verband houdt met psychotherapie is de neiging om 

conclusies te trekken over de interne toestand van anderen (zoals doelen, verlangens, motivaties en 

overtuigingen) 

 theory of mind/ folkpsychology 

 Dit laat toe anderen te voorspellen, te discrimineren tussen roofdier en prooi, en om adaptieve 

sociale groepen te creëren 

 

De verklaringen van mentaal functioneren van leken verschillen van de verklaringen van de 

wetenschappelijke psychologie 

 De ontologie van het menselijke brein is intuïtief incorrect: de idiosyncratische verklaringen van 

de patiënt van mentale functies zijn betrokken bij de creatie van de problemen van de patiënt 

 Psychotherapie is betrokken bij het veranderen van deze verklaringen, en wetenschappelijke 

psychologie speelt een secundaire rol in dit proces van verandering 

 

Het uitgangspunt dat hier wordt aangedragen is: De relatieve kracht van de menselijke geest (tov 

andere dieren) heeft de ontwikkeling van psychotherapie als een culturele geneeswijze mogelijk 

gemaakt. Deze psychologische processen zijn van cruciaal belang voor het begrijpen van de effectieve 

ingrediënten van psychotherapie. 

 

2. The Change Process (Wampold maakt gebruik van een humanistische context) 

Patiënten komen naar therapie omdat hun problemen hardnekkig en lastig zijn. Hun verklaring voor de 

problemen is niet adaptief. De onaangepaste verklaring (de ‘volkpsychologie’ van de patiënt) heeft 2 

typische kenmerken: 

1) De problemen die ze ervaren zijn onvermijdelijk of komen zodanig vaak voor dat de angst voor 

het probleem genoeg is om problemen te veroorzaken 

2) De patiënt voelt zich gedemoraliseerd vanwege de waarschijnlijkheid van aanhoudende 

problemen en zal geneigd zijn om inactief te zijn mbt het probleem 

 Het essentiële aspect aan psychotherapie is dat een nieuwe, meer adaptieve verklaring wordt 

geleerd aan de patiënt via verbale interactie 

 Dit vermoeden volgt uit theorie en onderzoek, evolutionaire psychologie en culturele 

antropologie, die stellen dat culturele praktijken worden doorgegeven via communicatie in 

sociale interacties, in plaats van door directe ervaring 
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Er zijn verschillende kritieke aspecten bij het verkrijgen van een functionele verklaring van iemands 

probleem 

 Men verwacht altijd een verklaring van de genezer (geneeskunde); dit geldt ook voor 

psychotherapie, want “het angstige onverklaarbare kan niet lang worden getolereerd” 

 De verklaring wordt verschaft in een behandelingscontext, wat kritiek is voor het 

veranderingsproces 

 Het verkrijgen van een functionele verklaring creëert de verwachting dat als het protocol 

gevolgd wordt, de moeilijkheden ervaren door de patiënt niet onvermijdelijk zijn, en daarom 

ook op te lossen zijn 

 Dit proces kan op verschillende manieren geconceptualiseerd worden, waaronder: 

o remoralisatie  

o responsverwachtingen 

o uitkomstverwachtingen 

o zelfeffectiviteit 

 Een verklaring is functioneel als het bij de patiënt de verwachting produceert dat als het 

protocol gevolgd wordt, de problemen zullen opgelost zijn 

 Dit idee is consistent met onderzoeksbewijs: meeste symptoomverandering doet zich 

daadwerkelijk voor in de eerste praatsessies, voordat het behandelprotocol volledig wordt 

geïmplementeerd 

 Het cruciale kenmerk van de behandeling is dat deze consistent is met de verkregen verklaring 

en leidt tot adaptieve reacties. 

 

 

Een gevolg van de centrale plaats van verklaring en behandeling bij psychotherapie, is dat elke soort 

praattherapie zonder deze twee kritieke elementen geen bonafide psychotherapie kan zijn 

 Als gevolg daarvan bestaat er geen “generische psychotherapie” zoals Barlow die beschreef 

 M.a.w. verklaring en behandeling zijn essentiële gemeenschappelijke factoren van 

psychotherapie 

 

Een kritieke overweging is die van het belang van de “waarheid” van een verklaring 

 De kracht van de behandeling is afhankelijk van de mate waarin de patiënt de verklaring 

accepteert, niet de mate waarin de verklaring wetenschappelijk correct is 

 Wat van cruciaal belang is voor psychotherapie het begrijpen van de verklaring van de patiënt 

en het aanpassen ervan om meer aangepast te zijn  

 

 

Als acceptatie van een adaptieve verklaring cruciaal is, wat leidt dan tot acceptatie? 

 Concepten (bv. religieuze concepten) worden het best overgedragen als ze in strijd zijn met de 

huidige overtuigingen, maar niet een buitensporig aantal assumpties van de persoon overtreden 

 Voor psychotherapie betekent dit dat de uitleg niet te hard mag verschillend van de intuïtieve 

opvattingen die de patiënt heeft over mentaal functioneren 

 Een gevolg is dat de verklaring die a.d. cliënt wordt gegeven moet passen bij de culturele 

context van de geneeskundige praktijk 

 Patiënten die naar een psycholoog gaan verwachten een verklaring die focust op de geest en 

overeenstemt met de volkpsychologie van de cliënt 

 het is ook belangrijk dat de verklaring overeenstemt met de attitudes en waarden, alsook de 

specifieke socio-culturele context van de patiënt 

 Effectieve therapeuten zijn bekwaam in het controleren van de acceptatie van de uitleg en de 

behandeling, en zullen de uitleg zo nodig aanpassen 

 De bron van de alternatieve verklaring is ook cruciaal; psychotherapiepatiënten moeten de 

betrouwbaarheid van de therapeut evalueren 

o Als de patiënt de psychotherapeut vertrouwt en er van verzekerd is dat de therapeut 

hard zal werken, dan is de kans dat de verklaring en de behandeling aanvaard wordt nog 

groter 
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De focus van psychotherapie ligt niet enkel op de verklaring 

 Psychotherapieën zijn uitgebreide verklarende systemen, gemaakt om de patiënt te beïnvloeden 

op verschillende manieren 

 De categorisatie die gebruikt wordt om psychotherapie te begrijpen is al religieus, spiritueel, en 

cultureel inheems geweest, maar er zijn nog steeds duidelijke verschillen tussen psychotherapie 

en dergelijke praktijken, zoals: 

1) Behandelingen moeten gebaseerd zijn op psychologische principes 

2) De patiënten hebben een culturele verwachting van psychologische verklaringen, net 

zoals medische patiënten een biologische verklaring verwachten 

3) De onderzoekers gebruiken de instrumenten van de empirische wetenschap 

 Een kritische vraag die er wordt gesteld: is de menselijke neiging om te willen genezen via 

uitgebreide en ritualistische praktijken het gevolg van een geëvolueerd menselijk kenmerk of 

een evolutionair bijproduct? (debat natuurlijke selectie vs. bijproduct) 

 

3. Research Support (onderzoeksevidentie) 

Werkt psychotherapie? 

 Meeste therapieën van vroeger zijn niet meer geweest dan placebo’s, en Eysenck vond dat 

psychotherapie ineffectief en zelfs schadelijk was 

 Toen Mary Lee Smith en Gene Glass hun meta-analyse publiceerden bleek dat psychotherapie 

eigenlijk zeer effectief was 

 0.80 effect size: de gemiddelde patiënt die een behandeling volgt zou beter af zijn dan 80% van 

de onbehandelde patiënten 

 Er is ook genoeg data die bewijst dat psychotherapie vaak veel effectiever is dan vele EB 

medische praktijken, waarvan sommige duur zijn en aanzienlijke bijwerkingen veroorzaken 

(waaronder bijna alle interventies in cardiologie, geriatrische geneeskunde, astma, griep 

vaccins, en cataractchirurgie) 

 Wanneer direct vergeleken in klinische onderzoeken, dan is psychotherapie meestal even 

effectief als farmacologische behandelingen van mentale stoornissen 

 Bovendien duurt het effect ook langer na het eind van de behandeling 

 Zorgverleners in de privépraktijk produceren effecten die vergelijkbaar zijn met de effecten die 

gevonden worden in klinische onderzoeken naar psychotherapieën 

 

Zijn sommige psychotherapieën krachtiger dan andere? 

Het bewijs van Eyesenck met betrekking tot de effectiviteit van psychotherapie was een poging om aan 

te tonen dat behandelingen gebaseerd op wetenschappelijke psychologie superieur waren aan 

behandelingen gebaseerd op mentalistische en niet-waarneembare constructies (zoals 

psychoanalytische behandelingen)  

 → Mary Lee Smith en Gene Glass beweerden obv hun meta-analyse dat er geen significante 

verschillen zijn tussen behandelingen 

 Eysenck beweerde eerst dat gedragstherapieën effectiever zouden zijn dan andere therapieën 

die niet gebaseerd waren op observeerbare veranderingen 

 = Dodo bird conjecture= de bevinding dat alle soorten therapieën even effectief zijn 

 Dit onderstreept nog eens dat het aanvaarden van de adaptieve verklaring belangrijker is dan 

de absolute waarheid van psychologische verklaring 

 

Hoe komt het dat alle therapieën even effectief zijn? Een kijkje naar de geschiedenis van present-

centered therapy kan wat inzicht bieden 

 Bij het onderzoek naar wat cognitive-behavioral therapy zo effectief maakt voor PTSD 

patiënten, creëerde men een controle groep waar ze een therapie toepasten zonder de 

ingrediënten waarvan men dacht dat ze essentieel waren 

→ CBT: Ademhalingstraining, fysieke oefening, in vivo blootstelling en CR 

→ Controleconditie: kregen een algemene probleemoplossingstechniek aangeleerd 

→ Verder waren de therapieën hetzelfde 
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 Men merkte op dat de patiënten in de controleconditie verbeterden, hoewel de vermindering 

van PTSD-symptomen significant minder was dan v.d. behandelconditie 

 Dit was de geboorte van present-centered therapy (PCT) 

 Conclusie:Wanneer een behandeling begint te lijken op een die therapeutisch hoort te zijn 

(handleiding, legitieme psychologische componenten, en therapeuten die getraind zijn om de 

therapie toe te dienen), produceert het voordelige effecten 

 

Wat is het bewijs voor specifieke psychologische processen en hun herstel? 

In de geneeskunde wordt specificiteit vastgesteld op twee manieren: 

→ De stof waarvan men stelt dat deze een biologisch aspect van de patiënt moet veranderen, 

wordt onderzocht in een gerandomiseerd dubbelblind controle groep experiment 

→ De volgende systeem-specifieke sequentie moet worden vastgesteld: 

A. een biologische verklaring voor de ziekte, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek 

B. een behandeling wordt opgesteld of een substantie wordt bedacht om het biologische 

deficiet op te lossen 

C. toedieningen van de substantie verandert de biologie van de patiënt op de verwachte 

manier, en andere substanties doen dat niet 

D. de verandering in de biologie geneest de ziekte 

→ Pogingen om de specificiteit van psychologische behandelingen vast te stellen volgens een van 

deze twee methodes zijn onsuccesvol gebleken 

 

Placebo-gecontroleerde experimenten hebben twee voorwaarden: blindheid en niet-

onderscheidbaarheid 

 Deze zijn beide niet aanwezig in klinische onderzoeken 

 In essentie is het onmogelijk om klinische onderzoeken blind te maken 

 Placebo-type controles lijken niet op de actieve modellen van het medische model: men kan 

nooit hetzelfde placebo-effect bereiken omdat een therapie geloofwaardigheid nodig heeft! 

 De patiënten moeten aanvaardbare verklaring aangeboden krijgen alsook een reeks van acties 

die men kan volgen om hun doelen te bereiken, die worden gegeven door de therapeut die 

gelooft in de behandeling en deze uitvoert met de verwachting effectief te zijn  

 

Het beste experimentele design om specificiteit te bereiken is het ontmanteling (=dismantling) design: 

een of twee actieve ingrediënten worden verwijderd 

 Dit geeft een legitieme maar gedegradeerde behandeling 

 CBT voor depressie werd ontmanteld: maar zelfs wanneer men systematisch de kritieke 

cognitieve componenten verwijderde, vond men geen afname in de effectiviteit van CBT 

 

 Psychotherapie is sowieso al benadeeld omdat wij beschikken over een objectief-beschrijvend 

classificatiesysteem voor psychiatrische stoornissen, de geneeskunde heeft een etiologisch 

classificatiesysteem voor ziektes (etiologie= leer v.d. oorzaken) 

 Er zijn veel goede theorieën, maar een wetenschappelijke basis voor mentale stoornissen 

vaststellen is bijzonder moeilijk gebleken 

 Hoewel de neurowetenschappen veelbelovend zijn naar de toekomst toe, zijn de modellen 

momenteel nog veel te ambigu 

 Ook de psychologische basis van behandelingen (die effectief zijn gebleken) vaststellen blijkt 

moeilijker dan verwacht 

 

Zijn de engagement bij de therapie, de alliantie en de therapeut cruciaal voor een 

succesvolle therapie?  

 Als het niet de behandeling is die het verschil maakt, wat dan wel? 

