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Hoofdstuk 1: Inleiding 
Wat is klinisch psychologisch assessment? 
Assessment en psychodiagnostiek worden dikwijls door elkaar gebruikt alsof het synoniemen van elkaar 
zijn, maar we merken toch een verschil: 

• Assessment: focust op een proces; mensen die het lastig hebben moeten we meenemen in een 
verwerkingsproces. 

• Psychodiagnostiek: er wordt een diagnose verwacht; de focus ligt op het hebben van een 
uitkomst/product. 

Inhoud: kritische reflectie over assumpties van het KPA en KPA praktijk: we moeten bepaalde evidenties 
in vraag stellen: 

• Wat willen we te weten komen wanneer we via assessment iemands psychische problemen in 
kaart brengen? 

• We hebben nood aan een theoretisch kader om rustiger na te denken over de dynamieken die 
zich afspelen want de mens heeft een tendens om etiketten te gebruiken: 

o Prelabeling: wanneer leken etiketten kleven/categoriseren nog voordat een expert hier 
uitspraak over heeft gedaan (bv. ik denk dat mijn kind ADHD heeft). We merken dat de 
hedendaagse technologieën hier sterk op inspelen, zo kan je allerlei stoornissen 
beginnen opzoeken op sites zoals Wikipedia. 

o Protoprofessionalisering: de mens gaat zich gedragen als een professional en gaan 
zichzelf etiketten toekennen (bv. ik ben depressief). 

o Psychiatrisering: psychiatrisch jargon toepassen op dagdagelijkse situaties (bv. leerkracht 
die zegt dat een kind ADHD heeft omdat het moeilijk stil kan zitten tijdens de lessen). 

o Mensen proberen zichzelf en anderen te verklaren. Labels zijn louter descriptief maar 
we gebruiken ze om verklaringen te bieden. 

• Over welk gegeven wensen we precies een weten op te bouwen: klachten, ziekten, pathologische 
ervaringen, abnormaal gedrag, gestoord functioneren? 

Op het internet zijn talloze voorbeelden te vinden van gratis testen die mensen kunnen invullen om na te 
gaan of ze voldoen aan een bepaalde stoornis. Via enkele klikken kom je al te weten of je met een 
probleem zit of niet. 

 

Deze illustratie toont een test die professor Vanheule heeft ingevuld en waarbij hij op elk item ‘behoorlijk 
of vaak’ heeft aangevinkt. Uit de restultaten blijkt dat hij hoge mate van stress, angst en depressie 
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ervaart. Het probleem met deze gratis tests is dat we niet kunnen achterhalen hoe ze zijn opgesteld en 
hoe ze gevalideerd zijn. Dit zal ertoe leidden dat mensen fenomenen zoals protoprofessionalisering 
vertonen. Een ander voorbeeld van zo’n test is de ultrakorte vragenlijst voor ADHD bij volwassenen. Deze 
test bestaat uit 3 ja-neen items. Zodra je op één van de items ‘ja’ antwoord krijg je bericht dat je mogelijks 
ADHD hebt. 

KPA vertrekt vanuit epistemologische, theoretische en methodologische keuzes 

• Doel: precieze aard begrijpen van de psychopathologie die mensen ervaren 
• Psychologisch: focus op psychologische processen, structuren of patronen in het functioneren 

van mensen. We moeten prooberen om de dynamieken te begrijpen. 
• Klinisch: mensen hebben ergens last van, ze lijden. 
• Pragmatisch: handelingsgericht; we moeten iets doen met de dynamieken (niet ontologisch: 

uitspraak maken over het zijn (bv. de professor is een man)). 
• Interventie-gericht: weten om de dynamieken te doorbreken. 

Diagnostiek wordt gebruikt als een vertrekpunt. Het zijn tijdelijke uitspraken die uitgaan van een zekere 
beweegbaarheid. Tijdens interventie/behandeling kunnen we ernaar teruggrijpen en evalueren hoe het 
gesteld is met een patiënt. 

Psychotherapie krijgt in deze cursus een brede invulling; er worden 3 definities aangehaald: 

• Strupp: psychotherapie is een interpersoonlijk proces dat ontwikkeld is om veranderingen aan te 
brengen in gevoelens, gedachten, houdingen en gedragingen die storend zijn voor de persoon die 
hulp zoekt van een gekwalificeerde professional. 

• Wampold: psychotherapie vertrekt van psychologische principes , en wordt op maat aangepast in 
functie van een specifieke patiënt en/of stoornis of problemen. 

• Freud: psychotherapie bouwt voort op spreken. 
o Dit spreken keert altijd terug in assessment. 

Wat KPA niet is 
We merken dat er een cruciaal verschil is met andere vormen van assessment: 

• Testing bij studieoriëntering: focust op prestaties in plaats van op dynamieken. 
• Job-rekrutering: juiste persoon op de juiste plaats.  
• Forensisch: wordt gebruikt wanneer er feiten gepleegd zijn. 

o Twee doelen: 
§ Was men toerekeningsvatbaar? 
§ Kans op recidivisme? 

o Regelgericht; disciplinering 
§ We gaan acties ondernemen ten aanzien van iemand zodat ze terug in de pas 

lopen. 
§ Bv. een enkelband omdoen. 
§ Assessor is een expert en gaat ervan uit dat de ander iets verbergt dat we 

moeten doorgronden (assessor wordt gezien als een soort profiler/detective). 
o Verschilt van daderhulp: daderhulp zien we dikwijls bij gewelds- en seksuele delicten. 

We gaan kijken naar welke dynamieken spelen en of we erop kunnen ingrijpen zodat de 
affecten beter onder controle kunnen gehouden worden. 

§ Assessor wordt gezien als een vertrouwenspersoon. Spreken moet gebeuren op 
een manier dat het zo open en eerlijk mogelijk kan gebeuren. 

o Gaat gepaard met specifieke concepten zoals psychopathie: “op interpersoonlijk vlak zijn 
psychopaten grandioos, arrogant, gevoelloos, dominant, oppervlakkig en manipulatief. 
Affectief zijn ze lichtgeraakt, niet in staat om sterke emotionele banden op te bouwen 
met anderen, en missen ze schuldgevoel en angst. Deze interpersoonlijke en affectieve 
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kenmerken zijn verbonden met een sociaal deviante levensstijl die onder meer bestaat 
uit onverantwoordelijk en impulsief gedrag, en een tendens om sociale conventies en 
gewoontes te negeren en met de voeten te treden” (Hare). 

Doel van klinisch psychologisch assessment 
Het in kaart brengen van symptomen, klachten en ruimere functioneringsdynamieken van psychische 
problemen, met het oog op een eventuele interventie. De focus hierbij ligt op de processen. 

• Bv. suïcide gedachten, overgeven, … 
• Het gaat om kenmerken in dynamieken. Enkel kenmerken bekijken is reductionistisch, 

daarom focus op processen/dynamieken. 
• Klinisch psychologisch assessment = klinische psychodiagnostiek 

Etymologisch: diagnostiek is afkomstig van het ‘diagignoskein’ dat twee betekenissen kent: 

• Onderverdelen in categorieën (depressie is niet hetzelfde als psychose). 
• Het grondig leren kennen 

Assessment werkt via het narratief te beschrijven, te schalen en te klasseren. Daarnaast zien we ook dat 
de clinicus zich in een collaboratieve rol bevindt zodat hij/zij in dialoog kan treden met de patiënt en 
samen kan werken aan de problematiek. 

• Schalen kan zowel formeel als informeel 
o Formeel: het gebruik van instrumenten (bv. BDI) 
o Informeel: op basis van ernst 

Korte uitwijding van de professor over het gebruik van de term patiënt: 

De term patiënt is afkomstig van het Latijnse ‘pathos’ wat lijden betekent. De term patiënt impliceert dus 
dat je ergens aan lijdt, dat je ergens last van hebt. De term gaat er ook van uit dat iets je ziek kan maken. 

De term cliënt daarentegen is minder interessant om te gebruiken en impliceert iets commercieels, de 
professor haalde hierbij aan dat een prostitué ook cliënten heeft en dit geeft dus een negatieve bijklank. 

Psychopathologie vs. abnormaliteit 
Klinisch psychologische assessment vertrekt van iemands ervaring van psychopathologie. Ze gaat uit van 
het onbehagen of pathos à zelfervaring. Vooraleer we kunnen spreken van diagnoses moet de patiënt 
een duidelijk lijden ervaren. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je af en toe stemmen hoort, maar dat je er 
helemaal niet aan lijdt. 

Vroeger ging men uit van een medische visie, hierin zien we o.a. Fulford die zegt dat ziekten 
onaangename zijnstoestanden zijn die interfereren met het dagelijks leven en die iemand niet kan 
tegenhouden met zijn gerbuikelijke manieren van handelen. Zo zien we dat we een kater hadden kunnen 
voorkomen door de dag ervoor ander gedrag te stellen, terwijl we aan griep niets kunnen doen. 

Cooper zegt dat geestestoestand klinisch pathologisch is wanneer: 

• De persoon zijn psychische toestand als iets slecht ervaart; 
• De persoon in kwestie lijdt onder wat hij ervaart en hierdoor ongelukkig is; 
• De psychische toestand van de patiënt behandelbaar is (<-> geldgebrek: is geen toestand die we 

kunnen aanpakken met interventies). 
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KPA focust op de zelfervaring en vraagt zich af of deze hinderlijk dan wel abnormaal is voor de persoon in 
kwestie, hem leedt berokkent en of deze al dan niet behandelbaar is. De psycholoog staat naast de 
patiënt en probeert iets te veranderen. 

Volgens Freud is abnormaliteit niet te herleiden tot een reeks ziekelijke denkbeelden bij onfortuinlijke 
individuen, het zijn eigenschappen die ons allemaal kenmerken. Freud zegt dat er inhoudelijk heel wat 
fantasieën voorkomen die maatschappelijk niet door de beugel kunnen en die we dus kunnen zien als 
abnormaal. We denken allemaal wel al eens over de dood, maar het is de manier waarop we ermee 
omgaan die bepaalt of het abnormaal is of niet. 

Georges Canguilhem maakt een onderscheid tussen abnormaliteit en pathologie: 

• Twee stappen in het bepalen van abnormaliteit 
o Variabiliteit in kaart brengen 
o Variabiliteit vanuit een norm beoordelen 

• Twee manieren om normen te bepalen 
o Maatschappijnormen (bv. homoseksualiteit) 

§ Homoseksualiteit heeft door de eeuwen heen een problematiek geweest 
§ ’60 – ’70: opgenomen in de DSM als psychiatrische stoornis omdat er een last 

was vanuit de maatschappij 
o Statistische normen: afwijken van normaal-verdeling 

§ Quetelet: sociale fysica: alles is kwantitatief in kaart te brengen 
§ Normaliteit is functioneren rond het gemiddelde 
§ Abnormaliteit in de uiterste 5 à 10% 

“abnormaliteit definiëren in functie van sociale onaangepastheid komt min of meer neer op het 
aanvaarden van de idee dat een individu zich moet inschrijven in de gegevenheden van een 
samenleving, en bijgevolg ook dat hij er zich moet aan aanpassen” Canguilhem. 

Pathologie veronderstelt pathos; lijden en gevoel van onvermogen: 

• We willen iets, maar kunnen niet 
• Opletten met profielscores uit testing 

o Ze kunnen helpen bij functioneren te situeren en ons alert te maken 
o Opletten met stigma, we kunnen te kort door de bocht gaan 

Psychotherapeutische auteurs kennen veel gewicht toe aan subjectieve ervaring van psychisch leed en 
hulpvraag. 

Niet iedereen deelt de visie van Canguilhem, zo is er Wakefield die zegt dat psychiatirische stoornissen 
schadelijke dysfuncties zijn. Het is een falen van een mentaal mechanisme om een van zijn natuurlijke of 
biologische functies uit te voeren; we kunnen iets zien als schadelijk wanneer het negatieve, 
ongewenste of schadelijke afwijkingen zijn zoals beoordeeld vanuit de sociale maatstaven.  

• Wetenschappers kunnen niet goed definiëren wat evolutionair functioneel psychisch 
functioneren exact is. Wat is functioneel en wat is dysfunctioneel? 

• Diagnosticus = morele poortbewaker van de maatschappij? 

Diagnostiek en ethiek 
KPA = noodzakelijkerwijs beïnvloed door culturele en individuele waardendenkers… ze worden 
geformuleerd door menselijke wezens die op een bepaalde plek en in een bepaalde tijdsperiode werken 
en leven (Parens & Johnston). 

• Al te vaak genegeerd vanuit de veronderstelling dat diagnostische categorieën objectief zijn 
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• Wiens waarden en oordeel staan centraal in KPA? 
o Minstens 3 betrokken partijen 

§ Patiënt 
§ Omgeving/maatschappij: speelt een grotere rol wanneer patiënt een kind is 
§ Psycholoog 

• Het goede dat we nastreven met KPA = goed doorgronden van wat het functioneren van de 
patiënt verstoord 

• Ethiek van de leegte: we moeten/mogen het beeld niet inkleuren voor een ander, wat we wel 
mogen doen is het in kaart brengen van wat lijden veroorzaakt. 

A priori normen maken ons doof: hoe meer invulling, hoe minder we scherp staan om te luisteren. Dit 
zien we terugkeren in de legende van Sint-Maarten: 

Sint-Maarten was een soldaat in het Romeinse leger die actief was in het Gallische gebied (onze 
contreien). Op een dag zou Sint-Maarten geconfronteerd zijn met een naakte bedelaar kortbij de 

stadspoorten. Hij trok zijn zwaard en scheurde een stuk van zijn mantel en gaf het aan de bedelaar. In deze 
interpretatie van het verhaal zien we dat Sint-Maarten een heldendaad van barmhartigheid heeft 

uitgevoerd. Echter zien we dat Sint-Maarten uitgaat van een veronderstelling, hij veronderstelt te weten 
wat de ander nodig heeft (hij veronderstelt een antwoord te hebben op het tekort van de Ander), maar 
misschien wou de bedelaar iets anders, misschien wou hij seks of doodgestoken worden. Sint-Maarten 

stapt niet van zijn paard af om te vragen of hij de bedelaar kan helpen. Tot slot zien we nog dat, moest de 
bedelaar de mantel weigeren, Sint-Maarten een gevoel van verontwaardiging zal hebben t.o.v. de 

bedelaar en zal hij zeggen dat deze ondankbaar is. 