 In dit model is engagement kritiek voor het succes van de therapie; het toont dat de patiënt de 

therapeut wilt vertrouwen,  
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Wanneer een patiënt niet meer wilt voortdoen met de therapie, ligt het aan de therapie of de 

therapeut? 

 Het kan vaker liggen aan de therapie, CBT bijvoorbeeld heeft veel grotere uitval-cijfers dan 

PCT, ondanks dat de therapieën zeer sterk gelijkend zijn 

 Het lijkt erop dat veel pre-therapie factoren leiden tot engagement in het therapeutisch proces, 

zoals de voorkeur voor een bepaalde behandeling en verwachtingen over verbetering 

 Dit ondersteunt nogmaals het idee dat de acceptatie van de therapeutische grondgedachte van 

cruciaal belang is  

 

Een robuuste bevinding is dat de werk alliantie verwant is aan een succesvolle therapie 

 Werk alliantie is een meting van zowel de relatie als de samenwerking 

 Een succesvolle therapie hangt af van de acceptatie van de therapeut als een 

vertrouwenspersoon die in het belang van de patiënt zal handelen 

 Er is steeds meer evidentie dat het eigenlijk de therapeut zelf is, en niet de therapie, die 

verantwoordelijk is voor verandering 

o Therapeuten zorgen voor de grootste verschillen tussen behandelingen, niet de 

behandeling zelf 

o Veel van de variabiliteit binnen behandelingen is afhankelijk van de mogelijkheid van de 

therapeut om een werk alliantie te vormen met de patiënt 

o Dit soort onderzoek suggereert dat het er niet toe doet welke psychologische 

ingrediënten je toedient, maar de manier waarop je ze toedient 

o Interpersoonlijke aspecten van psychotherapie die worden gecreëerd door de therapeut 

zelf, zijn wat een therapie succesvol maakt 

➢ Deze variabelen kunnen niet experimenteel bestudeerd worden (gemanipuleerd worden), maar dat 

doet niets af van hun causale belang 

 

Wat kunnen we leren van placebo onderzoek? 

Er is debat rond de grootte van placebo-effecten in de geneeskunde, alhoewel ze wel aanwezig zijn in 

medisch-klinische onderzoeken onder de juiste omstandigheden 

 

 De overeenkomst in alle demonstraties van placebo-effecten is dat de patiënt ervan bewust is 

dat hij/zij een interventie krijgt (d.w.z. een stof/ procedure) en dat verwachtingen gecreëerd 

worden door de handelingen of instructies van de arts/ onderzoeker 

 Placeboreactie lijkt een uniek menselijke reactie te zijn, gecreëerd door verwachtingen die in 

een culturele context zijn gecreëerd, vaak in de interactie met machtige anderen (artsen/ 

onderzoekers) waarbij dat proefpersonen zijn gaan geloven dat de interventies effectief zullen 

zijn 

o Een situatie die vergelijkbaar is met psychotherapie  

 De effectiviteit van vele medische behandelingen is grotendeels te danken aan het placebo-

effect 

 Het grootste deel van het effect van SSRI’s is te danken aan placebo-effecten 

 

Het lijkt er dus op dat in de geneeskunde, waarin biologische stoffen een bekende potentie hebben, de 

menselijke factor die via placebo overgebracht wordt verantwoordelijk is voor aantoonbare voordelen 

voor de patiënten 

 

CONCLUSIES 

Psychologie is duaal: er is een wetenschappelijke en een humanistische traditie 

➢ Langs een kant zijn er de wetenschappers die de toepassing van psychologie niet erg 

wetenschappelijk vonden 

➢ Langs de andere kant heb je diegenen die zich meer identificeren met de humanistische kant van 

psychotherapie die de indruk hebben dat wetenschappelijk onderzoek die gericht is op aspecten van 

psychotherapie niet relevant zijn voor het vakgebied 

➔ Toch leveren ze beide belangrijke bijdragen aan het vakgebied 
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Hoewel genezingspraktijken al zo lang bestaan, zijn ze nog lang niet allemaal aan een 

wetenschappelijk onderzoek onderworpen 

➢ Geneeskunde is ontstaan als een toepassing van biologische kennis om ziektes te genezen en 

voorkomen 

➢ De ontwikkeling van gerandomiseerde controle groepen door klinische wetenschappers liet toe 

om te bewijzen dat psychotherapie weldegelijk effectief is 

 

Zij geïnteresseerd in de humanistische aspecten van psychotherapie focussen op de interpersoonlijke 

relatie tussen therapeut en patiënt 

➢ Deze variabelen zijn robuuste voorspellers voor de uitkomst en zijn waarschijnlijk betrokken bij 

het produceren van de voordellen van psychotherapie 

➢ Het kritieke aan therapie is de interactie, niet het soort therapie 

 

De humanistische en wetenschappelijke stromingen hoeven niet in tegenspraak te zijn met elkaar 

➢ Het doel van de wetenschap is om uit te leggen, te ontdekken en te begrijpen 

➢ Het wordt tijd dat de wetenschap wordt toegepast op de humanistische aspecten van 

psychotherapie om zo psychotherapie beter te begrijpen  

 

Zelfstudie vragen: 

1) Leg kort uit op welke punten het medische en contextuele model verschillen in hun benadering van 

psychotherapie. 

Zie ook slides lessen  

Medisch model benadert psychopathologie naar analogie met medische aandoeningen. Het accent ligt 

op specifieke factoren: er worden specifieke mechanismen verondersteld aan pathologie waarop via 

specifieke interventies wordt ingewerkt. In het contextueel model ligt het accent echter op algemene  

factoren om werkzaamheid van psychotherapie te verklaren. Het belang van een vertrouwensrelatie en 

een rationale waar therapeut en patiënt van overtuigd zijn, staan voorop. 

 

2) Wampold haalt een aantal van de belangrijkste predicties van het medische model onderuit. Leg uit 

waarom studies met een ‘psychotherapie ontmanteling design” evidentie bieden tegen het medische 

model.  

Een psychotherapie-ontmantelingsdesign: experimenteel design dat twee behandelingen met elkaar 

vergelijkt waarbij deze gelijk zijn met uitzondering van de een of twee verondersteld actieve 

ingrediënten. Het specifieke ingrediënt dat vanuit het medisch model geacht wordt verantwoordelijk te 

zijn voor verandering, wordt dus verwijderd uit de behandeling. Voor de rest blijven de  

twee behandelingen gelijk.  

Redenering: als kritische componenten verwijderd worden en effecten blijven gelijk, dan wordt er geen 

evidentie gevonden dat de specifieke interventies de verklaring zijn voor de werkzaamheid. Dit is de 

basisassumptie van het medisch model en bijgevolg biedt het evidentie tegen het medisch model als 

verklaring voor de werkzaamheid van psychotherapie. 

 

3) Wampold bespreekt een aantal bevindingen die zijn model ondersteunen. Toch kan je zijn theorie op 

verschillende andere manieren empirisch toetsen. Bedenk een onderzoek om na te gaan of een 

acceptabele rationale een cruciaal element is bij verandering.  

Bv. Eerst bij groep patiënten met bepaalde problematiek nagaan hoe zij denken over hun klachten, 

welk verklaringsmodel ze hanteren voor hun probleem, hoe ze in het algemeen denken over 

psychische problemen. Dan helft van de groep toewijzen aan behandeling waarbij rationale van de 

behandeling overeenstemt met de rationale van de patiënt en de andere helft van de groep toewijzen 

aan behandeling die niet overeenstemt met hun rationale. Kijken naar verschil in  

uitkomst van de twee groepen.  

Bv. Kijken naar de correlatie tussen match rationale hulpverlener-cliënt en uitkomst 
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Artikel 4: 

A CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL ANALYSIS OF THE NONSPECIFICS ARGUMENT – DeRubeis et 

al.  

Introductie:  

Onderzoek naar de effectiviteit van psychotherapie wordt op verschillende manieren aangepakt. 

➢ Enerzijds  is een belangrijke stroming die de effectiviteit van specifieke behandelvormen bij 

specifieke stoornissen nagaat adhv RCT’s. (Bv. cognitieve gedragstherapie bij sociale angst) 

➢ Anderzijds zijn er veel onderzoekers die nagaan of er überhaupt verschillen zijn in effectiviteit 

tussen verschillende therapievormen. Zij malen gebruik van Meta-analyses waarin de 

bevindingen van verschillende RCT’s geïntegreerd worden.  

 

De bevindingen van deze 2 benaderingen stemmen niet altijd overeen. Met name de bevinding in grote 

meta-analyses dat er geen verschillen zijn tussen therapievormen, het zogenaamde dodo-bird verdict, 

heeft aanleiding gegeven tot debat. 

 

Het artikel van Wampold gaat duidelijk uit van de geldigheid van het dodo-bird verdict. Echter zijn er 

ook critici die stellen dat dit effect overroepen is. DeRubeis et al. stellen dit effect en haar implicaties 

aan de kaak.  

 

Inleiding artikel 

Ter ondersteuning van het dodo-bird verdict citeren onderzoekers 2 reeksen empirische bevindingen: 

I. Nulresultaat van vergelijkende uitkomststudies van verschillende psychotherapieën 

II. Een statistische relatie tussen de therapeutische alliantie en de uitkomst 

Dit artikel laat zien dat geen van beide soorten een sterke ondersteuning biedt voor de “niet-

specifieke” hypothese. 

 

➢ Uitkomstgelijkheid impliceert niet dat dezelfde mechanismen de uitkomsten produceren 

➢ Dit artikel presenteert ook bewijs dat er voor 4 psychische stoornissen een psychotherapie 

bestaat die zijn effecten uitoefent via theoriegestuurde, specifieke middelen  

➢ Alsook worden de implicaties van de relatie tussen de therapeutische alliantie en uitkomst 

onderzocht, met aandacht voor ontwerpbeperkingen in studies waarvan wordt aangenomen dat 

ze causale gevolgtrekkingen ondersteunen  

 

DeRubeis et al. concluderen dat de specifieke effecten van psychotherapieën sterker kunnen zijn dan 

algemeen wordt aangenomen  

 

Men heeft al geopperd dat alle positieve effecten van therapieën te danken zijn aan de ‘nonspecifics’ of 

aspecifieke elementen van een therapie 

➢ Hiermee worden de elementen bedoeld die in alle therapeutische interventies voorkomen 

➢ Zoals: een helende omgeving, educatie, een rationale, verwachting van verbetering, een 

behandelritueel, de therapeutische relatie 

 

Frank: alle psychotherapieën delen aspecifieke factoren, terwijl elke therapie haar eigen specifieke 

factoren bezit 

➢ Specifieke factoren verwijzen naar de technische manoeuvres van de therapeuten 

 

Twee belangrijke onderzoeksgebieden zijn gebruikt als bewijs dat niet-specifieke factoren de primaire 

mechanismen van verandering in therapie zijn: 

1. Het bewijs van uitkomstgelijkheid tussen twee of meer psychotherapieën wordt gebruikt om het 

argument te ondersteunen dat therapieën werken via aspecifieke manieren 

➢ Dodobird’s verdict voorstanders stellen dat de gelijkheid tussen alle psychotherapieën wordt 

veroorzaakt door elementen die aspecifiek zijn aan alle theorieën 

2. De therapeutische alliantie 

➢ In de afgelopen 20 jaar wordt deze factor het frequentst geciteerd als de causale aspecifieke 

factor van psychotherapie 
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➢ Er zijn onderzoekers die stellen dat de relatie tussen alliantie en uitkomst de hypothese van 

niet-specifieke factoren ondersteunt, aangezien de ontwikkeling van een positieve 

therapeutische relatie niet uniek is voor één vorm van psychotherapie 

 

The Dodo Bird’s Dilemma 

Het meest frequent geciteerde bewijs voor het idee dat therapie-specifieke elementen onbelangrijk 

zijn, komt uit de meta-analyse van Smith & Glass 

➢ Het problematische is dat men de vragen in deze meta-analyse verkeerd stelt: “is therapie A 

beter dan therapie B?” 

 Zo’n vraag stellen is hetzelfde als vragen of insuline of een antibioticum beter is zonder 

te weten voor welke aandoening deze behandelingen moeten gegeven worden 

➢ Wanneer dergelijke ongedifferentieerde vragen worden gesteld, komen de resultaten in het 

gedrang en zullen onderzoekers denken dat het dodo-bird verdict van toepassing is op alle 

psychotherapieën en condities 

➢ Als alternatief moeten onderzoekers beginnen met een probleem en vragen hoe behandelingen 

zich verhouden in hun effectiviteit voor dat probleem.  

 Op deze manier zijn er 2 patronen van bevindingen naar voren gekomen uit de literatuur 

over uitkomsten  

 

When One Psychotherapy Wins the Race Against Another Psychotherapy 

Ter ondersteuning van het argument dat psychotherapieën werken met niet-specifieke factoren, 

hebben sommige onderzoekers beweerd dat er weinig evidentie is voor superieure 

behandelingseffecten van psychotherapieën voor welke stoornis dan ook 

→ Er is wel degelijk superioriteit vastgesteld in de literatuur voor 4 combinaties van psychotherapie-

stoornis waarvoor effectieve en specifieke behandelingen geïdentificeerd zijn:  

I. Exposure and response prevention voor OCD 

II. Cognitieve therapie voor paniekstoornis 

III. Exposure therapie voor PTSD 

IV. Cognitieve gedragstheraie voor sociale fobie 

 

Dergelijke gerepliceerde bevindingen zijn onmogelijk te wijten aan niet-specifieke factoren 

➢ Bovenstaande voorbeelden kunnen gezien worden als bestaansbewijzen dat technieken een 

verschil kunnen maken  

 

When the Race between Two Psychotherapies is Declared a “Tie” 

Een ander patroon dat men in de literatuur over psychotherapie-uitkomsten aantreft, is dat 2 of meer 

psychotherapieën in een bepaalde populatie een gelijkwaardig voordeel lijkt op te leveren  

➢ Zoals bij paniekstoornis: cognitive therapy vs. performance-based exposure  

➢ Zoals bij depressie: interpersonal therapy vs. cognitive therapy 

 

Literatuurrecensenten beschouwen de schijnbare gelijkwaardigheid van 2 of meer therapieën als bewijs 

voor de opvatting dat de therapieën verandering teweegbrengen door niet-specifieke factoren 

➢ Dit impliceert dat de specifieke technieken die worden toegepast binnen deze therapieën 

gewoon ‘filler’ zijn 

➢ Verschillende maar even effectieve behandelmethoden worden vaak gezien in de geneeskunde, 

maar patiënten en artsen concluderen niet dat verschillende medische interventies die even 

effectief zijn voor dezelfde aandoening op dezelfde niet-specifieke manier werken 

➢ Een voorbeeld hiervan is de medische behandeling van depressie: medicatie die inwerkt op het 

norepinephrine systeem (= TCAs) werkt evengoed als medicatie die inwerkt op het serotonine 

systeem (=SSRIs)  

➢ Een ander voorbeeld komt uit de literatuur over vergelijkende uitkomsten tussen 

psychotherapie en medicijnen  

 Voor sociale fobie en paniekstoornis is aangetoond dat zowel psychotherapie als 

medicatie effectief is 
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 Als de gelijkwaardigheid in uitkomsten tussen 2 psychotherapieën voldoende is om de 

hypothese te ondersteunen dat ze via dezelfde non-specifieke factoren werken, dan zou 

daaruit moeten volgen dat psychotherapieën en gelijkwaardig effectieve medicijnen ook 

via dezelfde niet-specifieke mechanismen werken 

 Maar als een geneesmiddel beter presteert dan een placebo, dan komt een deel van het 

medicatievoordeel uit de specifieke actie 

 Op dezelfde manier vloeit een deel van het psychotherapeutische voordeel voort uit 

therapeutische activiteiten die specifiek zijn voor psychotherapieën 

 

Er dient meer onderzoek te gebeuren naar of het nu de nonspecifics of specifics zijn van een therapie 

die ze effectief maakt.  

 

The Therapeutic Alliance and Symptom Relief 

De therapeutische alliantie is een niet-specifieke factor= een samenwerkingsverband tussen therapeut 

en patiënt 

➢ Het meeste onderzoek werd gevoerd in de context van psychodynamiek en interpersoonlijke 

therapieën 

➢ De resultaten van 2 meta-analyses hebben een verband aangetoond tussen de therapeutische 

alliantie en symptoomverbetering 

➢ Horvarth en Symonds vonden een correlatie van .26 voor 24 studies tussen therapeutische 

alliantie en symptoomverbetering 

➢ Martin et al: correlatie van .22 tussen therapeutische alliantie en uitkomst 

➢ Merk op dat deze studies therapeuten evalueerden die technieken integreerden van meer dan 1 

oriëntatie (de relatie tussen alliantie-uitkomst binnen een specifieke vorm van psychotherapie 

werd niet behandeld) 

➢ De rol van de alliantie wordt minder consistent als we gaan evalueren op basis van 1 

therapeutische oriëntatie 

 

Men is akkoord dat therapeuten die geen goede werkrelatie met een cliënt kunnen opbouwen, zelden 

succesvol zijn in het bewerkstelligen van psychotherapeutische verandering bij hun cliënten 

→ Als deze veronderstelling wordt geaccepteerd, blijven er verschillende vragen over: 

• Hoeveel van de variatie die we zien in therapeutische resultaten kan worden toegeschreven aan 

variatie in therapeutische alliantie? 

o Martin et al: gemiddelde correlatie tussen alliantie en uitkomst is .22 

• Wat is de causale implicatie van een statistisch verband tussen alliantie en uitkomst? 

o Wie of wat is verantwoordelijk voor de variabiliteit van geval tot geval in alliantie? 

o Er zijn 4 mogelijke bronnen: 

I. De therapeut 

II. De cliënt 

III. De interactie tussen cliënt en therapeut 

IV. Symptoomverlichting 

 

1) De therapeut als verantwoordelijke voor de variantie in de alliantie 

• Als het aan de therapeuten ligt, dan zou dit ons ertoe brengen om het gedrag te identificeren 

dat de therapeuten hanteren 

• Dit gedrag zou kunnen aangeleerd worden 

• Het is ook mogelijk dat dit gedrag niet aangeleerd kan worden, maar kan nog steeds nuttig zijn, 

bv. bij de selectie van therapeuten 

Beide mogelijkheden impliceren dat de alliantie een causale factor is in een goede therapie 

 

2) De cliënt als verantwoordelijke voor de variantie in de alliantie 

• Goede cliënten vormen goede allianties en worden dus sowieso veel sneller beter 

• Praktische implicatie hiervan is dat men cliënten zou gaan selecteren die geneigd zijn goede 

allianties te vormen 

• Dit is niet handig voor cliënten die minder goed zijn in het vormen van een alliantie 
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Indien de cliënt zowel de alliantie als de respons op psychotherapie bepaalt, dan is de correlatie 

tussen alliantie en uitkomst niet relevant voor klinische besluitvorming 

 

3) Interactie tussen therapeut en cliënt als verantwoordelijke voor de variantie in de alliantie 

• Interactie tussen therapeutkenmerken en cliëntkenmerken bepalen de alliantie en de uitkomst 

• Sommige cliënten zullen goed interageren met sommige therapeuten om verschillende redenen 

(gender, persoonlijkheid, SES, politieke standpunten…) 

• De dyade (therapeut en cliënt) voorspelt de alliantie en de uitkomst sterker dan elk afzonderlijk 

individu 

• Betekent dat de cliënt de alliantie bepaalt, maar dit impliceert niet noodzakelijkerwijs een 

causaal verband tussen alliantie en uitkomst 

• Een praktische implicatie betreft de screening van de cliënten voor therapie, ipv cliënten te 

screenen om te beslissen of ze überhaupt therapie moeten krijgen, moeten men cliënten 

screenen om te zien met welke therapeut ze het best matchen, en met wie zij 

hoogstwaarschijnlijk de beste alliantie zullen vormen 

• Zeer moeilijk te onderzoeken 

 

4) De verlichting van symptomen als verantwoordelijke voor de variantie in de alliantie 

Symptoomverandering werd niet succesvol voorspeld door alliantie-scores vroeg in de therapie 

• Echter, later in de therapie werden alliantie-scores wél predictief: hoe beter het met de cliënt 

ging, hoe predictiever 

• De alliantie is dan het resultaat van een positieve therapeutische respons ipv de oorzaak  

 

Tang & DeRubeis: plots toename in verbetering van symptomen (=sudden gain) kon niet worden 

voorspeld door de kwaliteit van de alliantie voorafgaand aan de “sudden gain” 

• Echter: de kwaliteit van de alliantie was hoger in de sessie die volgde op een plotse toename in 

verbetering 

• Suggereert dat een positieve therapeutische alliantie volgt uit een verbetering in depressieve 

symptomen (in cognitieve therapie) 

• Onderzoekers hebben zelden temporele confounds kunnen uitsluiten in hun onderzoek 

 Kan bewijs zijn dat goede uitkomsten goede allianties voorspellen 

 

Klein et al: in CBASP therapie: ze ontdekten dat vroege alliantie verbetering in de loop van de 

behandeling voorspelde, maar vroege verbetering voorspelde geen navolgende alliantie 

➢ Men moet voorzichtig zijn met de interpretatie van de momenteel beschikbare gegevens, er is 

nader onderzoek van de wederzijdse effecten benodigd 

 

Het is verleidelijk om te denken dat variaties in de alliantie predictief (en causaal) zijn in sommige 

behandelingen, maar niet in andere 

➢ Helaas is er weinig empirisch onderzoek gevoerd naar de effecten van therapeuten op de 

uitkomst 

➢ Studie die daar het dichtste bij komt is de studie van Luborsky et al: significant therapeut effect 

op de uitkomst 

 Therapeuten verschilden systematisch in de uitkomsten die de cliënten rapporteerden 

 Substantiële correlaties tussen uitkomst en rapportages over de alliantie van de cliënt in 

de 3e sessie 

 

Hypothese dat alliantie een therapeut effect medieert (uitlegt) als voldaan wordt aan 3 statistische 

relaties: 

➢ Een significant verschil tussen therapeuten in gemiddelde uitkomsten 

➢ Een significant verschil tussen therapeuten in hun gemiddelde alliantie score 

➢ Een significante positieve correlatie tussen therapeutische alliantie en uitkomst 
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CONCLUSIONS AND SUMMARY 

Gelijkheid in therapeutische uitkomst impliceert niet per sé dat therapieën hun voordeel halen uit 

dezelfde non-specifieke factoren 

 Het is niet correct om non-specifieke factoren van psychotherapieën te verheerlijken ten koste 

van specifieke therapeutische technieken 

 Verder onderzoek moet uitgevoerd worden om succesvolle behandelingen te ontleden en 

mogelijks causale mechanismen van verandering te identificeren  

 Het bewijs dat techniek er wel toe doet, is voldoende om training in specifieke methoden te 

rechtvaardigen 

 

 

Zelfstudie vragen: 

1) Wat zijn de implicaties van het dodo-bird verdict voor: 

➢ Evidence based werken? 

Als we dodo-bird effect aannemen, zullen we ons eerder moeten richten op  

onderzoek naar processen dan op onderzoek naar volledige  

behandelpakketten. 

➢ Het bestaan van verschillende therapiescholen? 

- kennis van bepaalde stroming kan helpen om bepaalde rationale te brengen  

- anderzijds is dan de hoeveelheid energie die wordt gestoken in het vergelijken van 

verschillende behandel pakketten niet zo zinvol. 

 

2) Vaak wordt het Dodo-bird verdicht geïnterpreteerd als een bewijs dat de gemeenschappelijke 

kenmerken van psychotherapie het meest belang hebben bij effectieve psychotherapie. Leg uit, 

met behulp van DeRubeis et al., waarom deze stelling niet klopt. 

Het is niet omdat er equivalentie van uitkomsten gevonden wordt, dat zomaar kan aangenomen 

worden dat die verandering kan verklaard worden door algemene factoren. De verandering kan 

ook veroorzaakt worden door verschillende specifieke factoren. DeRubeis argumenteert dat 

daarvoor verder onderzoek nodig is naar wat symptoomverandering veroorzaakt.  

Vb. algemene factor: therapeutische relatie. DeRubeis argumenteert dat er geen consistente 

evidentie is dat de therapeutische relatie verantwoordelijk is voor verandering, maar dat er 

verschillende alternatieve verklaringen zijn (bv. verandering in symptomen zou kunnen leiden 

tot betere therapeutische relatie ipv omgekeerd) 

 

3) Het dodo-bird verdict is ondertussen al enkele decennia gaande. Ga na wat negatieve 

onbedoelde effecten kunnen zijn van dit aanslepende debat voor de praktijk van de klinische 

psychologie.  

Focus en aandacht blijft gericht op bewijzen dat bepaalde therapie effectiefst is ten koste van 

nauwgezet onderzoeken van de werkzame elementen van psychotherapie. Dit zorgt voor een 

fragmentatie van de klinische psychologie naar de buitenwereld waardoor het onduidelijker 

wordt voor cliënten. 

 

 

Artikel 5:  

COMMON VERSUS SPECIFIC FACTORS IN PSYCHOTHERAPY: OPENING THE BLACK BOX – Mulder et al. 

Introductie:  

Sinds lang bestaat er binnen de psychologie interesse in de werkingsmechanismen van psychotherapie. 

Daarbij is er reeds lang debat gaande tussen: 

➢ Zij die stellen dat therapie werkzaam is door technieken specifiek aan bepaalde 

therapiescholen 

➢ Zij die stellen dat therapie werkzaam is door gemeenschappelijke factoren over de 

verschillende therapiescholen (common factors) 
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Dit debat wordt bemoeilijkt omdat onderzoek naar de effecten van therapie wordt gekenmerkt door 

heel wat (methodologische) beperkingen en onderzoek naar de werkingsmechanismes van therapie die 

schaars blijft. 

Daarbij kan ook de vraag worden gesteld of het onderscheid tussen specifieke en algemene factoren 

wel zo scherp is als vaak wordt gesteld.  