Pathos 
Klinisch psychologisch assessment: waardeoordeel van patiënt over zijn eigen conditie is onze maatstaf. 

Uitingsvormen van lijden zijn variabel en contextgebonden: 

• Baby die zich niet goed voelt gaat huilen; 
• Volwassene zal ook huilen, maar kan vertellen waarom; 

Ricoeur ontwikkelde een model om lijden te begrijpen: 

 

• Pathos/lijden is het overvallen worden door affect 
• Lijden is niet objectief te meten; we moeten beroep doen op het inschattingsvermogen van de 

patiënt zelf aangezien er geen objectieve testen voor hande zijn. Pijn kunnen we bijvoorbeeld wel 
objectief nagaan, zo kunnen we op basis van een X-ray zien dat de pijn zich ter hoogte van een 
bepaald ledemaat moet bevinden. 
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• Model gaat uit van twee assen: 
o Zelf vs. ander 

§ Lijden ontstaat wanneer mensen zich terugtrekken in zichzelf 
§ Iemand die lijdt ervaart een barrière t.a.v. de ander 
§ Verschillende factoren met een invloed op het spreken: trauma, psychose, 

schaamte, … 
o Wegkwijnen vs. handelen/ageren 

§ We kunnen het onvermogen te handelen situeren op 4 niveau’s 
• Onvermogen om te spreken = het moeilijk vinden van woorden (bv. niet 

kunnen uitleggen door schaamte; bv. hele dag in bed liggen huilen) 
• Onvermogen om te doen = passiviteit (bv. niet meer buitenkomen) 
• Onvermogen om te vertellen en te verhalen (incoherenties en 

contradicities in het verhaal) 
• Onvermogen om zichzelf naar waarde te schatten (jezelf niets waard 

vinden; jezelf niet meer kunnen vertrouwen) 
• Pathos bestaat uit 

o Op zichzelf terugplooien 
o Onvermogen te handelen 
o Ervaring van een exces (gevoel dat er intern iets ondraaglijks gaande is) 
o Waarom-vragen 

• Assessment gebeurt individu-specifiek: dus geval per geval steeds nauwkeurig onderzoeken. 
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Hoofdstuk 2: Assessmentbenaderingen 
Narratief beschrijven, klasseren en schalen 
Als we aan klinisch psychologische assessment gaan doen, dan werken we met drie activiteiten, 
die elk afstammen van een andere historische traditie. Belangrijk is om ze te onderkennen als 
we een bepaalde techniek/methode willen toepassen. Het is dus belangrijk dat we de 
achtergrond kennen. Hieronder zullen de drie tradities kort omschreven worden: 

• Narratief beschrijven: 
o Traditie die afkomstig is van de psychotherapie 
o Kenmerkend: we krijgen een verhaald dat op maat van het individu gesneden is 
o Therapeut en patiënt in een co-constructieve rol: we zien een dialogische structuur die 

het verhaal tot stand brengt. Dit zal leiden tot een gemeenschappelijk idee over wat er 
aan de hand is 

o Subjectiviteit van de patiënt staat centraal 
• Diagnostisch klasseren:  

o Traditie van de psychiatrie 
o We gaan ziektes van elkaar onderscheiden, net zoals in de geneeskunde 

§ Dokter maakt een onderscheid tussen griepvirus en coronavirus 
§ Vertrokken vanuit de ideeën van Pinel: 5 soorten patiënten (manische patiënt, 

manische patiënt met delirium, …) 
o Heel andere positie van de assessor 

§ Krijgt een expertrol: expert zal zeggen waar het probleem zich situeert 
§ Informatie extraheren door met de patiënt te spreken, te testen,… de 

problematiek zal daarna categorisch geklasseerd worden 
• Schalende benadering 

o Traditie van de psychometrie (van intelligentie en persoonlijkheid) 
o Psychologen ontwikkelen instrumenten om allerlei fenomenen te kunnen onderzoeken 

§ Bv. WAIS: test om intelligentie te meten bij volwassenen 
§ Bv. BDI voor depressie te meten 

o Attitude van de assessor: neutrale rol 
§ We moeten gestandaardiseerde condities ontwikkelen en men moet zich 

houden aan de instructies zodat collega’s aan dezelfde resultaten kunnen komen 

Rechts zien we een schilderij van Rembrandt, waarin hij een les anatomie 
gegeven door Dr. Tulp weergeeft. Via dit schilderij wordt het psychiatrisch 
paradigma aangetoond. 

Als we goed kijken naar de blik van de studenten, dan zien we dat deze niet 
gericht zijn op het lijk dat daar ligt, maar dat ze gaan naar het boek dat we 
rechts op de figuur zien. Dit boek impliceert dat we observaties doen vanuit 
de kennis (het boek) die om de hoek staat. Het illustreert dat elk individu, 
hoe verschillend ook, wordt geacht te passen binnen het klassieke systeem. 

Modellen en assesmentbenaderingen in de klinische psychologie 
Elke methode heeft zijn sterktes en zwaktes. De kunst ligt erin om ze op het juiste moment en op de juiste 
manier te hanteren. Als psycholoog moet je daarom dus ook weten waarom je ze gebruikt. In de klinische 
psychologie zijn er een aantal verschillende benaderingen, we zien dan ook dat narratief beschrijven, 
klasseren en schalen door elkaar worden gebruikt. 

We moeten deze benaderingen multiperspectivistisch beschouwen. Het is namelijk zo dat elke 
benadering zijn eigen assumpties en conceptuele keuzes heeft. Daarnaast hebben ze ook elk hun eigen 
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sterktes en zwaktes. Daarom moeten we elk model beoordelen op diens interne samenhang en 
pragmatische waarde. 

We moeten afstappen van de scholenstrijd die aan de gang is/was. In deze strijd ging men op elkaar 
inhakken over wie gelijk heeft en wie niet. Deze discussies moeten achterwege gelaten worden, de clue 
ligt meer in het feit of je op de juiste manier gereflecteerd hebt over de benadering. Tegenwoordig zien 
we dat er een dialoog mogelijk is tussen de verschillende benaderingen, dit is ook wet het meeste werkt, 
want de patiënt voelt er zich beter bij. De ene patiënt voelt zich beter door een verhaal te vertellen, 
terwijl de ander zich beter voelt door een test af te nemen. 

 

In wat volgt zullen we de klassieke paradigma’s toelichten die terugkeren binnen de activiteit als 
psycholoog. We zien hierin een continuüm tussen de interpretatief-kritische en de empirische 
benadering. In de praktijk werken we vaak vanuit een combinatie. 

Basisassumpties van de empirische assessmentbenadering 
De emprisiche benadering vertrekt vanuit het werk van Auguste Comte die een toepassing maakte van de 
natuurwetenschappelijke methode op de studie van de menselijke geest en de sociale wereld. Parallel 
daaraan zien we Quetelet met zijn sociale fysica. 

De basisassumpties van deze benadering zijn: 

• Er zijn universele wetten op vlak van de menselijke geest 
o Bv. depressie is voor iedereen hetzelfde. Er is iets veralgemeenbaar over mensen heen 

• Enkel via wetenschappelijke methoden krijgen we vat op die wetten 
o Gebruik maken van experimenten 

• Empirische observatie staat centraal in de methoden 
o Doen we door te kijken ipv te luisteren 

• Meten is weten 
o Bv. de snelheid waarmee de pupillen open gaan 

Binnen de empirische benadering is de wiskunde de beste analysemethode. Door middel van de 
wiskunde krijgen we een objectief beeld op de wereld die we aan de hand van meettheorieën en 
statistiek kunnen begrijpen. 

Ook Thomas Kuhn1 had hier een belangrijke invloed. Hij schreef een filosofisch boek over de verschillende 
paradigma’s in de wetenschap; het is een epistemologisch boek over wat de paradigma’s zijn. Hij zegt dat 
de empirisch positivistische benadering de dominante (normaal aanvaarde) visie is. We gaan 
meetgegevens verzamelen en ze analyseren. 

 
1 Wanneer we in een paradigma zitten lijkt alles heel erg evident. Binnen het paradigma voelen we ons goed en 
begrijpen we de wereld. Dit paradigma rust altijd op een aantal assumpties, die vaak vergeten worden door de 
onderzoeker. 
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Het meten start in de vroege 19de eeuw bij de antropometrie en de psychofysica. De antropometrie 
betekent letterlijk het meten van de mens (bv. schedelomtrek meten). De psychofysica kijkt eerder naar 
de relatie tussen gewaarwording en de fysische eigenschappen van een prikkel. 

De sociale wetenschap gaat vaak over het kwantificeren van kwalitatieve observaties.  

3 meetmodellen: 

• De klassieke meettheorie gaat ervan uit dat meten het empirisch exploreren van een 
onderliggend referent is door de grootte van de onderliggende kwantitatieve eigenschappen te 
bepalen. Dit kunnen we doen door bv. gebruik te maken van vragenlijsten of door schalen te 
gebruiken. Stevens zegt daarentegen dat meten het toekennen is van ordinaal getallen aan 
gebeurtenissen en objecten door gebruik te maken van beslissingsregels. De assumptie hierbij is 
dat niet geobserveerde mentale constructen kwantitatief zijn. 

• De klassieke testtheorie stelt dat we de score kunnen bekomen door een optelsom te maken van 
de ware score en de geobserveerde foutmarge (compleet random). Elke meting draagt altijd een 
foutmarge met zich mee. Deze totale score situeert zich op het niveau van de populatie. Tot slot 
zegt men nog dat de ware score gebaseerd is op het ongeobserveerde construct; er is een 
compleet meetbare essentie als vertrekpunt (metafysische assumptie). Deze metafysische 
assumptie zegt bv. dat depressie kwantitatief georganiseerd is: je kan het niet bewijzen, maar het 
is een pure aanname. 

• De latente variabele benadering (o.b.v. de theorie van de factoranalyse) heeft 
ook enkele assumpties 

o Latente variabelen onder testresponsen 
o Ook toepasbaar op individuen 
o Nauwkeurige schatting van de foutmarge 
o Latente variabele verwijst naar een reële mentale entiteit 

Psychologisch assessment is dus eigenlijk het kwantitatief schalen van kernvariabelen, 
met minimale verstoring door variabele contextfactoren. Het is noodzakelijk om een psychometrisch goed 
instrementarium te hebben dat toepasbaar is voor diverse doelgroepen. Met goede instrumenten 
bedoelen we instrumenten die de toetsen van validiteit en betrouwbaarheid kunnen doorstaan. 

Basisassumpties van de interpretatieve benadering 
Assumpties: 

• Wetenschap construeert versies van de werkelijkheid 
• Verschillende valide benaderingen van de werkelijkheid kunnen naast elkaar bestaan 
• Betekenis wordt geconstrueerd à in menswetenschappen is het studieobject een subject 
• Inherente betekenissen kunnen geëxploreerd worden 
• Belang van dialoog wetenschapper-participant om constructies van de werkelijkheid te vatten 

De interpretatieve benaderingen zeggen dat de wetenschap de werkelijkheid construeert. Wij doen dit 
door de werkelijkheid te interpreteren. Met interpreteren bedoelen we dus dat er vanuit verschillende 
contexten andere interpretaties kunnen gegeven worden. Het voorbeeld van de professor hierbij is dat 
een vis iets anders betekent voor een visser aan de watersportbaan en voor een student met een 
aquarium op kot. 

Mensen vormen continu betekenissen over zichzelf en de omgeving, en we krijgen hier pas toegang toe 
vanaf het moment dat we met de mensen in dialoog gaan. Die dialoog is het instrument dat we zullen 
hanteren. We moeten proberen te vatten hoe de patiënt zijn/haar constructies opbouwt. 
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Kant zegt dat de realiteiten worden geconstrueerd: 

• Noumenale wereld (‘an sich’) en fenomenale wereld (‘für sich’) 
o Noumenale wereld: de wereld op zich valt te begrijpen vanuit de viskunde (bv. we 

kunnen een vis wegen, de schubben onder de microscoop leggen, de kieuwen 
bestuderen, …) 

o Fenomenale wereld: de wereld voor zich bekijken; het is altijd een verhouding tot mij 
(bv. de studie van de waarneming: voor de ene is de vis groot, voor de ander klein) 

• Kennis over ‘de ziel’ evenals het ethisch reflectievermogen van de mens overstijgt domein van de 
ervaring: de mens is vrij: geen strike wetten in de subjectieve beleving 

• Domein van de praktische rede: keuzes, dilemma’s en conflicten van de handelende mens 
kunnen we talig beschrijven als subjectieve ervaring, maar deze zullen nooit het karakter hebben 
van een natuurwet 

o In kaart brengen van de gemaakte keuzes 
o Praktisch aan de slag gaan met de ethische dilemma’s door ze talig te beschrijven 
o Verschillende handelende mensen bewandelen hun wegen verschillend 

• Psychologisch assessment kunnen we vanuit dit perspectief beschouwen als een exploratie in de 
subjectieve leefwereld van een individu, waarbij de focus ligt op de problemen, dilemma’s en 
conflicten die een mens ervaart in zijn handelen t.a.v. de wereld 

Dilthey maakte een onderscheid tussen de natuurwetenschappen (verklaren) en geesteswetenschappen 
(begrijpen). De geesteswetenschappen zijn volgens Dilthey voortdurend bezig met het begrijpen en het in 
een context bestuderen van hoe interpretaties gemaakt worden. De focus ligt op de ‘geleefde ervaring’, 
deze is contextueel ingebed, al dan niet bewust. Het is deze ervaring die we kwalitatief moeten 
bestuderen. 