 

Inleiding artikel: 

Debat tussen: 

➢ Mensen die stellen dat psychotherapieën werken door de specifieke factoren 

➢ Mensen die stellen dat psychotherapieën werken door de gemeenschappelijke factoren 

 

Dit artikel probeert de limieten aan te tonen van bestaand wetenschappelijk bewijs en de 

concurrerende paradigma’s die de literatuur beïnvloeden 

 De dichotomie is veel minder dan het lijkt 

 Hoewel specifieke factoren in psychotherapie-onderzoek overschat worden, zijn ze wel effectief 

voor bepaalde aandoeningen 

 

Indien we voorstander blijven van gemeenschappelijke factoren zonder al te veel bewijs, of blijven 

psychotherapieën vergelijken, dan zullen we het veld niet vooruit helpen 

Ipv het debat voort te zetten, moet onderzoek zich focussen op nieuwe psychotherapieën, zoals: e-

therapieën, transdiagnostische behandelingen, onderzoek naar psychotherapiecomponenten en 

bevindingen uit de neurobiologie om effectieve procescomponenten van psychotherapie op te helderen. 

1. Introductie 

Het debat over specifieke vs. algemene factoren komt in meta-analyses uit op 2 bevindingen: 

I. Psychotherapieën zijn effectiever dan ongestructureerde interacties alsook effectiever dan niets 

II. Specifieke psychotherapieën zoals CBT, interpersoonlijke therapie, mindfulness en acceptance 

and commitment therapy, verschillen niet in effectiviteit 

 Evidentie voor common factors als het belangrijkste therapeutische mechanisme = dodo bird 

Maar soms tegenstrijdige evidentie: 

 CBT heeft een significant voordeel voor patiënten met angst & depressie, ipv andere therapieën 

 

➔ tegenstijdigheid zorgt voor twee groepen van psychotherapie theoretici: 

o Degene die de nadruk leggen op common factors: relatie, de verwachting van de cliënt, het 

proces 

o Degene die de nadruk leggen op specific factors: de procedurele technieken 

 

2. Fundamental disagreement about the basis of psychotherapy 

De geschiedenis van psychotherapie onderzoek interageert met het debat: 

➢ Psychotherapie-onderzoek probeerde het psychologisch werk te versterken dmv een medische 

benadering, met categorische diagnoses, RCT’s en een focus op behandeluitkomsten  

➢ De medische benadering sloot ook aan bij CBT die toen opdoken 

 

Gevolg: 

o Psychotherapie-onderzoek heeft onevenredig veel aandacht besteed aan het resultaat aan de 

behandeling, en te weinig aan de werkingsmechanismen van psychotherapie 

 

Deze omstandigheid kan de kenmerken van de huidige psychotherapie literatuur verklaren: 

Key features of the existing psychotherapy literature: 

 

1) CBT is bijna een synoniem geworden voor evidence based therapy 

 Heeft een theorie-gedreven positie over de stappen die nodig zijn om de gewenste verandering 

te bereiken (vaak: symptoombestrijding) 

 De competenties die therapeuten nodig hebben zijn duidelijk 

 Makkelijk om een handleiding te maken van CBT 

→ CBT is wereldwijd de dominante training 
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2) We weten dat CBT effectief is vergeleken met andere behandelingen, maar de bewijzen hebben wel 

enkele limieten 

 Zoals de researcher allegiance = de loyaliteit van de onderzoeker 

 Alsook zwakke comparatoren  

 

3) Omdat men weinig aandacht heeft besteed aan de psychotherapieprocessen, weten we weinig over 

hoe psychotherapieën werken, voor wie ze werken en onder welke omstandigheden ze werken 

 Er is ook weinig geweten over hoe de behandelingen zich vertalen naar de echte wereld waar 

comorbiditeit eerder de regel dan de uitzondering is 

 Kenniskloof heeft geleid tot splitsing tussen psychotherapie-onderzoekers en psychotherapeuten  

 

4) Het is onduidelijk of CBT en soortgelijke therapieën werken door dezelfde gemeenschappelijke 

factoren of de belangrijkste kenmerken van een helende ontmoeting, of eerder via specifieke factoren 

 Onduidelijkheid komt door de afwezigheid van procesgericht onderzoek 

 Kan herleid worden tot een historisch debat tussen: 

• Carlo Rogers: acceptatie en oprechte relatie met de therapeut is voldoende voor 

verandering 

• BF Skinner: nadruk op specifieke leerprocessen die deel uitmaken van de verandering 

 

➔ Het is niet omdat een therapie effectief blijkt, dat die definitief is gevalideerd 

 Voor validatie zou er bewijs nodig moeten zijn dat de voordelen ontstaan zijn door de 

mechanismen die gepostuleerd worden door de benadering en door de gedragingen van de 

therapeut 

 

3. Paradigmatic differences 

Vanuit één perspectief zijn de benaderingen van specifieke en gemeenschappelijke factoren 

onvergelijkbaar, omdat ze aansluiten bij verschillende paradigma’s 

 RCT’s: binnen medisch model met als doel het behandelen van stoornissen 

 → humanisrische benadering: nadruk op gemeenschappelijke factoren met als doel het 

individuele welzijn 

 

Er zijn ook filosofische verschillen: 

 CGT: positivistisch: werkelijkheid kan accuraat begrepen worden 

 Psychotherapie gebaseerd op gemeenschappelijke factoren: constructivistisch 

 

4. Limitations of the existing evidence base 

Voorstanders van specifieke factoren hebben de neiging RCT’s te verheerlijken. 

Limieten aan RCT’s: 

I. Ze verkiezen interne validiteit over externe validiteit 

• Onderzoekspopulatie meestal niet representatief en bevindingen niet generaliseerbaar 

 

II. De geteste interventie verschilt aanzienlijk van hoe deze in andere contexten kan uitgevoerd 

worden 

• De therapeuten worden getraind op maat van de populatie van de studie 

• De onderliggende logica van RCT’s kunnen we slecht uitbreiden naar psychologische 

interventies, nl. 1 enkel actief ingrediënt 

• De interventie die een persoon krijgt, hangt af van zijn gedrag tijdens therapie 

• Psychologische factoren als reactie op de interventie zijn geen placebo, maar actieve 

ingrediënten 

• Interventies zijn complex 
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III. De verspreiding van bevindingen leidt tot verdere bias 

• Negatieve onderzoeken worden niet gerapporteerd waardoor effectgroottes worden 

opgeblazen 

• Studies van lage kwaliteit zorgen vaak voor grotere effectgroottes 

• Preregistratie van onderzoek is rampzalig 

 

Benaderingen van het dodo bird probleem 

 Leiden verschillende therapieën tot verschillende uitkomten? 

➢ Vaak kleine, niet-significante effecten na controle op de loyaliteit van de onderzoeker 

➢ De meeste onderzoeken hebben cognitieve therapie of CBT als één van de 

behandelingsgroepen onderzocht waardoor specifieke sterke punten van andere 

benaderingen slecht begrepen blijven 

➢ Enkel beperkt aantal uitkomstmaten zijn onderzocht, verschillen kunnen aan het licht 

komen als een breder scala aan uitkomstmaten onderzocht wordt 

➢ Verschillen zouden ook groter kunnen zijn als modererende factoren, zoals individuele 

verschillen tussen patiënten, meegenomen worden in uitkomstmodellen 

 

 We kunnen ook onderzoek doen naar therapietrouw/ aanhankelijkheid (=therapist adherence) 

om het specifieke factor model te testen 

➢ Meer aanhankelijkheid aan theorie specifieke factoren zou de resultaten van de patiënten 

moeten verbeteren, indien deze specifieke factoren belangrijk zijn voor het succes van 

de therapie 

− De evidentie heeft deze hypothese echter niet algemeen ondersteund 

− Noch variabiliteit in competentie, noch therapietrouw is gerelateerd aan outcome 

➢ De mate van training is mogelijk ook niet relevant voor outcome 

➢ Therapeutische alliantie is een belangrijkere variabele voor outcome 

− Alhoewel de effectgroottes bescheiden zijn  

− Alliantie zou een gevolg kunnen zijn, ipv de oorzaak van verbeterde outcome 

→ relatie is onduidelijk 

→ Het identificeren van variabelen die essentieel zijn voor positieve resultaten zijn 

moeilijk te identificeren 

➢ Algemene factoren onderzoekers argumenteren dat uitkomststudies geen antwoord 

bieden op de belangrijkste vraag in psychotherapie, nl. “Wat zijn de mechanismen die 

zorgen voor verandering?” 

− De effectgroottes van doelgerichte therapieën vergeleken met controles maken 

causale relaties mogelijk 

− De correlatie tussen patiëntbetrokkenheid en therapie-uitkomsten kunnen dat 

niet, en zullen verstoord worden door het succes v.d. therapie en de tevredenheid 

van de cliënt met de therapeut 

 

5. A false dichotomy? 

De gemeenschappelijke factoren en de specifieke factoren posities kunnen minder afwijken dan we op 

het eerste zich denken 

I. De meeste specifieke factortheoretici geven toe dat gemeenschappelijke factoren belangrijk zijn 

− Bv. CBT: training begint met counselingvaardigheden die focussen op algemene 

factoren, zoals: engagement, optimisme, positieve waardering 

 

II. Gemeenschappelijke factortheoretici lijken hun definitie van bonafide steeds aan te scherpen  

− Ze stellen dat behandelingen uitgevoerd moeten worden door opgeleide therapeuten, 

gebaseerd op psychologische principes, en ze moeten geloofwaardig zijn voor de 

patiënten 

 

III. De meeste algemene factortheoretici geven toe dat sommige specifieke technieken effectiever 

zijn dan andere voor bepaalde aandoeningen 

− Exposure-based procedures blijken noodzakelijk voor sommige angststoornissen 
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− Beide kampen erkennen dat moderatoreffecten, zoals … belangrijk kunnen zijn 

• Leeftijd: acceptance and commitment therapy beter dan CBT bij ouderen met 

chronische pijn, want focus op het leren leven met de pijn 

• Ouderlijke betrokkenheid: verbeterd de behandelresultaten bij kinderen met 

angst ivm geïndividualiseerde CBT 

 

IV. Nieuwe concepten van psychopathologie hebben het testen van transdiagnostische 

behandelingen aangemoedigd obv aandacht voor veranderingsmechanismen over klassen van 

stoornissen 

− Zoals de herkenning van de overlap tussen angst en depressie, afstappen van discrete 

categorieën en overgaan naar onderliggende dimensies, toegenomen belang van 

persoonlijkheidsvariabelen 

− Vanuit het behaviorisme zijn contextuele therapieën minder compatibel met de 

ziektecategorieën en medische terminologie, dan behandelingen zoals CBT 

 

V. Beide kampen ondersteunen een gelijksoortige benadering van evidence-based beoefening in 

psychotherapie 

− Het APA model lijkt een toenadering te bieden tussen specifieke factoren (= primaire 

focus van empirisch bewijs) en algemene factoren (= context waarin cliënt en therapeut 

in interactie treden) 

 

➔ De spanning tussen de 2 kampen kan het best omgevormd worden tot een vraag: Wat zijn de 

algemene principes van therapeutische verandering? 

 

6. Future directions 

Overview 

Er is onvoldoende bewijs om het debat op te lossen 

o Het debat is meer beïnvloed door machtsstrijd en paradigma’s dan door grondige empirische 

evidentie 

o De dominantie van CBT is door sommige onderzoekers sterk bekritiseerd omdat de verkeerde 

vragen van psychotherapie geëvalueerd worden 

o Het gemeenschappelijke factormodel is echter beschreven als een voorstander van een alles-

kan-benadering, waardoor de factoren worden ondermijnd die de therapie effectief maken  

 

Wat kan er gedaan worden om het veld vooruit te helpen? 

 Door meer strengheid in training en praktijk zijn we al veel vooruit gegaan 

− Betere kwaliteit van dienstverlening en betere outcomes 

− Implementatie van evidence-based practice verbeterde de effectiviteit van de 

behandeling 

− Het belang van gestructureerde psychotherapieën mag niet onderschat worden 

 Weinig evidentie dat algemene factoren voldoende zijn voor verandering 

 Het debat is eigenlijk een afleiding van de dringende noodzaak om de werkingsmechanismen 

van psychologische behandelingen beter te begrijpen  

 

Er zijn minstens 4 benaderingen die in de toekomst nuttig kunnen zijn: 

 

 

 

 

 

 

I. Transdiagnostic treatments 

− Nadruk op algemene factoren bij emotionele stoornissen 

− Maakt gebruik van uniforme protocollen → ipv verschillende behandelprotocollen voor elke 

stoornis 

I. Transdiagnostische behandelmethode 

II. Psychotherapie component studies 

III. E-therapieën 

IV. Nood aan een grondige klinische wetenschap 
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− Deze behandeling omvat specifieke benaderingen waarvan wordt aangenomen dat ze 

diagnostische categorieën overstijgen, zoals: 

o emotieregulatie componenten 

o cognitieve herwaardering 

o emotionele bewustzijnstraining 

− Het uniforme protocol is effectief gebleken bij verschillende stoornissen 

▪ Bv. algemene angststoornis, paniekstoornis, sociale angst, depressie 

− Leren van emotieregulatie en cognitieve herwaardering kunnen gezien worden als een 

alternatief gemeenschappelijk veranderingsmechanisme 

− Gebruiken vaak groepstherapie, maakt het mogelijk om grote steekproeven gebruiken 

 

II. Psychotherapy component studies 

− = dismantling/ additive studies 

− Identificeren of, en in welke omstandigheden, specifieke actieve ingrediënten bijdragen aan 

verschillende uitkomsten 

− Dismantling= de volledige behandeling wordt vergeleken met een behandeling waarbij 1 

component verwijderd wordt 

− Additive: een component wordt toegevoegd aan een behandeling om te evalueren of de 

toevoeging de uitkomst verbeterd 

− Jacobs et al. dismantling studie 

 Gedragsactivering is even effectief als de volledige CBT voor depressie 

− Meta-analyses van dismantling studies tonen aan dat er geen significante verschillen zijn tussen 

de volledige behandeling en de ontmantelde behandeling 

 Studies met een additieve component hadden een smal positief significant effect 

− Opletten: onderzoekersloyaliteit zou een deel van de discrepantie tussen additieve en 

ontmantelingstudies kunnen verklaren 

 

III. E-therapies 

− Online therapieën variëren van volledig self-guided tot realtime interacties met een therapeut 

− Meeste internetonderzoek richt zich op gestructureerde interventies met een lage intensiteit 

(meestal CBT)die met weinig of geen ondersteuning worden geleverd 

− Hedman et al. 

 CBT via internet leverde verglijkbare resultaten op als face-to-face CBT 

 voor de behandeling van depressie, angst, seksuele disfunctie bij vrouwen, 

cannabisgebruik, eetstoornissen, pathologisch gokken 

 minder effectief voor de behandeling van sociale angst, OCD, bipolaire stoornis 

− Dit lijkt te suggereren dat de therapeutische relatie toch niet belangrijk is  

 maar een e-therapie website biedt een symbolische vorm van relatie  

 de betrokkenheid bij een e-website kan niettemin een zinvolle relatie creëren met 

therapeutische voordelen 

o onderzoek: de symbolische relatie is essentieel voor engagement en 

therapietrouw 

− E-therapie biedt de mogelijkheid om te onderzoeken of bepaalde specifieke componenten van 

therapie essentieel zijn voor verandering (dismantling studies bieden die kans ook) 

 Bv. componenten van CBT manipuleren 

 Gecontroleerde dismantling, bv. gebruikte stem, responsiviteit programma… 

 

IV. Need for a thoroughgoing clinical science  

− Er zijn steeds meer oproepen om psychotherapie-onderzoek te integreren in bredere 

psychologische theorieën (van pathologie, interventie en gezondheid), alsook in translationele 

modellen  

− Doel: shift naar translationele wetenschap  

− De wetenshap zou het belang erkennen van het ontwikkelen van expliciete klinische 

wetenschappelijke kaders die verschillende, maar onderling onafhankelijke, soorten vragen 

dekken  



 

32 
Febe Declerck  Artikels klinische psychologie AJ 2021-2022  

7. Psychotherapy research 

The Broader Context 

Men heeft sterk de focus gelegd op uitkomstonderzoek (Werken de therapieën?) 

 Waardoor procesonderzoek ontbreekt (Hoe werken de therapieën?) 

 Zodoende is de dodo-bird kwestie  blijven bestaan 

 Beide vragen roepen echter meer fundamentele vragen op over: 

▪ Pathologie: Wat moet er veranderen? 

▪ Gezondheid: Waarom werken therapieën? 

 Deze vragen kunnen op 2 manieren onderzocht worden: 

▪ Top-down: experimentele/ statistische controle  

▪ Bottom-up: nadruk op context en translationele wetenschappelijke kwesties 

 De achterliggende assumpties en waarden van de onderzoeker moeten expliciet gemaakt 

worden 

▪ We moeten ze zien als sociale constructies waarin empirisch onderzoek plaatsvindt  

 Een opkomend thema in het theoriseren van psychotherapie is de belichaamde aard van de 

mens  

▪ Tegengewicht van het cognitieve in CBT 

▪ Moedigt aan om bio-gedragsmatige verklaringen in overweging te nemen  

▪ Bv. Lane et al.: suggereren dat emotionele opwinding het belangrijkste ingrediënt is van 

therapeutische verandering in verschillende psychotherapieën 

▪ Bv. Ecker et al.: stellen een kader voor dat gericht is op de stappen die de hersenen 

nodig hebben om schemadestabilisatie en uitwisseling te induceren 

o Neuro-imaging studies tonen verminderde activiteit in de prefrontale cortex na 

psychotherapie 

▪ Goldin et al.: in de toekomst moeten we onderzoeken hoe verschillende vormen van 

CBT (& andere klinische interventies) de temporale dynamieken van onze 

hersennetwerken kunnen beïnvloeden, en hoe we deze therapeutische effecten 

generaliseren naar andere stoornissen 

 

Training and clinical practice 

Wat is de optimale aanpak voor de verspreiding en uitvoering van EBP? 

Voorlopig onbekend, maar wel enkele benaderingen: 

 Therapeuten blijven trainen in CBT 

▪ De primaire focus van CBT training zouden therapeutische principes moeten zijn, ipv 

specifieke technieken 

▪ In die training zou meer nadruk kunnen gelegd worden op gemeenschappelijke 

factoren, zoals: warmte, hoop, empathie, alliantie, naast de bestaande principes van 

CBT 

▪ Om de therapiespecifieke effecten te onderzoeken van bepaalde aandoeningen, moet 

men zich in de training richten op meer specifieke technieken van verschillende 

aandoeningen waarvoor al bewijs bestaat. 

→ Toekomstig onderzoek naar de verspreiding en implementatie van evidence-based 

psychotherapiebeoefening zal dan de effectiviteit van zo’n hybride aanpak moeten testen 

(hybride= kruising) 

o Maar we moeten bewijs van effectiviteit niet verwarren met validatie van een 

theorie 

o Alsook moeten we psychologen leren om skeptisch te zijn  

▪ We moeten opletten met onderzoekers die hun professioneel eigenbelang als drijfveer 

nemen 

o Ze hebben de neiging om complexe, moeilijk aan te leren therapeutische 

vaardigheden, te overwaarderen 

▪ Standpunt Mulder et al.: De inclusie van algemene factoren zijn belangrijk voor meer 

onderzoeksfocus op therapeutische processen en mechanismen  
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Future clinical trials in psychotherapy 

Gezien de kleine verschillen in vergelijkende uitkomstonderzoeken, zouden we moeten overwegen hoe 

dit onderzoek het best uitgevoerd wordt  

− Doordat de effectsizes klein zijn, zouden onderzoeken die verschillende therapieën vergelijken, 

zeer groot moeten zijn om een effect te detecteren 

➢ Er zouden bv. 548 patiënten nodig zijn om een klinisch relevant verschil te detecteren bij 

depressie 

➢ Voort blijven uitvoeren van ondermaatse onderzoeken, zou het dodo-bird effect enkel 

blijven versterken 

− De toekomst van klinisch psychotherapie-onderzoek zou kunnen liggen in grote onderzoeken: 

zoals e-therapieën, groepstherapieën en face-to-facetherapieën 

− Public health services en managed-care zouden een platform kunnen bieden om het effect van 

psychotherapieën bij grote aantallen mensen in een reële klinische situatie te onderzoeken 

 

8. Conclusie 

Al een halve eeuw debat over algemene en specifieke factoren 

− Maar blijkt minder dichotoom dan eerst gedacht 

− Er is overeenstemming dat elementen uit behandelmodellen die gebaseerd zijn op EBP - zoals 

getrainde therapeuten, geloofwaardige psychologische principes en manuele behandelingen – 

bijdragen aan de effectiviteit en veiligheid van psychotherapie 

− Er is overeenstemming dat gemeenschappelijke factoren zoals: betrokkenheid, optimisme en 

expliciete samenwerking de uitkomst verbeteren 

Er zijn kleine klinische verschillen in specifieke factoren, maar deze verschillen zijn moeilijk te 

detecteren omdat de onderzoekdesigns te zwak en kleinschalig zijn 

In de toekomst: 

− Proberen het veranderingsmechanisme dat samenhangt met psychotherapie beter te begrijpen  

− Deze strategie vereist verschillende technieken, zoals:  

• grootschalige onderzoeken 

• e-therapieën 

• transdiagnostische behandelbenaderingen 

• beter begrip van de biologische veranderingen veroorzaakt door psychotherapie 

 

Zelfstudie vragen: 

1) Welke onderzoeksbevindingen leiden tot het debat over het belang van specifieke versus algemene 

factoren voor de werkzaamheid van psychotherapie? 

Zie p 953 en lessen uitkomst- en procesonderzoek rond dodo bird verdict  

Twee grote bevindingen vormen de basis voor dit debat  

• Psychotherapie is effectiever dan geen therapie of dan ongestructureerde interactie  

• Verschillende specifieke therapieën verschillen over het algemeen niet in effectiviteit  

Redenering: Als therapieën die op het vlak van specifieke factoren zo verschillend zijn dezelfde 

resultaten behalen moet dit wel het gevolg zijn van gemeenschappelijke/algemene factoren. 

 

2) Wat wordt bedoeld met de paradigmatische incommensurabiliteit van de specifieke en algemene 

factoren benadering? 

Zie p 955  

Effectiviteitsonderzoek (RCT’s) gebeurt vanuit een medisch model waarbij het doel van een therapie in 

termen van specifieke diagnoses gedacht worden. Ruimer zien we hier onderliggen een positivistisch 

uitgangspunt. De common factors benadering vertrekt echter vanuit een meer humanistisch 

uitgangspunt en sluit meer aan bij een constructivistisch paradigma. Omwille van hun fundamenteel 

verschillende ontologische en epistemologische uitgangspunten (cf. verschillende mensvisie) zijn ze 

niet zomaar verenigbaar. 
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3) Benoem en bespreek enkele van de beperkingen van de huidige wetenschappelijke evidentie. 

(methodologische beperkingen zoals allegiance, weinig procesonderzoek, vertaling onderzoek naar 

praktijk (interne vs. externe validiteit)) 

Zie p 953, 955-956 en lessen uitkomst- en procesonderzoek.  

Punten die in de tekst worden aangehaald:  

• Allegiance (affiniteit met of overtuigd zijn van werkzaamheid bepaalde interventie) probleem 

speelt een substantiële rol in gevonden effecten therapie  

• Er worden vaak zwakke vergelijkingen onderzocht, i.e., een behandeling vergelijken met een 

conditie die niet voldoet aan de basisvereisten voor psychotherapie, wachtlijstcondities...  

• Er is weinig geweten over processen, voor wie therapie werkt en onder welke 

voorwaarden/binnen welke context  

• Er wordt prioriteit gegeven aan interne validiteit boven externe validiteit:   

o Onderzoekspopulaties zijn vaak niet representatief voor de kllnische praktijk  

o Onderzochte interventies verschillen vaak substantieel van hoe ze in andere contexten 

(kunnen) aangeboden worden (cf. protocolisering vs. responsiviteit; interventies zijn 

complexe multidimensionele activiteiten)  

• Publicatiebias: trials met negatieve uitkomsten hebben minder kans gepubliceerd te worden 

• Problemen met lage kwaliteit gepubliceerde trials en gebrek aan registratie van trials. 

 

4) Leg uit waarom het onderscheid tussen specifieke en algemene factoren mogelijks een valse 

dichotomie is. 

Zie p953; 956-957  

In het artikel worden verschillende redenen gegeven waarom het water tussen de twee standpunten 

misschien minder diep is dan het lijkt. Tijdens de les bespraken we bovendien dat algemene factoren 

mogelijks ook een specifieke invulling krijgen binnen verschillende therapieën en dat de strikte 

opsplitsing ook voortkomt uit een medische modelbenadering die misschien beperkte bruikbaarheid 

heeft om over psychische problemen te denken.   

De punten die in het artikel worden aangehaald zijn:  

• Algemene factoren worden door aanhangers van deze verklaring niet beschouwd als bijkomstige 

of onbedoelde effecten van een therapie, maar maken deel uit van een theoretisch model 

omtrent veranderingsmechanismen.  

• Aanhangers van een SF model zijn het ermee eens dat CF ook belangrijk zijn  

• Aanhangers CF definiëren psychotherapie redelijk strikt: het moet gebaseerd zijn op 

psychologische principes die geloofwaardig moeten zijn voor de patiënt  

• Aanhangers CF zijn het ermee eens dat bepaalde specifieke interventies effectiever zijn dan 

andere in bepaalde omstandigheden  

• Nieuwe conceptualisaties van psychopathologie die meer dimensioneel van aard zijn en 

weggaan van het strikte stoornisdenken brengen beide kampen dichter bij elkaar  

• Beide benaderingen erkennen het belang van een procesvisie op evidence-based practice en de 

vraag naar wat algemene principes van therapeutische verandering zijn. 
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Artikel 6: 

REBOOTING PSYCHOTHERAPY RESEARCH AND PRACTICE TO REDUCE THE BURDEN OF MENTAL 

ILLNESS – Kazdin & Base 

Introductie: Het volgende artikel is een recent artikel dat pleit voor een grondige herstructurering van 

de geestelijke gezondheiszorg. 