Psychologisch assessment is volgens deze benadering het vatten van de geleefde ervaring van een 
individu binnen een context van diens geschiedenis (levensgeschiedenis, historiek van de klacht, 
familiegeschiedenis) en diens sociale context (relationeel, familiaal, relatie met peers, socio-economisch, 
cultureel). Hierbij zullen we verhalende methoden gebruiken die een zo rijk mogelijk beeld moeten geven 
van de belevingen binnen contexten. 

Basisassumpties van de kritische benadering 
Assumpties: 

• Maatschappelijke machtsdynamieken sturen het denken over normaliteit en abnormaliteit à 
effect op patiënt en op professional 

o Machtsonevenwicht moet in kaart gebracht worden 
o Ook kijken op individueel niveau, niet enkel kijken op niveau van de populatie 
o Kritische benadering gaat proberen om de individuen te emanciperen 

• Waarden en feiten kunnen niet los van elkaar gedacht worden. Feiten zijn geconstrueerd en 
weerspiegelen een ideologische dimensie, die via sociale relaties tot stand komt (bv. duivelse 
bezetenheid vs. burnout). 

• Discours (taalgebruik in sociale relaties) is het vehikel van machtsverhoudingen 
• Het dominante neoliberale vertoog kleurt psychopathologie 

o Persoon is verantwoordelijk voor zichzelf 
o Zowel succes als falen liggen bij jezelf 

• Onderdrukking/macht heeft grotere impact als mensen zich er bij neerleggen 
o Mensen helpen om het in vraag te stellen 

Onderzoekers en professionals worden opgeroepen om de opvattingen in vraag te stellen, want ze 
beïnvloeden de maatschappelijke positie (sociaaleconomisch, politiek, opleiding). 

Enkele assumpties van de Frankfurter Schule: 
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• Economie heeft net als andere politieke en culturele structuren een impact op het sociale leven 
• Mensen hebben recht op morele vrijheid 
• Doel van kritisch onderzoek is emancipatie; onderdrukking tegengaan 

Psychologisch assessment: 

• Emancipatorisch nagaan hoe personen met psychische problemen gekneld zitten in 
machtsrelaties, vertogen en dynamieken van maatschappelijke ongelijkheid die leiden tot 
uitsluiting en stigmatisering 

• Emanciperende/machtsbestendigende rol van de hulpverlening en diagnosticus ondervragen. 

Paradigmatische posities in de methodiek van KPA 
Hieronder zullen de verschillen tussen beide extremen van het continuüm iets duidelijker worden: 

• Het studieobject 
o Empirisch benadering: gestandaardiseerd in kaart brengen van direct observeerbaar 

gedrag, belevingsindicatoren en interactiekenmerken 
o Interpretatief-kritische benadering: belevingen, gedrag en interacties lezen in de context 
o In de praktijk zien we dat ADHD vaak gezien wordt als druk en onaandachtig gedrag 

§ Empirisch: expressie van een neurocognitieve stijl: patronen van 
aandachtsverwerking en affectregulatie die we moeten meten 

§ Interpretatief-kritisch: bekijken als iets dat contextueel ingebed is, vaak is het 
een mismatch tussen het individu en een context (bv. klascontext) 

• De werkwijze 
o Empirisch: meten en evalueren binnen de context van de empirische cyclus 

§ Deze cyclus werd al enkele keren aangehaald in de opleiding, maar zal nog 
verder uitgediept worden in de lessen van professor Koster 

o Interpretatief-kritisch: gecontextualiseerde narratieve beschrijvingen binnen de context 
van abductief redeneren 

§ Abductief redeneren: moeilijk woord voor het continu heen en weer springen 
tussen de empirie en de gedachtengang 

§ We gaan steeds informatie toevoegen en de redenering bijsturen om op zoek te 
gaan naar patronen 

• Variatie binnen en tussen individuen 
o Empirisch: kwantitatieve variatie; verschillen tussen scores 
o Interpretatief-kritisch: kwalitatieve variatie; verschillen tussen verhalen en de daarbij 

horende contexten 
• Kwaliteitscontrole 

o Empirisch: focus op validiteit en betrouwbaarheid via kwantitatieve methoden die het 
instrumentarium optimaliseren 

§ Draait om kwaliteit van de methoden 
§ Methode moet valide en betrouwbaar zijn 
§ Assessor moet voldoende waardigheden hebben om ze toe te passen in de 

praktijk 
o Interpretatief-kritisch: focus op validiteit en betrouwbaarheid via kwalitatieve methoden 

die het verzamelen en systematiseren van narratieve data optimaliseren 
§ Focus op het proces 
§ Besluitvorming moet zo dicht mogelijk aanleunen bij de subjectieve 

belevingswereld van de patiënt (validiteit) 
§ Besluitvorming mag niet gekleurd zijn door vooroordelen, haast, … 

(betrouwbaarheid) 
§ Gebruik van collegiale toetsen! 
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• Multi-methodische aanpak 
o Empirisch: focus op gestandaardiseerde methoden, met een ondersteuning vanuit niet-

gestandaardiseerde methoden 
o Interpretatief-kritisch: focus op open methoden, met ondersteuning vanuit 

gestandaardiseerde methoden 
§ Bv. vragenlijsten en kijken op welke variabelen de patiënt hoog scoort en daar 

dan verder op in gaan 

Vraag: is een aanpak ooit eenzijdig het ene of het andere? Is dat wenselijk of niet? Waarom? 

Om hier een antwoord op te formuleren verwijst men naar het onderzoek van Drill et al. (2015) 

• Studie die zowel gestructureerde als ongestructureerde methoden zal toepassen op patiënten 
o Gestructureerd: SCID (interview voor DSM-categorisatie) 

§ Bestaat uit het stellen van heel veel vragen 
§ Ofwel is iets aanwezig ofwel niet 
§ Indien aanwezig dan scoren op kwantitatieve schaal 

o Ongestructureerd: CDI  
§ Zeer open interview 
§ Instructie zegt letterlijk: “een zo rijk mogelijk gesprek ontwikkelen” 
§ Klachten in kaart brengen + voorbeelden 
§ Gaat ook in op relaties met significante anderen 

• Correlaties tussen de SCID en de CDI 
o Correlatie werd ook nagetrokken o.b.v. zelfrapporatgematen 
o Zelfrapportagematen correleren ongeveer even goed met de SCID als met de CDI 
o Als je ze grondig toepast krijg je de beleving van de patiënt zoals ze ervaren wordt 

• Boodschap 
o Methode-fundamentalisme is ongepast 
o Professionalisme = correct en gesystematiseerd toepassen van een methode, met 

openheid voor andere methodes 

Fenomenologie en psychopathologie  
In de fenomenologie gaan we proberen om de ervaringen van mensen te benaderen als essentie. Als we 
over de fenomenologie spreken dan zien we twee belangrijke namen verschijnen: 

• Merleau Ponty: ‘de fenomenologie probeert een directe beschrijving te geven van onze ervaring 
zoals die er is, zonder enige verwijzing naar haar psychologisch ontstaan… terugkeren naar deze 
aan de kennis voorafgaande wereld waarvan de kennis altijd spreekt’ 

o We moeten een directe beschrijving geven van ervaringen van mensen, zonder gebruik 
te maken van concepten en kennis 

o Zo dicht mogelijk bij de ervaringswereld komen en beschrijven wat de patiënt beleeft 
• Carl Jaspers: het doel van de fenomenologische benadering is de bewuste beleving van de 

patiënt door empathisch invloelen (Einfühlung) en begrijpen (Verstehen) toegankelijk maken 
o Subjectieve fenomenen zo objectief mogelijk begrijpen 

De typische fenomenologische stijl is die van het opschorten van wat we als vanzelfsprekend vinden (onze 
‘natuurlijke houding’). De centrale vraag die we ons kunnen stellen is de volgende: “hoe ervaart de 
patiënt zichzelf en de wereld?”. In een psychische problematiek is de vanzelfsprekenheid van de wereld 
ook opgeschort. 

Volgens Jaspers is de cruciale taak van de clinicus het invoelend begrijpen van wat patiënten doormaken. 
Dit kunnen we doen door drie stappen te doorlopen: 
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• Klachten van patiënten zo exact mogelijk beschrijven: “we moeten beginnen met een duidelijke 
voorstelling van wat werkelijk omgaat in de patiënt, hoe dingen opduiken in diens bewustzijn, 
wat zijn gevoelens zijn en dergelijke meer” 

o Inventaris van pijnpunten in belevingen 
o Focus en doel van fenomenologie bestaat uit beschrijving van beleefde ervaring 

ßà objectiverende meting 
ßà vertaling in psychologisch jargon 

• Beschrijven van de levenscontext waarbinnen de klachten vroeger opdoken en nu nog steeds 
verschijnen 

o Vertrekkend vanuit de buitenkant (loutere beschrijving) moeten we geleid worden naar 
een echte waardering van een bepaald psychisch probleem door te kijken naar:  

§ De genese  
§ De omstandigheden waarin het verscheen 
§ De context 
§ Mogelijke concrete inhouden 

• Zich empathisch inleven in wat de patiënt doormaakt 
o Net zoals zintuigelijke percepties uitgelokt worden door de manifestatie van een object, 

wordt deze betekenisvolle empathische actualisatie in ons uitgelokt door … ons direct 
begrijpen van betekenisvolle fenomenen en door onze zelfonderdompeling in de 
zelfbeschrijving van andere mensen à spiegel zijn van de ander 

o Lévinas: mee-lijden 
§ We moeten het lijden van de patiënt proberen te voelen 
§ Leidt begrijpen tot een beter onderkennen van wat een patiënt doormaakt? 

• Jaspers grijpt terug naar Erklären wanneer hij niet meer begrijpt 
• Inlevingsvermogen clinicus = ultiem instrument om patiënt te leren 

kennen? ßà onderzoek naar empathische accuraatheid 
• Diagnosticus geneigd om eigen belevingswereld als norm te nemen bij 

het beoordelen van de patiënt à common sense stereotypen als basis? 
Eigen levenservaringen als basis? 

Dit college wordt afgesloten met het onderscheid tussen ‘proberen begrijpen’ en ‘begrijpen’. Als we het 
hebben over begrijpen is het alsof er een eindproduct/totaliteit is. Dit is niet geval en kan daarom een 
valkuil zijn. Het is daarom dat we moeten ‘proberen begrijpen’. 

Dit zagen we ook bij Lacan en zijn ‘Gardez-vous de comprendre’ 

• Zeker in deze tijden van protoprofessionalisering 
• Begrip voor andermans problemen is een noodzakelijk onderdeel van het klinisch werk omdat het 

bindend en stimulerend is, maar het is geen eindpunt 
• Het streven om patiënten te begrijpen is een tweesnijdend zwaard: het kan leiden tot een gevoel 

van overeenstemming, maar leidt de clinicus af van de individu-specifieke ervaring van de patiënt 
à risico tot therapeutisch egocentrisme 

Proberen begrijpen gaat er dus over dat we voldoende moeten blijven luisteren naar 
contradicties/ongerijmdheden/hiaten. Het is dus niet zo dat er iemand de therapie kan binnenwandelen 
en zeggen “ik ben depressief”. We kunnen er niet van uitgaan en moeten dus zoeken naar wat er exact 
aan de hand is. 
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Hoofdstuk 3: Disability benadering 
Bespreking hoofdstuk 3 uit ‘mensen zijn ingewikkeld’ (Floortje Schepers) 

• Floortje is psychiater en hoogleraar die vertrok uit de klassieke biomedische stroming 
• Het loont niet om de wetmatigheden die gevonden zijn op groepsniveau toe te passen op het 

individu 
o Rode draad is niet geldig voor iedereen 
o Bv. typische kenmerken van een Vlaming zijn niet persé op mij van toepassing 

• Altijd kijken naar de context; hoe is iemand ingebed? 
o Bv. marathonloper 

§ Veel verzuring door hoge belasting 
§ Er wordt niet gekeken naar de context (marathon gelopen) 

• Vaak meten we in het nu-moment 
o Wat dan met de voorgeschiedenis? 
o Dikwijls zijn het maar correlaten die weinig zeggen 

Voor het examen is het belangrijk dat je dit hoofdstuk nog eens doorneemt! De prof heeft laten vallen dat 
hij hier wel een vraag over zou durven stellen. Deze vraag zal er dan waarschijnlijk uit bestaan dat je een 
link zal moeten leggen. 

Het continuüm 

 

Eerder zagen we al dat we de fenomenologische benadering ergens in het midden van het continuüm 
kunnen plaatsen. Ze is empirisch in die zin dat ze probeert om de beschrijvingen van de patiënt zo exact 
mogelijk en zo dicht mogelijk bij de leefwereld probeert te capteren zonder er iets van te kwantificeren. 
Het gaat dus niet de positivistische kant uit. Daarnaast is ze interpretatief want ze probeert de 
ontstaansgeschiedenis te begrijpen zonder de maatschappelijke invloed (kritische) in kaart te brengen. 

We zullen ons in dit hoofdstuk voornamelijk focussen op de disability benadering. Deze kunnen we zien 
als de meest kritische benadering. 

De disability benadering van GGZ-problemen 
De disability benadering heeft een kritische focus op beperkingen. Vroeger zagen we beperkingen 
voornamelijk als een handicap (bv. een arm of een been verloren). Nu moeten we ze eerder gaan bekijken 
vanuit de context en hoe deze context het tekort creëert. We zullen ons binnen deze benadering focussen 
op de machtsdynamieken en hoe deze door bv. uitsluiting en onderdrukking mee aan de basis liggen van 
problemen. 