 

ABSTRACT 

Psychologische interventies om mentale gezondheidsproblemen te behandelen hebben zich opmerkelijk 

ontwikkeld in de laatste paar decennia 

• Deze vooruitgang negeert vaak een centrale doelstelling: de last van mentale stoornissen te 

verlichten 

• De behoefte aan psychologische behandelingen is enorm, maar slechts een kleine proportie van 

de mensen in nood ontvangen deze behandelingen 

• Het dominante behandelingsmodel – individuele psychotherapie – zal niet aan deze behoefte 

kunnen voldoen 

 

Ondanks de vooruitgang is het niet waarschijnlijk dat professionals de prevalentie, incidentie en last 

van mentale stoornissen kunnen verlichten zonder een grote verschuiving in interventie-onderzoek en 

klinische praktijk 

• We illustreren verschillende modellen van behandeling om de mogelijkheden van technologie, 

speciale instellingen, niet-traditionele HV’ers, zelfhulpinterventies de en media te illustreren 

• Het verlichten van de last van mentale stoornissen zal ook afhangen van de integratie van 

preventie en behandeling, het ontwikkelen van assessment (=beoordelingen) en een nationale 

database voor het monitoren van mentale stoornissen en de lasten ervan  

• Er worden ook mogelijkheden voor multidisciplinaire samenwerking besproken voor het 

verminderen van de last van mentale stoornissen 

 

INLEIDING: 

Psychologische interventies voor klinische disfuncties zijn enorm vooruitgegaan de laatste paar 

decennia 

 Grotere kwantiteit aan gecontroleerde uitkomststudies 

 Grotere kwaliteit van onderzoek 

 Uiteenzetting van evidence-based behandelingen 

 

De opmerkelijke vooruitgang heeft een belangrijke kwestie achterwege gelaten – die een belangrijke 

aanzet is voor de ontwikkeling van psychologische interventies – nl. het doel om het aantal psychische 

aandoeningen te verminderen en het psychosociale functioneren op grote schaal te verbeteren 

• Centrale stelling in dit artikel: ondanks de vooruitgang in onderzoek zullen professionals weinig 

succes hebben bij het verminderen van prevalentie en incidentie van psychische aandoeningen 

zonder een grote verschuiving en uitbreiding van interventie-onderzoek en de klinische praktijk 

• Het artikel richt zich op modellen van behandeling en wat nodig is om de last te verminderen 

− Last = persoonlijke, sociale en financiële kosten geassocieerd met de belemmering van 

een mentale stoornis 

− Mentale stoornis = psychiatrische stoornissen en sociale, cognitieve, emotionele en 

gedragsmatige belemmeringen 

 

We beginnen met het beklemtonen van de last en de kost van mentale stoornissen 

• Daarna gaan we in op waarom vooruitgang in de huidige behandelingen waarschijnlijk geen 

grote impact gaat hebben en niet de mensen in nood zal bereiken 

• Model of delivery = de verschillende kenmerken van hoe, door wie, onder welke condities en in 

welke context een interventie wordt toegediend 

• Psychotherapie is het dominante model, waarbij het model van behandeling beperkter is (vaak: 

individueel) alsook laat dit model enorme hiaten achter die aangepakt moeten worden om de 

last te verminderen 
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Dit artikel gaat ook in op onderzoek over de last van mentale stoornissen en het huidige 

behandelingsmodel als stappen in de richting van het uitwerken van veranderingen die nodig zijn voor 

het verstrekken van behandeling. 

• We illustreren verscheidene models of delivery die het model van individuele psychotherapie 

uitbreiden 

• De last van mentale stoornissen kan verminderd worden door de toedieningsmodellen uit te 

breiden 

• We bekijken ook volgende zaken om last te verminderen: 

− Integratie van preventie en behandeling 

− Betere assessment om psychologische disfunctioneren in de gaten te houden 

− Contextuele factoren die gezondheidszorg beïnvloeden 

− Professionele spanningen binnen klinische psychologie 

− Belangrijke kansen om interdisciplinair te werken 

 

1. REDUCING THE BURDEN OF MENTAL ILLNESS AND RELATED CONDITIONS 

4 onderling gerelateerde overwegingen waarom verschillende models of delivery nodig zijn  

 

I. Rate of Mental Illness 

Er zijn vele soorten psychologische belemmeringen die niet geregistreerd of opgenomen zijn in de 

DSM-IV  

• Belemmering kan komen uit verschillende bronnen, buiten die opgenomen in de diagnostische 

systemen, zoals stress of relatieproblemen 

• Veel stoornissen bevinden zich op een spectrum van disfunctie  

− Het is niet omdat je niet aan genoeg criteria voldoet volgens de DSM, dat de stoornis 

geen significante belasting kan zijn op je leven  

• Subklinische disfunctie (onder-de-drempel-dysfunctie) leidt tot een prevalentie score die de last 

van disfunctie onderschat  

 Lifetime prevalentie toont aan dat mentale stoornissen vrij vaak voorkomen  

Een reekse recente vragenlijsten van WHO die de wereldwijde last van geestesziekten vond 

over 17 deelnemende landen: 

− 12% tot 47,4% zal ooit een mentale stoornis ontwikkelen  

− 6% tot 27% zal dit jaar een mentale stoornis ontwikkelen  

− Ongeveer 50% van de populatie zal ooit voldoen aan de criteria voor een of meer 

psychiatrische stoornissen  

− Ongeveer 25% van de populatie zal dit jaar voldoen aan de criteria  

 

 Deze cijfers zijn waarschijnlijk nog vrij conservatief aangezien er een groot deel van de 

populatie subklinisch is  

 De prevalentie van disfunctie is afhankelijk van cultuur, etniciteit, immigratiestatus, 

geografische locatie en SES 

 

II. Cost of Mental Illness 

Het is al vaak genoeg vastgesteld dat mentale stoornissen enorm veel kosten  

• Alcohol-afhankelijkheidsstoornis: $500 miljard/jaar (medische en criminele kosten, accidenten, 

verlies van inkomsten)  

• Angststoornissen: $42 miljard/jaar (medische en psychiatrische behandeling, verminderde 

werkproductiviteit) 

 

Personen die gediagnosticeerd worden met een DSM-IV psychische stoornis verdienen: -$16 000/jaar 

dan de controlegroep, dit resulteert in een totale reductie van $193,2 miljard in de nationale 

persoonlijke inkomsten per jaar 

− Een enkele episode van majeure depressie: -$36 miljard/jaar en 5 weken productiviteitsverlies 

per werker  
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Kosten gaan ook voorbij het fiscale: depressie is geassocieerd met de grootste belemmering op 

persoonlijk functioneren  

• Mentale stoornissen belemmeren een individu meer dan medische stoornissen op sociaal vlak, 

thuis en in intieme relaties 

 

III. People in Need of Services 

De meeste mensen met een diagnosticeerbare mentale stoornis worden niet behandeld  

 Het aandeel mensen met mentale stoornissen die behandeling krijgen is wel gestegen de laatste 

jaren (20% naar 30%)  

 Er zijn ook gigantische effecten van etniciteit  

➢ Afro-Amerikanen en Latijns-Amerikanen hebben een veel kleinere kans op behandeling 

voor hun stoornis dan blanke Amerikanen (12,5% en 10,7% vs. 25% respectievelijk)  

➢ Dit zijn enkele illustraties uit een grotere literatuur van ongelijkheden in de verstrekking 

van geestelijke gezondheidszorg onder individuen uit minderheidsgroepen 

 We hebben interventies nodig die veel meer mensen kunnen bereiken, maar ook met specifieke 

aandacht voor bepaalde subpopulaties  

 

IV. People Providing Services 

Ligt het dan aan een ‘person-power probleem’? Zijn er meer mensen nodig die deze diensten kunnen 

voorzien?  

Drie punten maken duidelijk waarom meer dienstverleners alleen niet voldoende zijn 

• Ten eerste: psychologen en psychiaters zijn niet goed verspreid doorheen het land  

− Hulpverleners situeren zich meestal in grote steden met universiteiten  

− Op deze manier wordt een groot deel van de populatie gemist, zoals landelijke gebieden 

en kleine steden  

 

• Ten tweede: hulpverleners zijn niet in staat om de overgrote meerderheid die in nood is te 

bereiken 

− Er zijn 700 000 hulpverleners in de VS  

− Er zijn 300 miljoen mensen in de VS  

− 25% van de populatie zal een mentale stoornis ontwikkelen dit jaar = 75 miljoen 

mensen  

− Er zijn totaal niet genoeg hulpverleners om al deze mensen te kunnen accommoderen  

 

• Ten derde: het profiel van de hulpverleners: er zijn te weinig hulpverleners die de etnische en 

demografische kenmerken bezitten van een groot deel van de populatie die in behandeling zou 

moeten  

− De proportie hulpverleners die behoren tot een etnische minderheid (20%) is niet groot 

genoeg voor de proportie etnische minderheden in de VS (50% tegen 2060)  

− De proportie etnische minderheden op nationaal niveau neemt veel sneller toe dan de 

proportie hulpverleners met een minderheidsstatuut  

− Behandelingen kunnen nog steeds effectief zijn ook al behoren hulpverlener en cliënt 

niet tot dezelfde etniciteit of cultuur, desondanks kan dit wel een factor zijn die de 

uitkomst beïnvloedt  

− Kan ook een barrière vormen voor iemand die behandeling is aan het overwegen  

− Er is niet enkel een etnische mismatch, maar ook geografisch (vb. mensen uit dorpen en 

landelijke gebieden) of selecte populaties (vb. senioren)  

• Als je al deze informatie in je achterhoofd houdt, dan begrijp je dat dit niet enkel een ‘person-

power probleem’ kan zijn  

• Een belangrijke factor in waarom behandeling niet altijd iedereen bereikt, is ook de manier 

waarop wij als hulpverleners zelf kijken naar hoe behandeling zou moeten worden toegediend 
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2. INDIVIDUAL PSYCHOTHERAPY IN RELATION TO THE BURDEN 

Psychotherapie is een nuttig toedieningsmodel 

 Ten eerste: het algemene doel is de behandeling of verbetering van psychiatrische stoornissen; 

sociale, emotionele, cognitieve en gedragsmatige problemen en stress 

 Ten tweede: psychotherapeutisch onderzoek heeft enorm veel vooruitgang geboekt de laatste 

tijd: RCT’s, evidence based practice… 

 Ten derde: psychotherapie is het dominante model of delivery omdat het een rol speelt in het 

verminderen van persoonlijke en sociale last 

 

Het is nuttig om in te gaan op de historische context en facetten van psychoanalyse omdat het zo een 

gigantische impact heeft gehad op hedendaagse psychotherapie 

• Ten eerste: de theorie draait voornamelijk rond de ontwikkeling van problemen 

• Ten tweede: de methodologie werd ontwikkeld om de belangrijkste principes te ondersteunen 

(anekdotische case stuy) 

• Ten derde: het toedieningsmodel is een een-op-een individueel model dat komt uit een 

medische context en vormde het prototype waaruit andere psychotherapieën vloeiden 

 

Het toedieningsmodel is nog steeds dominant, ondanks dat er al vele andere theorieën zijn ontwikkeld 

met een andere focus dan psychoanalyse 

 De overgrote meerderheid van evidence based treatments behouden dit toedieningsmodel 

 Het model domineert ook training in klinische psychologie, sociaal werk en psychiatrie 

 

Onze commentaren zijn geen kritiek, een-op-een behandeling zal altijd zijn plaats hebben, want 

individuele crisissen en uitdagingen in het leven bevinden zich altijd op dat niveau. 

Alsook draagt individuele therapie op 3 manieren bij aan het algemene doel om de last te verminderen 

• Het is effectief voor minstens een klein deel van de populatie 

• Veel van de wetenschappelijke principes en processen (bv. emotionele herinneringen, extinctie 

en cognitie) die als basis dienen van individuele therapie, kunnen andere models of delivery 

mogelijk maken.  

• Sommige therapeutische technieken kunnen op verschillende manieren toegepast worden 

(waaronder een-op-een therapie), dus dezelfde behandeling kan variëren in hun 

toegankelijkheid en bereik.  

Desalniettemin zijn er naast de bijdragen van individuele therapie aanvullende delivery models nodig. 

 

3. DEVELOPING A PORTFOLIO OF MODELS OF DELIVERING INTERVENTIONS 

Een toedieningsmodel moet de capaciteit hebben om veel individuen te kunnen bereiken 

• Dit is het soort verandering dat moet gebeuren als we de prevalentie en incidentie en last van 

mentale stoornissen willen verminderen 

• We illustreren modellen van toediening van psychosociale interventies om enkele van de vele 

opties die het portfolio zou kunnen omvatten, over te brengen.  

 

TECHNOLOGIES 

Technologie biedt ons enorme mogelijkheden om meer mensen te kunnen bereiken 

 Internet: interventie studie voor rokers die wilden stoppen met roken, heeft significante 

stoppercentages aangetoond via een standaardgids voor stoppen met roken en een cursus 

stemmingsbeheersing 

▪ Zo’n studies illustreren het potentieel voor het gebruik van internetinterventies en de 

mogelijkheid om mensen thuis te bereiken 

▪ Is ook goedkoop te implementeren 
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 Telefoon: volledige therapiesessies toedienen via geplande, wekelijkse telefoongesprekken 

▪ Wordt ook wel telementale psychotherapie genoemd 

▪ Kan individueel, maar ook in groep 

▪ Omdat er geen face-to-face contact nodig is, maakt het therapie op afstand mogelijk.  

▪ Dit soort therapie is in essentie hetzelfde als klassieke psychotherapie, maar 

telefonische psychotherapie beschikt over lagere uitval-rates  

▪ Dit model heeft een lage kost, heeft een grotere kans dan cliënten niet vroegtijdig 

stoppen met de behandeling en kan zelf delen van de populatie bereiken die geen 

toegang tot het internet hebben 

▪ Vb.: tabak stoplijnen 

 

 Smartphone: 

▪ Therapie en post-therapie opvolging via SMS (=short message service) 

▪ Bv. nazorgbehandeling van Bulimia Nervosa: de patiënten ontvingen wekelijks sms-

berichten gedurende 6 maanden na hun ontslag uit opname 

De berichten verstrekten feedback van hun zelf-gerapporteerde boulimia symptomen en 

bestond uit gestandaardiseerde berichten, alsook geïndividualiseerde feedback 

▪ Lage kost en moeite, interactiviteit, individualisatie, anonimiteit en een groot bereik 

▪ Therapie applicaties, bv.: 

o DBT Field Coach: dialectische gedragstherapie (DBT) voor borderline 

− Biedt cliënten een hulpmiddel, naast de traditionele individuele therapie 

− omvat specifieke vaardigheden en instructies, een logboek waarin 

individuen hun gebruik van die vaardigheden gedurende de dag kunnen 

bijhouden, toegang tot video- en audioberichten van hun therapeut en 

leden van hun ondersteuningsnetwerk, geïndividualiseerde motiverende 

beelden wanneer aanmoediging benodigd is, alsook een verscheidenheid 

aan middelen om een crisis te doorstaan bv. muziek/ spelletjes om hun af 

te leiden van intense emotionele driften 

− Dit voorbeeld illustreert de verschillende bronnen die kunnen geleverd 

worden via mobiele telefoontoepassingen 

o Mobile Therapy:  

− De applicatie vraagt gebruikers om hun stemmingsniveaus gedurende de 

hele dag op een “mood map” aan te geven, alsook hun niveaus aan te 

geven op eendimensionale stemmingsschalen voor geluk, verdriet, angst 

en woede.  

− De app biedt vervolgens mobiele therapeutische oefeningen aan obv 

cognitieve gedragstechnieken.  

− Een 1-maandlange studie zorgde bij de gebruikers voor toegenomen 

zelfbewustzijn en een betere omgang met hun stress en stemming. 

▪ Groter bereik dan traditionele psychotherapie 

 

USE OF SPECIAL SETTINGS 

Een ander model of delivery maakt gebruik van settings waarin personen in nood al aanwezig zijn 

• Een illustratie hiervan is een interventie die wordt toegediend in een artsenpraktijk tijdens een 

routinebezoek. 

➢ Bv. wat artsen zeggen tegen hun patiënten, bv. “Ik denk dat het belangrijk is voor u om 

nu te stoppen met roken.” of “Als uw arts wil ik dat u weet dat stoppen met roken het 

belangrijkste is wat u moet doen.” 

➢ Zo’n advies kan een klein, maar betrouwbaar effect hebben  op het roken. 

➢ Die opmerkingen leiden tot 2,5% incrementele toename van onthouding van roken in 

vergelijking met geen interventie 

• Dit voorbeeld toont het belang van ‘zwakke’ behandelingen aan 

• Kleine effecten op grote schaal (die veel mensen bereiken) vormen een belangrijke aanvulling 

op andere models of delivery 
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OPPORTUNITIES FOR NONPROFESSIONALS 

Behandelingen kunnen ook toegediend worden door leken 

• Preventie en behandeling kan gebeuren door ouders, familie of vrienden 

• Lage kosten en moeite, gemakkelijke toediening in een thuissetting, geen directe betrokkenheid 

van professionelen en met heel weinig training 

• Bv. een oudergerichte interventie 

 Gericht op het verminderen van drankgebruik bij eerstejaarsstudenten 

 Ouders kregen een interventiehandboek van 35 pagina’s om te lezen, dat alle 

noodzakelijke instructies bevatte voor het implementeren van de op communicatie-

gebaseerde interventie 

 

SELF-HELP 

Zelfhulp is een vaste interventie waarbij het individu zelf de regie neemt en zelf een interventie 

uitvoert 

• Zelfhulpinterventies maken gebruik van verschillende media (audio-opnames, boeken, video, 

internet) om tal van problemen op het gebied van geestelijke gezondheid aan te pakken 

• Potentieel om veel individuen te bereiken en barrières te overkomen (financieel en geografisch) 

• Bv. een op internet gebaseerde zelfhulpbehandeling voor paniekstoornis, bestaande uit 5 

modules gedurende 5 tot 8 weken, werd geassocieerd met vermindering van paniekfrequentie 

en angst tijdens paniekaanvallen 

• De betrokkenheid van een professional kan verschillen 

➢ Bv. schrijven op afstand, zoals bv. in de vorm van een autobiografie, maakt de 

uitwisseling van info tussen de professional en de deelnemer mogelijk, hulp kan geboden 

worden zonder elkaar te zien. 

➢ Bv. zelfhulpinterventies in groepen, bv. mensen die voor een vergelijkbare uitdaging 

staan en proberen hun gedeelde tegenslagen te overwinnen.  

• Zelfhulpboeken worden bibliotherapie genoemd.  

 

MEDIA 

De media kan een effectieve manier zijn om wijdverspreide interventie te implementeren met een 

groot vermogen om grote delen van de bevolking te bereiken. 

• Een voorbeeld hiervan is: entertainment education: een tv-show waarin individuen worden 

afgebeeld die corresponderen met de lokale cultuur 

• De show toont hoe mensen door het dagelijkse leven gaan en problemen aanpakken op een 

verantwoorde manier 

• Kan gebruikt worden voor: gezinsplanning, alfabetisering van volwassenen, hiv-aidspreventie, 

seksuele onthouding voor adolescenten, ouderschap en het bevorderen van een duurzame 

omgeving en het verminderen van klimaatsverandering 

• Doel: concrete verandering bewerkstelligen binnen individuen, gemeenschappen en 

samenlevingen 

• Effectief: in Mexico en Kenya werd zo een show op TV getoond met de focus op gezinsplanning 

en inspanningen om vruchtbaarheidscijfers te verlagen 

➢ Het gezinsleven, huwelijkse relaties, dagelijkse drama en stressoren werden in detail 

overgebracht. 

➢ Het fictieve gezin kreeg controle over hun leven en profiteerde van gezinsplanning. 

➢ Impact: 

− De verkoop van voorbehoedsmiddelen in de gemeenschap steeg dramatisch 

− Geboortecijfer daalde 34% over een periode van 5 jaar 

• Kan ook via de radio 
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General comments 

Ons doel bij het vermelden van diverse modellen van hulpverlening is een iets andere manier van 

denken over psychosociale interventies te bevorderen 

• De focus ligt niet op één ideaal model van hulpverlening, maar op het op elkaar afstemmen van 

meerdere modellen van hulpverlening, elk met verschillende kenmerken die ervoor zorgen dat 

individuen op veel verschillende manieren bereikt kunnen worden, en zo de last van psychische 

aandoeningen te verminderen.  

• De wetenschappelijke principes achter individuele psychotherapieën en de technieken die daar 

uit komen, kunnen uitgebreid worden om weg te manoeuvreren van intensieve en dure 

individuele behandelingen naar versies de meer op de populatie gebaseerd zijn.  

• Vb.: Positive Parenting Programma (Triple-P) in Australië om antisociaal gedrag in peuters te 

handhaven 

− Begon als een individueel therapiemodel, maar evolueerde zodat meerdere 

toedieningsmodellen mogelijk werden 

− Over een periode van 25 jaar werden inspanningen geleverd om korte en 

kosteneffectieve versies van het programma te ontwikkelen, manieren om de 

behandeling via groepen te geven en een flexibele dienstverlening via telefonische 

consultatie en de media 

− Dit is een mooi voorbeeld van beginnen met een individueel therapiemodel, waarbij men 

de behandeling gebruikt voor het ontwikkelen van verschillende modellen van 

hulpverlening 

• Of een therapie kan aangepast worden om grotere delen van de populatie te bereiken is 

afhankelijk van het klinisch probleem, de behandeling en de leeftijd van de cliënten 

• Een van de grootste uitdagingen is het identificeren van hoe een interventie verandering 

teweegbrengt 

− Er is weinig begrip van de mechanismen van verandering 

− Weten wat de essentiële ingrediënten zijn en hoe ze werken, zal ervoor zorgen dat deze 

kritische facetten niet ongewild worden opgeofferd wanneer de behandeling opgeschaald 

wordt.  

 

4. CRITICAL ISSUES CENTRAL TO THE PORTFOLIO 

Als de centrale doelstelling van psychologische interventies is om de last van mentale stoornissen te 

verlichten, dan vragen wij ons af of de huidige ontwikkelingen die doelstelling zullen bereiken en 

overwegen wat nog meer nodig is om een impact te hebben. 

➢ Een portfolio van interventiemodellen wordt benadrukt vanwege de gevoeligheid voor de 

diverse individuen in nood en de contexten, instellingen en omstandigheden die nodig zijn om 

hen te bereiken.  

➢ Toch zou het naïef zijn om te impliceren dat het veld een grotere zak met trucjes voor het leven 

van interventies nodig heeft om de nationale last van geestesziekten op te lossen. 

➢ Er zijn aanvullende en complementaire overwegingen die we zullen benadrukken.  

 

Prevention 

Een portfolio van preventieve interventies met verschillende interventiemodellen is benodigd. 

• Op sommige vlakken staat preventie conceptueel verder: portfolio aan preventieve 

behandelingen (doelgericht/universeel), timing van interventies (prenataal, voorschools), 

interventie setting (thuis, school) en selectie van steekproeven (bv. risicofactoren) 

o Deze erkennen allemaal de nood aan meerdere interventies die toegediend kunnen 

worden op meerdere plekken en in verschillende contexten 

o Er zou nog een integratie van preventie met behandeling moeten zijn en het portfolio-

concept van het identificeren van preventieve interventies die variëren in bereik en 

andere kenmerken 

• Het vermijden van de last van psychische aandoeningen zal afhangen van het vermijden van 

het ontstaan of het beperken van de ernst van het optreden, en zo de incidentie en noodzaak 

van behandeling verminderen.  
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Behandeling en preventie hebben dezelfde doelstellingen, en zijn daarom essentieel om te integreren 

• De behandelingsvraag luidt: “Welke modellen voor het toedienen van interventies zullen helpen 

de populatie van individuen in nood te bereiken?” 

• De preventievraag luidt: “Welke interventies of ervaringen kunnen worden geboden aan 

personen die risico lopen of kunnen lopen om het ontstaan of de ernst van een aandoening te 

voorkomen?” 

• Het verminderen van prevalentie en incidentie is niet enkel belangrijk om de last van mentale 

stoornissen te verminderen 

• Theorieën en principes die ten grondslagen liggen aan huidige interventies en technieken 

kunnen variaties hebben die kunnen toegepast worden in zowel preventie als behandeling 

− De toedieningsmethoden kunnen ook gedeeld worden (internet, ouder-tot-ouder…) 

→ Kazdin & Blase: hebben preventie achterwege gelaten om het betoog te concentreren op de taak om 

een portofolio van behandelmethoden te ontwikkelen. 

 

Om de last van mentale stoornissen echt te verminderen, moeten we ons concept van interventies en 

toedieningsmodellen verbreden 

• Deze stelling is ook van toepassing op preventie en behandeling 

 

ASSESSMENT 

Het verminderen van de last van mentale stoornissen begint met een betere beoordeling om 

psychische aandoeningen en beperkingen op nationaal niveau te controleren (een soort maat voor de 

geestelijke gezondheid van de natie) 

• Dit zou voortdurend informatie opleveren over de veranderingen in psychische aandoeningen en 

de last ervan in de loopt van de tijd tussen cohorten en tussen mogelijks sociale invloeden die 

van invloed kunnen zijn op die baseline.  

• Er zijn al modellen die dit doen: 

− National Comorbidity Study: gaat de mentale gezondheidtoestand van volwassenen en 

jongeren na, geeft data over incidentie en prevalentie en omvat verschillende landen in 

samenhang met de World Health Organisation 

− Monitoring the Future Study: begonnen in 1975, evalueert gedrag, attitudes en waarden 

van scholieren 

o heeft gegevens opgeleverd over het gebruik van drugs, alcohol en sigaretten 

− Institute for Health Metrics and Evaluation: focust op het evalueren van data voor 

gezondheidsindicatoren, waaronder de prevalentie van grote ziektes en de effectiviteit 

van gezondheidsprogramma’s 

o De toevoeging van mentale gezondheid en bronnen van psychologische 

belemmering zou een natuurlijke toevoeging hieraan zijn 

• Het punt is dat er al precedenten en methodologieën bestaan om de data te verkrijgen 

 

Het ontwikkelen van een nationale database is een fundamentele stap voor het verminderen van de 

last van psychische aandoeningen, omdat het een basis biedt om de omvang van de last beter vast te 

stellen en te evalueren of er in de loop van de tijd veranderingen optreden 

• Met het doel om geestesziekten op nationaal niveau te verminderen, zou het begrijpen van 

factoren die hieraan kunnen bijdragen, ook meerdere disciplines kunnen mobiliseren (zoals 

onderwijs, sociologie, sociaal beleid) 

• Een nationale databank zou ons de mogelijkheid bieden om hypotheses te genereren en testen 

over invloeden (zoals sociaal, economisch) 
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Bij het ontwikkelen van een portofolio van interventies, blijven uitkomstmetingen belangrijk, maar we 

kunnen ook focussen op de karakteristieken van het toedieningsmodel 

• De karakteristieken van behandeling worden belangrijk: 

− Welke groepen kunnen bereikt worden en wanneer, waar (setting) kan de interventie 

worden toegediend… 

• De waarde van een behandeling zit niet noodzakelijk in zijn effectgrootte op uitkomstmaten, 

maar waar die interventie past in een breder portfolio om de last van psychische aandoeningen 

te helpen verminderen 

 

Het meten van kenmerken van behandelingen die betrekking hebben op de bezorging is niet helemaal 

nieuw: kosten van interventies, kosten-baten analyse, therapeutic effort 

• De kost is één maat om een portfolio van dimensies te ontwikkelen 

• De categorieën/ dimensies moeten worden onderverdeeld, samen met operationele definities 

die enige classificatie of indeling mogelijk maken. 