Deze benadering heeft een contextueel-interactionele (wordt doorheen het hoofdstuk duidelijk) insteek 
en vertrekt vanuit de ‘mad studies’.  
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DSM stoornissen 
De DSM op zich is enkel een puur classificatiesysteem, het is niet de bedoeling dat we deze gaan 
gebruiken voor therapie en dergelijke, het is enkel een manier om een onderscheid te maken tussen de 
verschillende vormen van pathologie. Later komen we hier nog op terug. Hieronder de definitie van de 
stoornis volgens de DSM-V: 

Een psychische stoornis is een syndroom gekenmerkt door klinisch significante symptomen op het gebied 
van de cognitieve functies, de emotieregulatie of het gedrag van de persoon, dat een uiting is van een 

disfunctie in de psychologische, biologische of ontwikkelingsprocessen die ten grondslag liggen aan het 
psychische functioneren. Psychische stoornissen gaan gewoonlijk gepaard met significante lijdensdruk 
[distress] of beperkingen [disability] in het functioneren op sociaal of beroepsmatig gebied of bij andere 
bezigheden. Een reactie op een veelvoorkomende stressor of een verlies, bijvoorbeeld het overlijden van 
een dierbare, die te verwachten valt en cultureel wordt geaccepteerd, is geen psychische stoornis. Sociaal 
deviant gedrag (politiek, religieus of seksueel bijvoorbeeld) en conflicten die zich vooral afspelen tussen 
een individu en de maatschappij zijn geen psychische stoornissen tenzij de deviantie of het conflict het 

gevolg is van disfunctioneren [dysfunction] van het individu, zoals in het voorgaande wordt beschreven. 

• Wat is een disfunctie/wat is disfunctioneren? 
o Wat disfunctie/disfunctioneren exact is staat niet gedefinieerd in de DSM 
o Het berust op de interpretatie van de gebruiker en impliceert daarom een risico! 

• Wat is een disability/beperking? 
o WHO defnieert het als een paraplubegrip: 

Disability is een paraplubegrip voor gebreken [impairments], problemen om activiteiten uit te voeren 
[activity limitations] en restricties om te participeren aan bezigheden uit het dagelijkse leven 

[participation restrictions]. Het begrip beperking verwijst naar de negatieve aspecten van de interactie 
tussen individuen met een gezondheidsprobleem (zoals hersenverlamming, syndroom van Down of 

depressie) en persoonlijke factoren en omgevingsfactoren (zoals negatieve houdingen, ontoegankelijk 
transport en ontoegankelijke openbare gebouwen, en beperkte sociale ondersteuning). 

• Het accent komt te liggen op de interactie 
o Iets wordt een beperking door de interactie 
o Bv. depressie aan de universiteit 

§ Je voelt je al een tijdje depressief, maar je wil toch nog iets proberen maken van 
het leven, dus je besluit om te gaan studeren aan de universiteit. Doordat je je 
sterk vermoeid voelt en de werkdruk blijft zich opstapelen kan je een beperking 
ervaren door de depressieve gevoelens. 

o Bv. auditoria en rolstoelgebruikers 
§ In het auditorium zijn vaak maar een beperkt aantal tafeltjes voorzien voor 

mensen met een rolstoel, waardoor andere rolstoelgebruikers de kans niet 
krijgen om de lessen live bij te wonen. 

Volgens de WHO moeten we dus niet individualiserend maar contextualiserend te werk gaan. 
Beperkingen resulteren uit de interactie tussen personen met een gebrek enerzijds en houdingen en 
omgevingsfactoren die verhinderen dat ze volledig, effectief en gelijkwaardig met anderen participeren in 
de samenleving anderzijds. Dit is ook hoe we het kunnen toepassen op psychopathologie. 

De disability benadering focust op de wisselwerkingen en gaat in die zin tegen de tendens tot 
individualisering die vaak kenmerkend is voor klinisch psychologisch assessment en psychiatrische 
diagnostiek. We zullen context gebruiken als kader voor psychische problemen. 
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Een actueel voorbeeld hierbij is dat van Harwood en McMahon rond kinderen in klascontexten. De nadruk 
op een tekort binnen studenten betekent dat andere potentiële problemen niet worden gezocht of 
geobserveerd. Bijgevolg wordt het schoolprobleem ook verdoezeld, of wordt het niet beschouwd als een 
noodzakelijke of 'op zichzelf staande' kwestie om na te streven. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat er een 
mismatch is tussen de leerling en de leerkracht of tussen de leerling en de aanpak van de school. 

Een ander voorbeeld vinden we terug bij de homoseksualtiteit. Men zag homoseksualiteit als een vorm 
van psychopathologie omdat het door de context gezien werd als iets abnormaal/storend. 

Hierboven is een tijdslijn te vinden over de historiek van de DSM. Het is vanaf de DSM-II dat 
homoseksualiteit werd gezien als een vorm van psychopathologie. Sterker nog men stelde dat 
homoseksualiteit het best wetenschappelijk onderbouwd was. Vanaf de DSM-III zien we dat 
homoseksualiteit als vorm van psychopathologie is weggenomen. 

Wat is storend? Over DSM-stoornissen, part II 
Naar aanleiding van de discussie rond homoseksualiteit kwam er rond de periode van de DSM-III (1980) 
een stoornisdefinitie. Overal kwamen discussies over het feit dat homoseksualiteit gezien werd als een 
vorm van psychopathologie. Het werd bekeken vanuit een moreel en religieus kader.  

Naarmate de impact van de Kerk steeds meer afneemt, komt er een medicalisering 
in de plaats. Hierbij zien we een tendens om patronen van afwijkend gedrag te 
benoemen. Het is hier dat de stempel ‘ziekte’ werd gedrukt op homoseksualiteit. 
Tegelijkertijd was er een democratisering. Naast de vele protesten van studenten 
en vrouwen was er ook een protest voor homoseksuelen. Zo zien we David Bowie 
die het opneemt voor de community door zich vrouwelijk te kleden op het podium. 

Rond de jaren ’50 was er Kinsey, de grondlegger van de seksuologie. Kinsey heeft 5300 mannen 
geïntervieuwd en concludeerde daaruit dat ongeveer 10% van die mannen homoseksueel is en dat 
ongeveer 37% minstens één homoseksuele ervaring had. Dit onderzoek werd door Gallup opnieuw 
uitgevoerd en hij kwam tot zo’n 3,5% homoseksuelen. 

De definitie werd gegeven door Robert Spitzer (1973). Volgens 
Spitzer moet men lijden om een diagnose te krijgen. Hij zag dat 
homoseksuelen geen lijden ervaarden, tenzij van de problemen die 
ze ervaren door stigma en uitsluiting. Spitzer ging in conversatie 
met zijn collega’s en overtuigde ze dat homoseksualititeit niet 
thuishoort in de DSM.  

Homoseksualiteit werd geschrapt uit de DSM. Vanaf de DSM-III-R 
kwam er wel een alternatief: de seksuele oriëntatiestoornis. Hierbij is het zo dat mensen een lijden 
ervaren van hun andersgeaardheid. Ze ervaren een vorm van pathos. 

 

DSM-I (1952): 
106 stoornissen

DSM-II (1968): 
182 stoornissen

DSM-III (1980): 
265 stoornissen

DSM-III-R (1987): 
292 stoornissen

DSM-IV (1994): 
297 stoornissen

DSM-IV-TR 
(2000)

DSM-V (2013): 
347 stoornissen
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Wat moeten we nu doen met groepen die meer kwetsbaar en minder mondig zijn? We zien bijvoorbeeld 
in het geval van ADHD dat het kind niet betrokken is bij de diagnose. Vaak zijn het de mensen rondom het 
kind die verantwoordelijk zijn voor de diagnose die het kind krijgt. Het kind-perspectief wordt dus 
genegeerd, maar de ontwikkelingspsycholoog Egger zegt het volgende: 

“Elk jong kind is een kritische informant, ongeacht of het een baby, een tweejarige met beperkte talige 
expressiemogelijkheden, of een 5-jarige is die naar de kleuterschool gaat. Informatie kan verkregen 

worden door met het kind te spreken en/of te spelen (met gebruik van gestructureerde of 
ongestructureerde benaderingen) en door te observeren hoe het kind in interactie treedt met ouders, 

andere clinici en met leerkrachten/kinderverzorgers of leeftijdsgenoten op school of in een kinderverblijf.  
Bovendien moet de clinicus er alles aan doen om tijd door te brengen met het kind alleen.” 

Volgens Egger kunnen we ook de belevingswereld van kinderen nagaan. Als we de belevingswereld 
nagaan dan kunnen we ook disability bevragen. Bij een baby is dit doorgaans al wat moeilijker, maar ook 
zij proberen ons iets te vertellen door bijvoorbeeld continu te huilen, door eten te weigeren en dergelijke 
meer. 

Wanneer we het kind-perspectief negeren dan lopen we het risico aan normatieve psychiatrisering van 
storend gedrag te doen (bv. risico bij ADHD). 

Het moeilijke kind stelt ons impliciet vragen over wie de volwassene is die hem of haar zo moeilijk vindt 
en over de verwachtingen waarmee het kind vanuit zijn of haar omgeving te maken krijgt. Door 
psychiatrisering gaan we het probleem in het kind leggen. Daardoor zien we een tendens van 
interactionele inbedding van problemen en gaan we de probleemervaring bij het kind negeren. 

ADHD volgens de DSM: 

• Kernsymptomen 
o Onoplettendheid 
o Hyperactiviteit en impulsiviteit 

• Verschillende symptomen van onoplettendheid en hyperactiviteit-impulsiviteit moeten voor het 
12e jaar aanwezig zijn 

o In DSM-IV: 7 jaar 
o 12 jaar is risicovol: start van puberteit 

• Verscheidene symptomen zijn actief op meerdere terreinen 
• Duidelijke aanwijzingen dat symptomen het functioneren belemmeren 
• Symptomen niet uitsluiten in beloop van schizofrenie of andere psychotische stoornis en kunnen 

niet worden verklaard door andere psychische stoornis (bv. stemmingsstoornis, angststoornis,…) 

Het disability perspectief gaat kijken naar hoe mensen slachtoffer/monddood gemaakt worden door 
machtsdynamieken, die bijvoorbeeld optreden tijdens diagnosestelling en behandelingen. Zo was er 
bijvoorbeeld Margret Pierce die het volgende schreef: 

"Zoals elke 'patiënt' ben ik onderworpen aan de macht van mijn zorgverleners over informatie. Toen mijn 
psychiater en mijn therapeut bijvoorbeeld overlegden en tot een van mijn diagnoses kwamen, kozen ze 

ervoor om die diagnose pas enkele maanden later met mij te delen (hun starende reden was dat ik midden 
in een crisis had gezeten en niet klaar was om de informatie te verwerken). Ik denk dat ze een passende 

beslissing hebben genomen, maar het feit blijft dat, ongeacht wat ik dacht, de uitkomst hetzelfde zou zijn 
geweest; Ik had er niets over te zeggen." 

Focus op interne verstoringen leidt aandacht weg van de contextuele inbedding en van eigen stem van de 
persoon. We moeten ons dus echt focussen op het interactionele! 
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Patiënt-perspectief op assessment 
• Belang van zeggenschap en zelfregie 

o Belangrijk voor herstel 
• Belang van open dialoog tussen hulpverlener en patiënt 
• Er zijn verschillende reacties mogelijk op de diagnosestelling (reactie van ontvanger) 

o Kennisverwerving: de patiënt leert iets over eigen functioneren en wat het in de war 
stuurt. Ik ken mezelf door mijn diagnose. 

§ Ideale reactie volgens hulpverleners 
o Identiteitsverwerving: de diagnose reflecteert wie je bent. Het is een uiting van wie je 

bent. 
o Stigmatisering: een reactie van afweer t.a.v. de diagnose omdat de patiënt zich er niet 

mee wil identificeren. 

Ian Hacking was hierbij een belangrijk socioloog. Hij stelde dat het identiteitsgevoel van de mens een 
moving target (ßà fixed target zoals schedel en genetica) is. Hiermee bedoelt hij dat de identiteit wijzigt 
doorheen het leven en daarom een zekere vorm van onzekerheid met zich meedraagt. Het 
identiteitsgevoel en de verhalen die over stoornissen verteld worden zijn circulair met elkaar verbonden, 
Hacking spreekt van een looping effect. 

Spanningsvelden in het werken met de context 
Als we willen werken met diagnostiek dan moeten we zien dat ze zo valide/waarheidsgetrouw mogelijk is. 
Werken met gevalspecifieke typeringen van psychopathologie:  

• Wat beleeft een persoon?  
• Welke processen verstoren het functioneren?  
• Drukt dit een pathos uit? 

Er zijn enkele veronderstellingen waar rekening mee gehouden moet worden: 

• Veronderstelling dat zorgsysteem de ruimte biedt om op maat van de patiënt te werken 
o Tijdsdruk = nefast 
o Vertrouwen = noodzakelijk 

§ Opletten met frequent doorverwijzen 
§ Vertrouwensband is zeer fragiel, steeds doorverwijzen kan dit in gevaar brengen 

o Privacy patiënt ten volle beschermen 
§ Privacy staat steeds op eerste plaats 
§ Als je er bv. met de psychiater over wil spreken dan moet je eerst toestemming 

vragen aan de patiënt 
• Veronderstelling dat de clinicus bereid en geïnteresseerd is om zich te verdiepen in de moeilijke 

ervaringen van patiënten (‘ontmoetende onderzoeker’ vs. ‘expert’): wat maakt een problematiek 
bijzonder? 

o Ontmoetende ander: gaat ervan uit dat we met iedereen een band kunnen scheppen 
(ontmoetend) en dat we moeten proberen iets te begrijpen (onderzoeker) 

o Expert: alwetende ander 

Nu is de vraag: ‘kunnen diagnostici slechts aan de slag indien de patiënt een duidelijke klacht verwoordt?’ 

• Rol van bezorgde 3de (cfr. bemoeizorg; pretherapie = prediagnostische arbeid) 
o Bemoeizorg: contact leggen met iemand die signalen van pathos uitzend. 
o Proberen om de context zo minimaal mogelijk te verstoren! 