• Het doel is om interventies te ontwikkelen die overlappen op bepaalde dimensies maar niet 

overlappen op andere manieren 

• De karakteristieken van interventies (bv. hoe ze kunnen gebruikt worden, de schaal waarop ze 

kunnen worden toegepast, wanneer ze tijdens hun ontwikkeling kunnen worden toegepast) zijn 

niet minder belangrijk dan de uitkomstmaten 

 

CONTEXTUAL INFLUENCES ON REDUCING THE BURDEN OF MENTAL ILLNESS  

Er zijn enorme barrières voor mensen in nood die het ontvangen van diensten belemmeren.  

• Waargenomen en objectieve barrières: gezondheidszorgbeleid, wet- en regelgeving, 

verzekeringen, politiek… 

• Deze zijn om ten minste 2 redenen belangrijk te erkennen: 

1. Er zullen samenwerkingen nodig zijn tussen verschillende organisaties om veranderingen 

in beleid en wetgeving te bewerkstelligen die de toegankelijkheid van de ggz kunnen 

beïnvloeden 

2. De ontwikkeling van nieuwe toedieningsmodellen kan contextuele factoren (beleid, wet, 

terugbetaling…) beïnvloeden 

o Bv. toediening van internet-gebaseerde therapieën door leken kan de aard van de 

verzekering, terugbetaling en kosten van het leveren van intensievere diensten 

veranderen 

o Bv. Verzekeringsmaatschappijen zijn misschien wel bereid om intensievere 

psychologische interventies te dekken voor die personen die niet gereageerd 

hebben op gemakkelijker beschikbare en goedkopere EB interventies.  

 

• Het is mogelijk dat andere toedieningsmodellen de barrières zouden kunnen verminderen 

o Psychologen en hulpverleners hebben helaas weinig tot geen invloed op het beleid 

hierrond, maar we kunnen wel ons onderzoek en onze behandelingen controleren 
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POTENTIAL TENSIONS WITHIN MENTAL HEALTH PROFESSIONAL TRAINING 

Het trainen van hulpverleners kan een potentiële barrière zijn bij het ontwikkelen van een breder 

portfolio om drie redenen: 

• Accreditatie (erkennen) van training programma’s heeft een grote invloed op welk 

toedieningsmodel we hanteren 

 Individuele therapie reflecteert wat ‘telt’ als echte training en laat je toe een vergunning 

te verkrijgen 

 

• Wie interventies toedient 

 Men wilt niet toegeven in de psychologie dat leken even goed ook de last van mentale 

stoornissen kunnen verminderen door interventies te implementeren van thuis uit (zoals 

hierboven besproken) 

 Ervaring en bezit van een doctoraat zouden moderatoren van behandeling kunnen zijn: 

d.w.z. ze zouden de resultaten in sommige situaties kunnen beïnvloeden, maar zelfs zou 

er sterk bewijs zijn voor moderatoren van behandeling, dan zou dit toch betekenen dat 

academische graag in veel andere omstandigheden geen verschil uitmaakt 

 Met een breed portfolio aan interventies zijn er kansen voor peers, leken (ouders), 

media, leerkrachten, zowel bachelor als master-individuen en zelfhulp om een rol te 

spelen in het verminderen van de last 

 Assumpties en restricties over wie interventies mag toedienen vormt een belemmering 

 

• Terugbetaling en jobs voor klinische diensten 

 Er is een sterke focus op het voorzien van terugbetaling van gedoctoreerde individuen 

die klassieke psychotherapie toepassen 

 Het is normaal dat een beroep normen stelt voor opleiding, zijn naam wil beschermen en 

zich zorgen maakt over (niet) toegestane handelspraktijken 

 Kazdin & Blase: ons artikel pleit niet voor het afschaffen van deze zaken 

➢ Het vestigt echter wel de aandacht op de behoefte aan meer opties voor 

dienstverlening 

 

5. COLLABORATING WITH OTHER DISCIPLINES: BRIEF ILLUSTRATIONS 

Samenwerking in de wetenschappen is toegenomen, waarbij collaboratief werk/ teamwetenschap een 

grotere impact heeft dan het werk van individuele onderzoekers 

• De psychologie zou hier een voorbeeld aan kunnen nemen 

 Want professionals (bv. psychologie, psychiatrie, maatschappelijk werk) werken al met 

elkaar samen, maar het zijn nog steeds samenwerkingsverbanden in eigen veld die 

dezelfde standard practice hanteren 

 We moeten opteren voor andere disciplines en benaderingen 

 

MATHEMATICAL MODELING 

Wiskunde kan heel behulpzaam zijn in het modelleren van de uitdaging en potentiële oplossingen 

• Met betrekking tot psychologische behandelingen, zijn er 3 interventie-uitdagingen waarmee 

rekening moet gehouden worden: 

 Onset van een psychiatrische stoornis voorkomen, acute stoornis behandelen en 

chronische en episodische stoornissen behandelen 

• De methoden om in te grijpen met betere geestelijke gezondheidsdiensten zullen variëren als 

functie van deze uitdagingen en meer specifiek de soorten klinische problemen, de verschillende 

onsets en duraties, alsook de vatbaarheid voor een bepaalde interventie, gemak van toediening 

op de benodigde schaal, de waarschijnlijke effectiviteit, …  

 Deze factoren kunnen gemodelleerd worden met behulp van statistiek, 

probabiliteitstheorie, … 

 Deze methoden zouden kunnen helpen bij het bieden van betere geestelijke 

gezondheidszorg 

 Het kan van groot nut zijn om van deze en aanverwante gebieden gebruik te maken bij 

het bepalen van de prioriteiten voor het ontwikkelen en uitvoeren van interventies 
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TECHNOLOGY 

Technologie kan de grootste impact hebben op psychologische interventies in de volgende jaren 

Drie kritische toepassingen van technologie zijn belangrijk om te vermelden: 

• Interventies beschikbaar maken voor een veel groter deel van de populatie 

• Behandeling met minder, weinig of zelfs geen contact met een therapeut 

• Betere assessment en feedback voor zowel patiënten als klinische diensten 

 

Technologie zal nooit een ‘echt’ persoon vervangen, maar technologie probeert ook geen mensen te 

vervangen 

 Ook al zal technologie maar een heel klein effect hebben als psychologische interventie; een 

klein effect is beter dan geen effect! 

 

DIET AND NUTRITION 

Dieet en voeding vormt een potentiële toevoeging aan het portfolio van toedieningsmodellen 

• Het is zeer plausibel dat dieet, voeding, vitamines en mineralen een invloed uitoefenen op 

cruciale psychologische processen 

• Ook zo kunnen enorm veel mensen bereikt worden, want iedereen heeft een dieet! 

• Vb: pesticides op fruit zijn aangetoond geassocieerd te zijn met onset van ADHD; 

therapeutische effecten van vetzuursupplementen voor psychoses 

• Echter, dit onderzoeksveld is onderontwikkeld 

• Het belangrijkste is dat we allemaal naar hetzelfde doel toe werken, en niet koppig vasthouden 

aan een job of een toedieningsmodel 

 

EPIDEMIOLOGY AND PUBLIC HEALTH 

Epidemiologie en volksgezondheid zijn twee disciplines die voor de hand liggen omdat ze focussen op 

de distributie van disfunctie, de factoren betrokken bij risico en preventie en populatie-gebaseerde 

interventies 

• Organisaties 

− Office of Disease Prevention and Health Promotion:  

➢ Heeft een nationaal doel gedefinieerd: Healthy People 2020 

➢ Dit initiatief stelt nationale doelstellingen vast voor het bevorderen van 

gezondheid en voorkomen van ziekte.  

➢ Bouwt elke 10 jaar voort op wat er geleerd is uit gezondheidsonderzoek en 

gebruikt dat als basis voor het stellen van prioriteiten.  

− Centers for Disease Control 

➢ Hanteren een populatiebenadering om ziekte te voorkomen en de kwaliteit van 

leven te verbeteren. 

 

• Deze organisaties zijn geïnteresseerd in het evalueren van de gezondheid en ziekte, factoren 

die onset voorspellen en gebruikt kunnen worden om kwetsbare groepen te identificeren, de 

ontwikkeling en het testen van interventiestrategieën 

• Ze hebben de motivatie om interventies beschikbaar te stellen aan een bredere groep 

• Een populatie-gebaseerde aanpak staat centraal in een portfolio aan interventies maar 

populatie-gebaseerde interventies alleen zullen niet genoeg zijn, want veel mensen in nood 

zullen gemist worden, of velen die de interventie krijgen zullen niet of onvoldoende reageren 

− Psychologische wetenschap kan een aanvulling zijn op deze benadering door gebruik te 

maken van theorie en onderzoek  

• Hulpverleners moeten effectieve interventies identificeren die ook kunnen beschikbaar gesteld 

worden voor grotere groepen 

• De perspectieven uit volksgezondheidsorganisaties kunnen hier een enorme hulp bij zijn 
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6. GENERAL COMMENTS 

− Er zijn nog meer disciplines en onderwerpen die we konden bespreken 

− Ons doel is om te argumenteren voor samenwerkingen in plaats van te beperken wie die 

partners zouden kunnen zijn 

− Om de last van mentale stoornissen te verminderen is interventie-onderzoek het nuttigst 

− Echter: interventie-onderzoek alleen zal niet genoeg zijn om dit te bereiken 

− Vb: ‘nieuwe en verbeterde’ evidence-based treatments zullen misschien weinig bereiken als het 

nog steeds op een een-op-een manier gebeurt waarbij er systematisch grote delen van de 

populatie worden uitgesloten 

− Samenwerking met andere gebieden kan helpen de agenda vorm te geven en theorie, 

onderzoek en methodologische hulpmiddelen te bieden die de ontwikkeling van modellen 

kunnen sturen alsook te bepalen hoe deze kunnen worden ingezet om mensen in nood te 

bereiken 

 

7. CONCLUSIONS 

Dit artikel begon met de claim dat psychosociale interventies gefocust moeten zijn op het verminderen 

van de incidentie en prevalentie van mentale stoornissen 

• Het dominante toedieningsmodel focust op persoonlijke en individuele behandeling 

• Zo kunnen we grote delen van de populatie niet bereiken 

• We hebben meer aandacht nodig voor de toedieningsmodellen die het grootste deel van de 

hulpbehoevende mensen kunnen bereiken 

 

Veel van het huidig onderzoek kruipt in het vergelijken van bestaande behandelingen 

Wij zouden argumenteren voor een shift in focus 

• Natuurlijk is evidentie voor het effect van een interventie nog steeds nodig, maar interventies 

die variëren in bereik, focus, kosten en effecten zijn cruciaal 

• Verschillende componenten van het portfolio zullen niet direct vergelijkbaar zijn, maar elke 

interventie zal nuttig zijn voor het uiteindelijk doel 

 

Wanneer we een breder portfolio hebben, zullen effect groottes niet meer zo belangrijk zijn 

• Een interventie met een grotere effectgrootte is niet altijd beter dan een interventie met een 

kleinere effectgrootte 

• Een interventie met een zwak maar betrouwbaar effect die grote aantallen kan bereiken met 

weinig kosten zou de moeite waard zijn en kan alleen van zijn plaats worden gestoten indien er 

een interventie is met een grotere effectgrootte die dezelfde populatie aanspreekt, evenveel 

kost… 

− Zelfs in deze context zou het goed mogelijk kunnen zijn dat beide interventies behouden 

worden omdat ze een iets andere doelgroep bereiken 

 

Het doel van dit artikel was om een vergeten doel aan te tonen: het verminderen van de last van 

psychische stoornissen. 

 

ZELFSTUDIE VRAGEN: 

1. In psychotherapie onderzoek werd tot nu toe vooral de RCT benadering gezien als “gouden 

standaard”. Is dit ook het geval binnen de visie van Kazdin en Blase?  

Leg uit waarom wel/niet.  

Gedeeltelijk. RCTs blijven relevant maar er is minder nadruk op enkel effectiviteit.  

Kosten-effectiviteit, disseminatie-potentieel, etc krijgt een belangrijker statuut.  

 

2. Bespreek na de les over de structuur van de GGz in België welke wijzigingen volgens u cruciaal zijn 

bij het ideaal om een ruimer toegankelijk zorgaanbod te creëren.  

- Meer inzetten op 0de en 1ste lijn  

- Meer integratie van technologische mogelijkheden binnen de zorg (e-health 