• Pathos centraal stellen; informatie van derden is aanvullend en signalerend 
o Wanneer de aanmelding vaag is of als patiënt weinig vertelt 

• Bondgenoot van de aangemelde ofzich aanmeldende persoon: zelfbevraging faciliteren 
o Platform voorzien waar de vragen gesteld kunnen worden over functioneren 
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• Ook forensisch 
o Mensen vaak verplicht aangemeld, maar ook hier is ervaring belangrijk 
o Tegen de lamp lopen biedt de kans tot kanteling in de manier waarop iemand tegenover 

zijn/haar daden en ervaringen staat 
• Wanneer aangemelde persoon argwanend is: 

o In eerste plaats relationeel werken 
o Tijd en energie maken voor contact te leggen 
o Hoe ervaart aangemelde persoon de ander à aanvaardbare dialoogpartner 

Contextfactoren die psychologen volgens Kagan zeker in rekening moeten brengen zijn: 

• Geslacht 
• Etnische achtergrond 
• Ontwikkelingsniveau en leeftijd 
• Sociale klasse 
• Culturele achtergrond 

Cultuur-sensitieve psychodiagnostiek in de superdiverse samenleving 
De maatschappij verandert. Als we kijken naar Gent alleen, dan zien we al meer dan honderd 
verschillende nationaliteiten. Echter zijn veel van onze meet- en classificatie-instrumenten en interviews 
ontwikkeld vanuit het Westerse, blanke, middenklasse perspectief (de waarden, normen en 
epistemologische aannames zitten hierin vervat). Hierdoor lopen we het riscio dat diagnostiek een 
denkkader zal opdringen dat niet aansluit bij het wereld- en mensbeeld en bij de ziekteopvattingen van 
personen met een migratieachtergrond. We moeten dus rekening houden met de culturele constructie 
van psychische problemen. We moeten rekening houden met: 

• Taal/vertaling 
o Bij voorkeur in moedertaal 
o Zo niet een tolk gebruiken à gaat deze de waarheid vertellen? 

§ Tolken vroegen in de geschiedenis geld om een waarheidsgetrouwe vertaling te 
bieden zodat mensen steden konden doorkruisen 

• Taalsymboliek: taal en taalgebruik als metafoor voor culturele ruimte waarbinnen hulpvrager en 
hulpverlener een oplossing voor het probleem (willen) zoeken à betrekkingsniveau van 
communicatie 

• Opvattingen, verhalen en gerbuiken inzake ziekte en gezondheid goed leren kennen 
• Niet stereotyperen à gardez vous de comprendre 

o We moeten voeling krijgen met culturele opvattingen over therapie en psychopathologie 
o Ze zijn duidelijk anders voor Vlaming en een Marrokaan 

• Eigen interpretaties van uitspraken bij patiënt aftoetsen 
• Betekenisverlening patiënt onderkennen en onderzoeken 

Diagnostiek is meer dan geven van een diagnose 
• Het assessment proces heeft ook belangrijke effecten op hoe mensen hun problemen ervaren. De 

interpersoonlijke band die met de diagnosticus/therapeut tot stand komt, is hierbij cruciaal. 
o Interpersoonlijke band en hoe deze tot stand is gekomen zal een impact hebben op het 

verdere verloop van de therapie 
• Blatt en Zuroff:  Treatment of Depression Collaborative Research Program:  

o Cognitieve gedragstherapie, vs. interpersoonlijke therapie, actieve medicamenteuze 
behandeling met klinische opvolging, en een placebo medische behandeling met 
klinische opvolging 

o 239 patiënten, 28 therapeuten, 16 wekelijkse sessies 
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o Sessie 2: Barrett-Lennard Relationship Inventory (BLRI): 
§ Therapeut luisterend en inlevend?  
§ Therapeut onvoorwaardelijk geïnteresseerd?  
§ Therapeut authentiek? 

o Actieve medicatie werkte het snelst (12 weken); na 16 weken: interpersoonlijke therapie 
even effectief.  

o Na 18 weken geen significante verschillen tussen de vier onderzochte interventies: 
even effectief  à ook de placeboconditie!  à Puur het opvolgen van patiënten, en het 
ernstig nemen van hun problemen een belangrijke factor is voor het herstel.  

§ Deze bevinding is klinisch zeer interessant! 
§ Tijd geven en aux sérieux nemen is heel belangrijk 

o BLRI-relatiekwaliteit na de tweede sessie: significant gerelateerd met 
symptoomvermindering, verminderd perfectionisme en meer veerkracht (resilience) 

o Er ontstaat een overdrachtsrelatie: patiënt anticipeert dat de sleutel tot zijn klachten zal 
gevonden worden 

§ Dynamiek van de hoop: hoop dat er in het contact iets is waardoor er een 
oplossing kan ontstaan 

o Eerste klinische contacten: patiënt ernstig nemen; steunen; perspectief op verbetering 
mee gestalte geven 

o Diagnostiek en therapie lopen door elkaar à continu proces 

Adviesrapporten klinisch psychologisch assessment 

Adviesrapport Kwaliteitscentrum Diagnostiek 
Het primaire doel van kwaliteitsvolle diagnostiek is steeds het geven van advies op maat van de cliënt 
over welke zorg het meest geschikt is. Vanuit het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek benaderen we de 
kwaliteit aan de hand van 7 pijlers: 

• Diagnostiek is ingebed in een biopsychosociale visie op menselijk functioneren 
• Ideografisch kader 

o Op maat van de patiënt 
• Leidt tot het vormen van een integratief beeld over een patiënt 
• Stelt participatie van patiënt en zijn/haar context voorop 

o Vertrekken vanuit vraag van patiënt 
o Dialogisch karakter 
o 4 basisvragen 

§ Wat is er gebeurd? 
§ Wat is je kwetsbaarheid en weerbaarheid? 
§ Waar wil je naartoe? 
§ Wat heb je nodig? 

• Gebruik van kwaliteitsvolle methodieken en instrumenten 
o Basishouding moet kritisch zijn 
o Benaderen vanuit verschillende bronnen en methodes 
o Intercollegiaal overleg 
o Op verschillende manieren diagnostische informatie verzamelen (dosieranalyse tot 

gesprekken en observaties) 
• Gekenmerkt door reflexiviteit van diagnosticus en diagnostisch team (komt aan bod in volgende 

lessen) 
• Aandacht voor interdisciplinaire samenwerking 

 

 



BRENT BAEYENS 26 

 

Adviesrapport Hoge Gezondheidsraad 
• Vanuit diverse overheden in België wordt niet sterk aangestuurd op het gebruik van 

psychiatrische classificatiesystemen (bv. DSM, ICD). Wettelijk kader biedt een vrijheidsmarge in 
hoe we al dan niet gebruik maken van deze systemen 

• Vanuit een sociologische invalshoek beschouwt men het gebruik van diagnostische systemen als 
een vorm van geritualiseerde gewoonte 

o Ze dienen om handelwijzen in de maatschappij te legitimeren 
o Passen binnen de machtsstrijd tussen diverse actoren 

• Eerste stap: symptomen, klachten en/of ervaringen van lijden beschrijvend karakteriseren 
o Bespreken in termen van verschillende domeinen die betrekking hebben op specifiek 

gebied van menselijk functioneren en die niet op elkaar kunnen gereduceerd worden 
o 5 domeinen 

§ Biografische factoren; levensloop, pathografie en behandelingsgeschiedenis 
§ Existentiële factoren en problemen in het leven 
§ Contextueel-interactief functioneren (familie, relaties, werk, school, vrije tijd) 
§ Mentale processen, psychologische dynamieken, gedragspatronen, systemische 

processen 
§ Biologische factoren en psychofarmacologische modellen 

• Tweede stap: symptomen, klachten en/of ervaring van lijden bespreken vanuit beschrijvende 
kennis over psychiatrische syndromen. 

o DSM is er niet voor nodig à DSM heeft nadeel dat focus ligt op veronderstelde 
aandoeningen waaraan het individu lijdt 

o Beter: geven van classificerende karakterisering van mentale gezondheidstoestand 
• Derde stap: symptomen, klachten en/of ervaring van lijden bespreken vanuit het continuüm 

crisis-herstel 
o Herstel bespreken vanuit klinische, persoonlijke en sociale dimensies 
o Niet alleen als individueel proces, maar ook vanuit contextuele en interactieve processen 

die herstel ondersteunen/belemmeren 
• Praktisch: meerledige benadering impliceert het gebruik van casusformuleringen 

o Klinische casusconstructie = narratieve beschrijving waarin symptomen en psychische 
klachten worden ingekaderd binnen de context van het bredere functioneren 

o Wordt besproken met als doel duidelijk te maken hoe de problemen georganiseerd zijn 
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Hoofdstuk 4: Casusformulering 
Studiemateriaal voor dit hoofdstuk: 

• Slides + lesnotities 
• Hoofdstuk 3 uit ‘psychodiagnostiek anders bekeken’ 

Binnen de KPA zien we dat de wisselende combinatie tussen narratief beschrijven, klasseren en schalen 
centraal staat. Elk van deze methoden is gelinkt aan een bepaalde psychologische stroming. Het narratief 
beschrijven is gelinkt aan de psychotherapie waarbij het in gesprek gaan met de patiënt centraal komt te 
staan, dit om een verhaal tot stand te brengen. Klasseren is gelinkt aan de psychiatrie waarbij we op zoek 
gaan naar ziekte-entiteiten en waarbij me uitkomen bij syndromen. Tot slot hebben we nog het schalen 
dat gelinkt is aan de psychologie, waarbij we een traditie kennen van intelligentieonderzoek en 
persoonlijkheidsmetingen. 

Concreet zien we: 

• Kern = beschrijven van processen gekoppeld aan symptomen en klachten 
• Binnen psychische, relationele, sociale en culturele context 
• Op basis van interviews, observaties, metingen 

o Interviews hangen sterk samen met het narratieve beschrijven 
o Observaties doen iedereen; pathos kan zich ook non-verbaal uiten 
o Metingen zijn gekoppeld aan schalen 

• Op maat van de case 
o Klassiek gaan we op maat van de steekproef/sample werken om een uitspraak te doen 

over de groep 
o KPA: single case te werk gaan; we gaan het individu situeren binnen een systeem en we 

gaan proberen om de concrete situatie (die niet veralgemeenbaar is) te vatten 
o Wil niet zeggen dat iedere mens uiterst uniek is, maar wel dat we niet zomaar de 

redeneringen die ontstaan zijn zomaar toepasbaar zijn op iedereen die bij ons langskomt 
• Doel = dynamiek van symptomen en klachten grondig leren kennen + aangrijpingspunten voor 

interventie 
o Geen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek 
o Wat kunnen we doen om iemand te helpen? 

• Klasserende uitspraken via categorische diagnoses zijn een eventueel hulpmiddel om dynamieken 
te vatten (bv. majeure depressie, paranoia) 

o Categorische diagnoses zijn geen verklaringen 
o Categorische diagnoses zijn beschrijvende paraplubegrippen 
o Ga niet mee in de maatschappelijke tendens tot labeling 
o Valkuil: reïficatie = op zoek gaan naar beschrijvende termen om ze causaal te gebruiken 

Hoe doen we aan interpretatief-kritische casusconstructie? 
Symptoom / klacht als expressie van psychisch lijden in kaart brengen  

• ‘Wat brengt jou hier?’ 
o Zo open mogelijk starten aan het gesprek 
o Zeer algemene vraag is het meest interessant 
o Freud: schaakspelmetafoor à open zet laat toe om dat er veel reactiemogelijkheden zijn 

bij de patiënt 
• Wie signaleert symptoom/klacht: patiënt of derde? 

o Ofwel komen ze zelf, ofwel worden ze aangemeld door iemand anders 
o Bv. vrouw meldt haar man aan omdat hij niet meer functioneert in de gezinssituatie 

• Inventaris opmaken: wat geeft iemand aan? wat toont zich?  
o Waar heeft de persoon alst van? 
o Wat geeft iemand aan? à Hierop kunnen we verder doorvragen 
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• Voorbeelden bevragen via gesprekken / observeren 
o Doorvragen naar concrete voorbeelden 
o “Geef eens een concreet voorbeeld dat je daaronder hebt geleden” 
o Koppelen aan de vage klacht die in het begin gegeven wordt 

• Hoe komt psychisch lijden tot uiting?  
• Pathos-ervaring? (Ricoeur) 

o Hoe zit de ervaring in elkaar? 
o Kan iemand een verhaal vertellen? Is er te veel schaamte? Is er te weinig voeling? 

• Hoe interferentie met het dagelijkse leven?  
o Voorbeeld van druggebruik 
o Doet hij/zij het om zich goed te voelen? 
o Hoe interfereert het in contact met anderen? 
o Zit er lijden rond? 

• Observaties afchecken bij de patiënt 
o Principieel 
o Bv. “ik zie dat je huilt” à vanwaar komen de tranen? Verdriet/kwetsbaarheid? 

• Wat je leert over symptoom / klacht voorleggen aan de patiënt 
o Wat leren we over de dynamiek 
o Patiënt kan confirmeren, maar ook corrigeren 

Bij het in kaart brengen van de symptomen kunnen we ook gebruik maken van vragenlijsten als 
hulpmiddel. Hoewel het niet standaard is om vragenlijsten te gebruiken in een gesprek, kan het wel. We 
zullen dan gebruik maken van breedbandinstrumenten. Hieronder enkele voorbeelden van vragenlijsten: 

• Bijv. SCL-90 (Symptom checklist – 90 items: agressie, angst, depressie, dwang, interpersoonlijke 
sensitiviteit, psychoticisme, rusteloosheid, somatisatie) of gericht op specifieke klachten  

o Zeer snel in gebruik 
o Vergelijken met normgroep, maar ook op itemniveau 
o Kan insteek geven om verder te vertellen (bv. score van 5 op een item, waar je het niet 

verwacht had) 
• Bijv. MMPI (demoralisatie, somatische klachten, lage positieve emoties, cynisme, antisociaal 

gedrag, betrekkingsideeën, disfunctionele negatieve emoties, afwijkende ervaringen, hypomane 
activering, malaise, maag- en darmklachten, hoofdpijnklachten, neurologische klachten, 
cognitieve klachten, interpersoonlijke problemen… + validiteitsindicatoren en opmerkelijke 
individuele items) 

o Veel mee te weten komen, maar duurt heel erg lang (+200 vragen) 
o Gaat over veel domeinen 
o Wordt gescoord met computer 

§ Zorgt ervoor dat we validiteitsindicatoren krijgen 
§ Computer geeft items aan die acuut gevaar kunnen aangeven 

• bijv. WHODAS: checkt beperkingen op 6 levensdomeinen: 
o Cognition – understanding & communicating 
o Mobility– moving & getting around 
o Self-care– hygiene, dressing, eating & staying alone 
o Getting along– interacting with other people 
o Life activities– domestic responsibilities, leisure, work & school 
o Participation– joining in community activities 

Eventueel kan een syndroom ook gecheckt worden op basis van de DSM. We kunnen gaan kijken of een 
persoon past binnen een bepaald patroon van ziekte. Maar we moeten wel opletten met reïficatie! 
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Belevingswereld exploreren 
• Levensgeschiedenis  

o Wie is die persoon? 
o Van waar komt hij/zij? 

§ Wie zijn de ouders? Hoe zit het contact? 
o Bijzondere gebeurtenissen (o.a trauma) 

§ Aandacht voor hebben 
§ Trauma: veel mensen die toekomen kunnen er niet over spreken 

• Ziektegeschiedenis 
o Wanneer is klacht / symptoom ontstaan?  
o Vroegere episodes? Vroegere varianten? Vroegere andere klachten/symptomen? 
o Fluctuaties intensiteit? Onder welke omstandigheden? � indicaties voor uitlokkende 

factoren? 
• Zelf-ander beleving  

o Hoe staat iemand tegenover eigen functioneren? En tegenover anderen? 
o Hoop/wanhoop? Verwarring? 
o Zelfbeeld? Zelfkritiek? 
o Welke afweer? Internaliseren / externaliseren? Minimaliseren? Vermijding?...  
o Welke verlangens, conflicten, normatieve verwachting, interpersoonlijke kritiek ervaart 

iemand? 
o Hoe vertelt iemand: veel hiaten in het relaas? Inconsistenties?  

§ Compleet verhaal of hiaten/inconsistenties en bokkensprongen? 
§ Bv. vinden van jezelf dat je volwassener moet worden en er kwaad om worden 

enerzijds, maar anderzijds niet willen leven zoals een volwassene 
o Eventueel: persoonlijkheid / eigenheden in psychisch functioneren in kaart brengen met 

‘breedband’ testinstrumenten, multi-methodisch (bijv. MMPI-2-RF + Rorschach met R-
PAS interpretatie) 

§ Rorschach: 
• Valide en betrouwbaar indien 

gestandaardiseerde afneme en indien 
verwerkt met standaard 
interpretatieschema, zoals R-PAS 

• De test op zich is niet /wel betrouwbaar of 
valide; wat telt is de scoring 

• Voordeel van de test is dat ze niet 
voortbouwt op het bekennen of erkennen 
van moeilijkheden, maar dat het gaat 
peilen naar de spontane eerlijkheid (het is 
een indirecte test) 

• Antwoorden op de platen worden 
verzamelt en gecorreleerd met klinische 
problematieken 

Op de volgende pagina is een interpretatieschema van de Rorschach test 
terug te vinden. Op dat schema staan enkele voorbeelden van valide 
interpretaties. Zo kunnen aflezen dat wanneer mensen humane bewegingen 
zien (zoals twee personen aan tafel) ze mentale vaardigheden bezitten 
waaronder plannen, verbeelding en empathie.  
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• Existentiële kwesties à kantelpunten in het leven die vaak samenhangen met psychopathologie 
o Met welke levens-issues geconfronteerd? Hoe ermee omgaan? Crisis-ervaring?  
o Relatiebreuken, scheidingen? (zelf/ouders) 
o Verhouding tussen de generaties (verbondenheid/separatie) 
o Aard van de gender-ervaring: Man-zijn, vrouw-zijn 
o Aard van de seksualiteitsbeleving: probleem? 
o Ervaringen van intimiteit/afstandelijkheid 
o Eenzaamheid/alleen zijn 
o Confrontaties met dood/leven 
o En in ruimere familie? 

Leefomstandigheden exploreren (relationeel, sociaal, cultureel) 
• Relationeel 

o Familiaal leven: wie + hoe loopt het? 
o Relaties (liefde, vriendschap): wie + hoe loopt het? 
o Werk/studies: wat + hoe loopt het? 
o Eventueel vragenlijst als hulpmiddel (bijv. Inventarisatielijst interpersoonlijke problemen-

64; hechtingsvragenlijsten)  
o Eventueel genogram opmaken 

 

• Sociaal 
o Armoede/rijkdom? Grote wijzigingen? 
o Woon- en leefsituatie? 
o Hoe brengt iemand zijn/haar verhaal in functie van sociale normen?  

§ Sociale normen kunnen leidden tot het ervaren van een druk 
o Ervaring van ongelijkheid/uitsluiting/minderwaardigheid?  

§ Behoren tot een minderheidsgroep kan een enorme impact hebben 
• Cultureel 

o Cultureel-etnische achtergrond? 
o Wijzigingen in culturele omstandigheden? 
o Hoe brengt iemand zijn/haar verhaal in functie van culturele gewoontes? 
o Ervaring van ongelijkheid/uitsluiting/minderwaardigheid? 



BRENT BAEYENS 31 

 

Eventuele medische/neurologische complicaties exploreren 
• Moet ook zeker meegenomen worden 
• Symptomen en klachten in kaart brengen, maar ook de context 

Subjectieve logica van probleem ophelderen; onderliggende dynamieken en 
processen (psychisch, interactioneel, relationeel) 

• Onderliggende dynamieken en processen (psychisch, interactioneel, relationeel) 
• Via theoretische modellen 

o Theorie nodig om na te denken over de dynamieken 
o Vooral psychodynamisch en systeemtheoretisch 
o Cognitieve gedragstherapie minder: gaat eerder aan de slag met empirische gegevens 

Verhaal vertellen van wat te pijnlijk, ondragelijk, beschamend… is om spontaan op 
te lossen 

• Dit is het doel 
• Narratieve formulering 

o Het is geen term/hokje, maar een stuk uitleg 
o Een verhaal dat iets verteld over een persoon 

• Gardez-vous de comprendre: wat begrijp je niet in het verhaal? à niet vermommen onder 
verklaringen 

o We kunnen overal een mooi verhaal over vertellen 
o Zelf geen invulling geven aan de problematieken 

• Andere aspecten in het functioneren die je niet meteen kunt inschatten, bv. eventuele 
neuropsychologische problemen? 

Met focus op handvaten voor een aanpak / uitweg 
• Pragmatische focus 
• Welke sterkten? 
• Wat zorgt voor weerbaarheid? 

Via co-constructieve gesprekken 
• Bereidheid tot vertellen? à op verhaal laten komen; geen checklist-benadering! 
• Hoe voelt de patiënt zich in/na de gesprekken? 
• Inzetten op dialoog! 

o Niet de bedoeling dat we een expertenpositie gaan innemen 

Wat moeten we nu meedelen aan de patiënt? Wat delen we mee aan de familie? 

• Al vanaf de eerste gesprekken ga je stukjes meegeven aan de patiënt 
o Geleidelijk aan informatie doorgeven 

• Assessment opmaken: oriënterende focus 
o Nodig om na te denken over interventies 
o Kennis om te kijken wat we het best kunnen doen 
o We kunnen 2 soorten rollen aannemen 

§ Expertenrol (~ foto maken van de ander) à niet aangeraden 
§ Co-constructie (wat kan ik doen als hulpverlener) 

Wat is een casusformulering? 
We moeten hierbij een onderscheid maken tussen twee termen die vaak door elkaar gebruikt worden. 
Enerzijds hebben we de term casusformulering (= georganiseerd narratief dat articuleert hoe iemands 
functioneren en disfunctioneren is georganiseerd) dat een product impliceert. Een casusconstructie (= 
opbouw van casusformulering) daarentegen impliceert een proces. 
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Sturmey (2009) gaat hierop verder en zegt dat een casusformulering een narratief is en dat getypeerd kan 
worden o.b.v. de volgende kenmerken: 

• Bespreekt de kernaspecten van een casus. Dus: niet louter een lijst met allerlei details over de 
patiënt of over sessies 

• Integreert de informatie over een casus binnen een coherent idee over de aard van de problemen 
waar de patiënt mee worstelt. 

• Is steeds tentatief en weerspiegelen wat de clinicus tot dan toe weet. Bijkomende informatie kan 
er steeds voor zorgen dat men zijn mening over de casus herziet 

o Tentatief: het nu-moment is valide, maar volgend jaar kan dat niet meer valide zijn 
• Is erop gericht om richting te geven aan de behandeling 

De essentiële kenmerken van een casusformulering volgens Johnstone & Dallos, ongeacht het 
theoretische referentiekader van de diagnosticus: 

• De kernproblemen van de patiënt samenvatten 
• Bespreken hoe de kernproblemen van de patiënt onderling samenhangen, vertrekkend van 

psychologische theorieën en principes 
• Op basis van psychologische theorieën uiteenzetten hoe kernproblemen ontstaan zijn en in stand 

gehouden worden doorheen de tijd en binnen specifieke omstandigheden 
• Een voorstel tot interventie weergeven, gezien de dynamiek van de kernproblemen 
• Steeds voorlopig en vatbaar voor herformulering 

Kernideeën 
Het belangrijkste doel van een formulering in elke omgeving is: het identificeren van de beste manier om 
verder te gaan en het informeren van de interventie.  

Beoordelingen en praktijkgerichte rapporten hebben gesuggereerd dat formulering een reeks andere 
doeleinden kan dienen, waaronder:  

• Het verduidelijken van hypothesen en vragen;  
• Het verstrekken van een totaalbeeld of kaart;  
• Het opmerken van hiaten in de informatie over de gebruiker van de dienst;  

o Zicht krijgen op wat je niet begrijpt 
• Prioriteren van problemen en problemen;  
• Het selecteren en plannen van interventies;  
• Het minimaliseren van vooroordelen in de besluitvorming en het vergroten van de transparantie, 

door keuzes en beslissingen expliciet te maken;  
o Transparantie over beslissingen maar ook over hoe we te werk gaan met patiënten 

• Het kaderen van medische interventies;  
• Het voorspellen van reacties op interventies; het voorspellen van moeilijkheden;  
• Nadenken over gebrek aan vooruitgang; probleemoplossing;  
• Het bepalen van criteria voor een succesvol resultaat;  
• Ervoor te zorgen dat een cultureel begrip is opgenomen;  
• De gebruiker van de dienst (en verzorger) helpen zich begrepen en ingesloten te voelen;  
• De therapeut helpen zich ingesloten te voelen;  
• Versterking van de therapeutische alliantie;  
• Het aanmoedigen van samenwerking met de gebruiker van de dienst (en verzorger);  
• De nadruk leggen op sterke punten en behoeften;  
• Normalisering van problemen; het verminderen van de zelfverwijt van de servicegebruiker (en 

verzorger);  
• Het vergroten van het gevoel van keuzevrijheid, betekenis en hoop van de servicegebruiker. 
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Clinici hebben extra voordelen gemeld van het gebruik van formulering in teamwerk om een gedeeld 
begrip van de problemen van een servicegebruiker te ontwikkelen:  

• Het bereiken van een consistente teambenadering van interventie;  
o Gedeeld verhaal onder personeel 
o Elke therapeut kan iets anders zien 

• Team, servicegebruiker en verzorgers helpen om samen te werken;  
• Het verzamelen van belangrijke informatie op één plek;  
• Het genereren van nieuwe manieren van denken;  
• Omgaan met kernvraagstukken (niet alleen crisismanagement);  
• Het begrijpen van hechtingsstijlen in relatie tot de dienst als geheel;  
• Elkaar ondersteunen met servicegebruikers die als complex en uitdagend worden ervaren;  
• Het benutten en waarderen van de expertise van alle teamleden;  
• Het uitdagen van ongefundeerde 'mythes' of overtuigingen over gebruikers van diensten;  

o Dossiers kunnen functioneren als een vooroordeel over de patiënt 
o Werken met interpretatieve aanpak stimuleert om gebruik te maken van het nu-

moment, het is een poging om een ‘fris’ verhaal te vertellen over de patiënt 
• Het verminderen van negatieve personeelspercepties van gebruikers van diensten;  
• Het verwerken van tegenoverdrachtreacties van het personeel;  
• Het personeel helpen om risico's te beheren;  
• Het minimaliseren van onenigheid en verwijten binnen het team;  
• Het vergroten van teaminzicht, empathie en reflectie;  

o Teams: meer overeenstemming en onderling begrip 
• Het verhogen van het moreel van het personeel;  
• Het overbrengen van meta-boodschappen aan het personeel over hoop op positieve verandering. 

Best practice klinische psychologie formulering en formulering heeft de volgende kenmerken:  

• Het is persoonsspecifiek en niet probleemspecifiek;  
o Verhaal vertellen over wie iemand is 
o Waar hij/zij mee bezig is 
o Hoe hij/zij in problemen is geraakt 

• Het is gebaseerd op een reeks modellen en oorzakelijke factoren;  
• Het integreert, niet alleen lijsten, de verschillende mogelijke oorzakelijke factoren door een goed 

begrip van hun persoonlijke betekenis voor de gebruiker van de dienst;  
• Het is niet gebaseerd op functionele psychiatrische diagnoses zoals schizofrenie of 

persoonlijkheidsstoornis. Integendeel, de ervaringen die mogelijk tot een psychiatrische diagnose 
hebben geleid (bijv. Slecht humeur, stemmen horen) zijn zelf geformuleerd;  

o Diagnoses kunnen, maar hoeft echt niet! 
o Veel van de problematieken passen niet in categorieën + de categorieën op zich zeggen 

zeer weinig 
• Het omvat een cultureel perspectief en begrip van de presentatie en het leed van de gebruiker 

van de dienst;  
• Het is duidelijk wie de gebruiker van de dienst is en wie de belanghebbenden zijn in een 

bepaalde situatie;  
• Het vertrekt vanuit een kritisch bewustzijn van de bredere maatschappelijke context van 

formulering, ook al zijn deze factoren niet expliciet in elke formulering opgenomen.  
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Oorzakelijke factoren die soms worden verwaarloosd of gebagatelliseerd in de formuleringen van klinisch 
psychologen zijn:  

• Overdracht en tegenoverdracht (met name relevant in teamformuleringen; Meadon & van 
Marle, 2008);  

o Overdracht en tegenoverdracht: informatie die je krijgt is anders bij een klik dan dat er 
weerstand is 

• De persoonlijke betekenis en service gebruikerservaring van medische interventies zoals 
diagnose, medicatie en opname (Martindale, 2007);  

• De potentieel traumatiserende effecten van medische en psychiatrische interventies (Lu et al., 
2011; Johnstone, 1999);  

• De invloed van stigma, discriminatie en de rol van 'psychiatrische patiënt' (Barham & Hayward, 
1995);  

• Recent werk over de causale rol van trauma en misbruik bij psychose (Larkin & Morrison, 2006; 
Moskowitz et al., 2008). De impact van misbruik wordt ook vaak over het hoofd gezien bij 
cliënten met leermoeilijkheden;  

o Traumatisering door voorgaande interventies mogelijk 
• Sociale factoren zoals klasse, armoede, werkloosheid en machtsverhoudingen;  
• Etnische en culturele factoren 

Redeneerwijze bij casusformulering 
• Een casusformulering wil dynamiek/structuur/mechanisme van een geobserveerd 

symptoom/problematiek in een context vatten 
• Een casusformulering schuift een logisch-plausibele interpretatie naar voor  

o ≠ oorzakelijke verklaring! 
o Niet puur hypothetico-deductief redeneren (clinicus genereert hypothese en toetst die 

aan de data die hij verzamelt; top-down) 
o Ook niet louter inductief redeneren (clinicus formuleert generaliserende bevinding op 

basis van specifieke waarnemingen; bottom-up) 
o Eerder abductief redeneren 

Wat is dat nu abductief redeneren? Haig heeft getracht hier een omschrijving te geven: 

• Clinicus detecteert empirische fenomenen (stabiele patronen in iemands functioneren) op basis 
van data (gesprekken…) 

• Clinicus zoekt plausibele verklaring voor het fenomeen: doet een uitspraak over de dynamiek van 
onderliggende patronen en gebruikt daarvoor theorie (heuristieken, regels, principes) 

o Theorie leert ons iets over regels, heuristieken en patronen 
o Toepassen op casussen 

• Niet: puur toepassen van een theorie, niet puur opbouwen van theorie met algemeen geldende 
wetten 

• Wel: plausibele coherent idee over mechanisme opbouwen, maar verklaring is nooit ‘volledig’ of 
‘af’; de opgebouwde kennis is onzeker en niet zomaar te veralgemenen naar andere casussen of 
over de tijd heen (we weten niet hoe het vroeger was en hoe het later zal zijn) 

Als we naar abductief redeneren kijken kunnen we het vergelijken met de manier van denken van 
Sherlock Holmes als hij een moord oplost. Sherlock loopt rond op de crime scene, doet mee, luistert,… 
terwijl bouwt hij ook een plausibel idee op. In de praktijk moeten we dus meestappen met de verhalen 
van de patiënt. 
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Kwalitatief onderzoek als methodologisch kader (hoofdstuk 3 in boek) 
Casusformulering is kwetsbaar om beïnvloed te worden door de stijl, denkfouten en 
vooringenomenheden diagnosticus 

• Methode kwaliteitsbewaking nodig: validiteit en betrouwbaarheid optimaliseren  
• Vertrekkend van methodologie kwalitatief onderzoek  

o Verschil: andere finaliteit; minder tijd; geen veralgemenende focus; ander statuut vraag 
& weten 

o Gelijkenis: taal en spreken centraal; goed beredeneerde veronderstellingen 

"Het hart van kwalitatief onderzoek is zijn epistemologische houding: zijn toewijding aan het onderzoeken 
van subjectiviteit, opzettelijke actie en ervaringen ingebed in real-life contexten" (Marecek, 2003) � focus 
op diversiteit. 

"De situatie in het begin van de 21e eeuw is er een van heterogeniteit, met kwalitatief onderzoek dat het 
best kan worden geconceptualiseerd als een fuzzy set" (Madill & Gough, 2008)  

Kwaliteitsbewaking bij interpretatief-kritische casusformulering 
• Kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek hangt niet af van het type data dat men verzamelt – 

kwantitatief of kwalitatief – maar van de kwaliteit van de methodologie  
• Bronnen die een vertekening kunnen veroorzaken uitsluiten, of door systematische reflectie 

onder controle trachten te krijgen  
• 3 grote aandachtspunten: reflexiviteit (kritische attitude), betrouwbaarheid (geen vertekening) 

en validiteit (correcte conclusies) 

Reflexiviteit 
• Net zoals de mensen die ze onderzoeken, zijn kwalitatieve onderzoekers zelf ook actieve 

betekenisverleners à onderzoek = waarde-beladen à aandacht invloed eigen persoon op 
interpretatieproces.  

• "Waarheid is niet alleen het resultaat van constructie, maar ook van betwisting. Er zijn gevechten 
om de waarheid, waarin bewijs, resultaten, argumenten, laboratoria, status en nog veel meer 
worden ingezet als middelen in de pogingen om bondgenoten te winnen en iets tot het ware te 
dwingen" (Rose, 1998, ) 

• Maatschappelijke stereotypen en dominante machtsverhoudingen worden vaak bestendigd via 
onderzoeksdesigns 

o Bestendiging: uitsluitingsmechanismen plaatsen en onderhouden 
o Patiënt zit in de positie waarbij er iets niet lukt in het leven 
o Hulpverlener zit in de positie waarin het wel lukt 

Reflexiviteit is een manier om aandacht te besteden aan de institutionele locatie van historische en 
persoonlijke aspecten van de onderzoeksrelatie (Parker, 2005) à reflecteren op beïnvloeding 
onderzoeker door diens context. We bekijken reflexiviteit op 3 lagen: 

• 1e laag: onderzoeker als persoons 
o "Reflexiviteit begint met het identificeren van vooroordelen die door de onderzoeker in 

het project zijn gebracht, die eerdere persoonlijke en professionele ervaringen 
vertegenwoordigen, pre-studie overtuigingen over hoe dingen zijn en wat moet worden 
onderzocht, motivatie en kwalificaties voor verkenning van het veld, en perspectieven en 
theoretische grondslagen met betrekking tot onderwijs en interesses" (Malterud, 2001)  

o Onderzoeksdagboek: welke invloed heeft eigen bagage kwalitatieve onderzoeker op wat 
hij/zij ziet en leest in het bestudeerde materiaal?  
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• 2e laag: institutionele inbedding onderzoeker 
o Onderzoeker = exponent van een sociale context  
o Onderzoeksdagboek 

• 3e laag: relatie tussen de onderzoeker en de onderzochte persoon  
o Onderzoeksrelatie belichaamt de superioriteit van de wetende/vragende onderzoeker in 

vergelijking met de onderzochte persoon  
o Kwalitatieve onderzoekers vragen zich af hoe hun kennispositie een machtsonevenwicht 

zou kunnen bewerkstellingen en zoeken manieren om aan de negatieve impact van dit 
onevenwicht tegemoet te komen  

o Onderzoeksdagboek 

Lévi-Strauss (1958):  “technique de dépaysement”, methodisch ‘onthemen’ 

• Door als onderzoeker een vreemdeling te worden ten aanzien van datgene dat evident was (de 
eigen cultuur) openen zich mogelijkheden om datgene wat vreemd was (de andere cultuur) meer 
onbevangen te benaderen 

• “In de sociale wetenschappen is de persoon van de onderzoeker het enige instrument van kennis 
van menselijk gedrag, de primaire toegang tot denken en doen van anderen. Daarom is deze 
verdubbeling van identiteit epistemologisch zo wezenlijk: omdat ze een zelfdisciplinering van de 
blik mogelijk maakt, dus een methodisch tussen haakjes zetten van een belangrijke dimensie van 
de subjectiviteit” (Lemaire, 2008) 

• Cf. Weloverwogen niet-begrijpen (cf. Gardez-vous de comprendre) 
• Respect voor het anders-zijn van de Ander (cf. Sint Maarten) 

Klinisch psychologisch assessment 
• Reflexiviteit die zich toespitst op persoonsgebonden eigenschappen, komt neer op een 

ondervraging van hoe men als persoon geïmpliceerd is en geaffecteerd wordt. 
• Persoonlijke vervlochtenheid met klinisch werk actief onderkennen; verwoorden hoe deze vorm 

krijgt. Bijv. Freud en Anna Hammerslag: Irma-droom 
o Vervlochtenheid: aan de slag gaan met iemand 
o In rekening brengen hoe de ander een invloed kan hebben op ons 

• “Wie, zoals ik, de kwaadaardigste demonen, die onvolledig getemd in ’s mensen ziel huizen, 
wakker roept om ze te bestrijden, moet erop bedacht zijn dat hijzelf bij die worsteling niet 
ongedeerd blijft” (Freud, 1905) 

• Door open te reflecteren over het klinisch werk, en te verwoorden hoe het werk met patiënten 
ons raakt (doet twijfelen, kwaad worden, wegdromen, bang worden, verlangen naar 
vriendschap…), kunnen we deze subjectieve impact aan banden leggen. Bijv. burn-out 

Reflexiviteit gekoppeld aan de invloed die uitgaat van een institutionele rol van de 
diagnosticus 

• Gevaar tot paradigmatisch, dogmatisch denken met theorieën: casus als illustratie van de theorie 
• Invloed job-situatie diagnosticus: ‘uit wiens hand men eet, wiens woord men spreekt’ 
• Beïnvloeding van de tijdsgeest 

o Cfr. homoseksualiteit was taboe; nu al veel minder 

Reflexiviteit gekoppeld aan de invloed van de relatie tussen de diagnosticus en de 
gediagnosticeerde persoon 

• Diagnosticus krijgt macht toegeschreven door de patiënt: “it is the patient’s own account that 
constitutes the moment when the truth blazes forth” (Foucault, 2003) 

• Instellingen bestendigen de macht van de psy-professional: onderwerpen patiënt aan 
werkregime van de professional 

• Daarom hebben we ethiek nodig; ethiek geeft richting aan de behandeling, niet aan de patiënt; 
uw macht aanwenden om de patiënt zelf richting te laten geven 
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• Dus: waken over invloed die uitgaat van professional en ondervragen of de subjectieve 
waarheid van de persoon die hulp zoekt voldoende op de voorgrond staat 

Werkvormen  
• Zelfanalyse, eigen therapie 

o We moeten onszelf durven ondervragen 
o Belangrijk om jezef te bestuderen à  

§ Wie ben ik?  
§ Waar kom ik vandaan?  
§ Wat zijn mijn issues 

o Iedereen heeft zijn eigen geschiedenis à voeling krijgen met dynamieken van de ander 
kan pas vanaf het moment dat je je eigen dynamieken snapt 

• Klinisch dagboek = onderzoeksdagboek 
o Zeker voor beginnende clinici 
o Nadenken over wat je doet op het werk en wat het werk met jou doet 
o Je zal accurater kunnen luisteren 
o "Van onderzoekers wordt verwacht dat ze nadenken over hoe ze te weten komen wat ze 

weten, en de kroniek van iemands denken in een onderzoekstijdschrift faciliteert 
mogelijk een dergelijk bewustzijn" (Watt, 2007)  

o "Door op verschillende manieren te schrijven, ontdekken we nieuwe aspecten van ons 
onderwerp en onze relatie ermee" (Richardson, 1994) 

o Klinisch dagboek = invallen en bedenkingen over globale manier van werken, over 
eigen(aardig)heden die aantrekken of storen in het werk met bepaalde patiënten, over 
hoe men persoonlijk geraakt wordt  

§ Reflectieve afstand;  
§ Enkel zelfbespiegeling  

• Supervisie, werkdiscussiegroepen en klinische kartels 
o Bouwen voort op de interactie met collega’s 
o Reflectief spreken over werkervaringen rond hete hangijzers uit het klinisch werk, 

meestal over casussen 
o Doel: metaperspectief opbouwen 

§ Supervisie: met ervaren collega’s 
§ Werkdiscussie: met kleine en stabiele groep van collega’s, waarbij zonder 

leidinggevenden wordt vergaderd en gereflecteerd 
§ Klinische kartels: kleine werk- en studiegroepen die bestaan uit 4 tot 6 personen 

die gedurende een jaar zonder begeleider intensief samenwerken rond casussen 

In wat volgt zullen we het hebben over betrouwbaarheid en validiteit. Kort door de bocht kunnen we zien 
dat betrouwbaarheid focust op de procedure en validiteit op de inhoud. Rond beide concepten is veel 
meer te doen dan hier aangehaald wordt. Validiteit en betrouwbaarheid zijn nooit gegeven, ze moeten 
bewerkt worden (maar het zijn geen statistische begrippen). 

Er wordt een pleidooi gegeven voor een methodologisch gestrenge besluitvorming: verificatie. 

"Verificatie is het proces van controleren, bevestigen, zeker weten en zeker zijn. In kwalitatief onderzoek 
verwijst verificatie naar de mechanismen die tijdens het onderzoeksproces worden gebruikt om 
stapsgewijs bij te dragen aan het verzekeren van betrouwbaarheid en validiteit en dus de striktheid van 
een studie" (Morse, et al., 2002) 

• Goede kwaliteit onderzoek vereist een goede onderzoeker 
• Goed klinisch werk vereist een goede clinicus 
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"Het is de creativiteit, gevoeligheid, flexibiliteit en vaardigheid van de onderzoeker in het gebruik van de 
verificatiestrategieën die de betrouwbaarheid en validiteit van de evoluerende studie bepalen" (Morse, et 
al., 2002) 

• KPA: verifiëren of besluiten effectief gegrond zijn in gespreksmateriaal en observatiegegevens + 
ev. testing  

• Goede neerslag van gesprekken en klinische ontmoetingen in een document met klinische 
werknotities à basis casusconstructie; basis supervisie, werkdiscussies, klinische kartels à 
feedbackloop! 

o Bv. Freud – Ernst Lanzer (Rattenman) 
o Bv. informaticasystemen 

• Werkcultuur waarin het zorgvuldig onderbouwen van besluiten en het cyclisch opnieuw 
beschouwen van basisgegevens centraal staat 

Betrouwbaarheid  
• Betrouwbaarheid = methodisch gestreng en transparant handelen 
• 2 aandachtspunten  

o Bias door onderzoeker minimaliseren 
§ Onbevooroordeeld zijn (confirmability) 
§ Risico’s: te grote beïnvloeding door onderzoeker 
§ Te sterk meegesleept worden door onderzochte 
§ Daarom moet het onderzoeksproces gedocumenteerd worden zodat de 

redeneerprocessen verifieerbaar worden 
§ Daarom ook onderzoeksaudits en triangulaties (methodisch, onderzoekers, 

bronnen) uitvoeren 
o Conclusies moeten logisch zijn en voortvloeien uit het basismateriaal:  

§ Gegrondheid (dependability) van de onderzoeksconclusies 
§ Conclusies moeten consisten en helder geformuleerd zijn 
§ Intercollegiale aftoetsing; audits 

Implicaties voor casusconstructie 
• Besluitvormingsproces zorgvuldig documenteren: klinische werknotities, aantekeningen naar 

aanleiding van overleg met derden 
• Overleg met derden om na te gaan in hoeverre conclusies bevestigbaar en gegrond zijn 
• Triangulatie: meerdere perspectieven inbouwen 
• Doel: tendentieus denken en redeneerfouten tegengaan 

Validiteit  
• Interne validiteit of geloofwaardigheid = correct zijn van conclusies; al dan niet kunnen 

aannemen van wat de onderzoeker zegt 
o Niet vanuit realistische epistemologie, wel constructivistisch falsifiëren: is een conclusie 

houdbaar? Consistent met basismateriaal? 
§ Interessant licht werpen op onderzochte fenomeen;  
§ Pragmatisch bruikbaar zijn 
§ Precies aanduiden wat je in de veelheid van gegevens kan verklaren en wat niet 

o Doorlichting 
§ Vertrouwd? 
§ Veelzijdig? 
§ Triangulatie? 
§ Debriefing? 
§ … 
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• Externe validiteit of overdraagbaarheid: mate waarin conclusies gegeneraliseerd kunnen worden 
en van toepassing zijn op andere gevallen in andere contexten 

o Kan maar indien bestudeerde fenomeen gedetailleerd beschreven 
o Thick descriptions 
o Herhaalbaar? 

Klinisch psychologisch assessment 
• Interne validiteit bij casusformulering 

o Casusformulering = klinische basisgegevens? 
o Goede vertrouwheid met patiënt? 
o Triangulatie? 
o Aandacht voor informatie die niet mooi in plaatje past? 
o Dialoog met theorie, onderzoek, andere gevalsstudies? 
o Debriefing? 
o Strookt het met wat de patiënt zegt? 

• Externe validiteit bij casusformulering 
o Lijvig en gedetailleerd? 
o Gecontextualiseerd? (levenscontext + diagnostische context) 
o Particulariteitsitem en singulariteit? 
o Kan het overgebracht worden naar iemand die de patiënt niet kent? 

• Dus: werkcultuur nodig met expliciet aandacht voor betrouwbaarheid en validiteit 
o Niet hetzelfde als standaardiseren 
o = transparant concluderen en expliciet dialogeren 

  



BRENT BAEYENS 40 

 

 
  



BRENT BAEYENS 41 

 

Hoofdstuk 5: Klinisch interviewen en de rol van de 
fenomenologische benadering 

Inleiding 
• Doel en aard van KPA: systematisch en gedetailleerd in kaart brengen van symptomen, klachten 

en ruimere functioneringsdynamieken die psychisch lijden met zich meedragen, met het oog op 
het begrijpen van iemands problematiek en eventuele interventie 

o Eerste-persoonsperspectief 
o Subjectieve ervaringen  

• Verschillende vormen van assessment 
o Narratief beschrijven 
o Klasseren 
o Schalen 

• Methodologisch-epistemologisch werd er gewezen op een continuüm 
o  Empirische benadering: kwantificeren van psychologische variabelen 

§ Maakt gebruik van gestandaardiseerde methoden, zoals gestructureerde 
interviews (bv. SCID) 

o Interpretatief-kritische benadering: kwalitatieve studie en kritische contextualisering van 
geleefde ervaring van patiënten 

§ Focus op narratieve methoden die ruimte bieden voor de spontane ontvouwing 
en elaboratie van een problematiek 

In dit hoofdstuk zullen we stilstaan bij de fenomenologische benadering van psychopathologie. 

Basisassumpties van de fenomenologische benadering 
De fenomenologische benadering kan gezien worden als een algemene of generieke benadering die een 
verdiepeing kan geven aan zowel de empirische benadering als de interpretatief-kritische benadering van 
KPA. Beide benaderingen trachten hetzij op kwantitatieve, hetzij op kwalitatieve wijze ervaringen die 
beleefd worden in de 1e persoon te beschrijven en te begrijpen door ze te vertalen in 3e persoonstermen 
die vervolgens gebruikt kunnen worden voor diagnostiek, onderzoek en interventie. 

Het is een descriptieve discipline die een zo nauwgezet mogelijk beeld tracht te bieden van verschillende 
vormen van subjectieve ervaring (bv. zelfbewustzijn intentionaliteit, tijdsbewustzijn, intersubjectieve 
beleving) en hun variaties en veranderingen in verschillende vormen van psychopathologie. 

• Wat is zelfbewustzijn? 
• Wat bedoelen we met tijdsbewustzijn? Het tikken van de klok vs. het subjectief ervaren van tijd. 

Hoe verschilt het ervaren van tijd tussen een manische en een depressieve episode? 
• Wat is zelfervaring? Hoe uit het zich in een psychose, borderline PD of OC-problematiek? 
• Hoe wordt de ander beleefd? Hoe uit zich dit in AN of paranoïde functioneren? 

Merleau-Ponty zegt het volgende over de fenomenologie: “De fenomenologie is het onderzoek naar de 
essenties en alle problemen komen volgens haar neer op het bepalen van de essenties: bijvoorbeeld de 
essentie van de waarneming en de essentie van het bewustzijn. Ze probeert een directe beschrijving te 
geven van onze ervaring zoals die is, zonder enige verwijzing naar haar psychologisch ontstaan en de naar 
de causale verklaringen die de wetenschapper, de historicus of de socioloog ervan kunnen geven. De 
fenomenologie betekent een terugkeer naar de dingen zelf: terugkeren naar deze aan de kennis 
voorafgaande wereld waarvan de kennis altijd spreekt en ten opzichte waarvan elke wetenschappelijke 
bepaling abstract, aanduidend en afhankelijk is, zoals de geografie dat is ten aanzien van het landschap 
waarin we allereerst hebben geleerd wat een bos, een weide of een rivier is.” 
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• Net zoals de geograaf kennis moet hebben van het landschap dat hij wil reduceren en verklaren, 
dient de clinicus een duidelijk beeld te hebben van de vormen van mentale ervaring (bv. het 
wezen van een hallucinatie en hoe deze verschilt van een illusie, het wezen van gedachteninsertie 
in psychotische beelden en hoe deze verschilt van het verlies van autonomie die gepaard kan 
gaan met obsessieve dwangbeelden, of nog de heteregene aard van zelfervaring 

• Zonder zo’n beeld lopen we het risico om vormen van psychisch lijden met elkaar te verwarren in 
onze casusconstructies, wat op zijn beurt nadelige consequenties heeft voor onze verklaringen en 
interventies 

o Interventies moeten bv. anders zijn wanneer sociale angst ingebed is in onzekerheid en 
verdeeldheid rond de narratieve identiteit dan wanneer de angst het gevolg is van 
onstabiele grenzen tussen ik-ander in een psychotisch beeld 

• Doordat de fenomenologische benadering generisch en descreptief is, kan ze zowel gebruikt 
worden als vertrekpunt voor de ontwikkeling van kwantitatieve schalen, en als basis voor een 
narratieve assessment. 

Waarom? Het probleem van beschrijving in assessment? 
Beschrijvingen van abnormale of verstoorde ervaring en expressie zijn de basis van de psychologie als 
wetenschappelijke discipline maar ook als een pragmatisch-therapeutische benadering. We refereren 
vaak naar dit descriptief niveau als fenotypisch (i.e. het niveau van wat direct observeerbaar is) of 
fenomenaal (i.e. wat manifest of gegeven is in bewustzijnservaringen) in tegenstelling tot onzichtbare 
constructen op genotypisch niveau. 

Er zijn minstens 6 redenen waarom de fenomenologie de basis vormt voor een KPA en ruimer voor de 
psychologie als wetenschap 

• Psychologisch assessment is een interdisciplinair veld 
o Verschillende talen, concepten en modellen hanteren om complexiteit van psychisch 

lijden te vatten 
o Clinici benaderen hun discipline vanuit verschillende hoeken (incl. neurowetenschap, 

cognitieve psychologie, psychoanalyse en relationele modellen) 
o Gedeelde grond en taal nodig om elkaar te begrijpen 
o Fenomenologie biedt een kader voor de studie en beschrijving van psychopathologie 

waarbij theoretische assumpties worden geminimaliseerd en de vormen en inhouden 
van de subjectieve ervaring van patiënten worden geprioritiseerd 

o Fenomenologie = basiswetenschap van de psychologie: het biedt de gedeelde taal die 
clinici met verschillende achtergronden toelaat om elkaar te begrijpen wanneer ze over 
mentale problemen praten 

• Geen biomarkers, wel een verzameling van subjectieve ervaringen, expressies en gedragingen 
o Merendeel van diagnoses en mentale problemen worden op niet-

neurowetenschappelijke manier bepaald 
o Nood aan fenomenologische verheldering van ervaringsvariabelen en constructen op 

een eerste-persoonsniveau 
§ Bv. categorie ‘waan’ is een heterogene categorie 
§ Moet gedetailleerd worden a.d.h.v. verschillende subcategorieën indien we 

neurobiologische correlaten succesvol willen identificeren 
o Ook therapeutische beslissingen vooronderstellen heldere onderscheiden tussen types 

van mentale ervaring indien we succesvolle behandelingen willen aanbieden. 
• Naast diagnosticeren, meten en classificeren omvat assessment begrijpen 

o Fenomenologie functioneert als brug tussen humane en klinische wetenschappen 
o Focus op diagnose en symptomen biedt te weinig aandacht voor de complexiteit en 

diversiteit van menselijke ervaringen. 
o Belang: de wijze waarop iemands kwetsbaarheid en lijden specifiek persoonlijk is. 
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• Tussen haakjes plaatsen van assumpties om zicht te krijgen op de subjectieve leefwereld van de 
patiënt 

o Fenomenologie omvat het proberen vatten van wat er typisch menselijk is in schijnbaar 
irrationele of onbegrijpelijke fenomenen 

o Zicht krijgen op de leefwereld van elke persoon en hoe pathologische fenomenen 
daarbinnen hun plaats kennen 

• Assessment is niet enkel assessment, maar reeds het kunnen ontvangen van en zorgen voor 
subjectief lijden 

o Gaat over het ontvangen en zorgen voor een geaffecteerd menselijk leven, eerder dan 
het beoordelen en stigmatiseren 

o Connectie tussen begrijpen en zorgen 
o Praktijk: zoektocht naar zinvolheid en betekenis; aanmoedigen om over persoonlijke 

ervaringen te spreken binnen zijn persoonlijke horizon van betekenis 
o Co-constructie 

• Beschrijven (Verstehen) komt voor verklaren (Erklären) 
o Brug tussen begrijpen en verklaren 
o Begrijpen kan enkel wanneer we ons trachten te verplaatsen in de situatie van de patiënt 
o Basiskennis is noodzakelijk: fenomeen beschrijven en begrijpen vooraleer we kunnen 

verklaren 

Kritisch intermezzo: operationalisme en fenomenologie 
Ondanks het duidelijk belang wordt de kwestie van beschrijving 
vaak te weinig besproken en verhelderd in de psychologische en 
psychiatrische literatuur. Daar zijn verschillende redenen voor 
aan te duiden, maar in het bijzonder na het ontstaan van 
operationele diagnostische criteria vanaf DSM-III lijkt 
fenomenologische beschrijving enerzijds, en fenomenologische 
concepten die gebruikt worden voor die beschrijving anderzijds, 
niet de aandacht te krijgen die ze zouden moeten krijgen 
gegeven de observaties hierboven. 

De zoektocht naar adequate methoden en vormen van 
beschrijving voor psychopathologie lijkt daarom te kamen met 
het rationalistisch-empiristisch dilemma (cfr. Plato’s Meno: 
ofwel weten we reeds op voorhand wat we moeten beschrijven, 
ofwel volgen we een a-theoretische benadering en weten we 
niet waar we moeten kijken). Zo dreigen we veroordeeld te worden tot een eindeloos proces van 
empirische observatie zonder dat we dit op een betekenisvolle manier weten te synthetiseren. 

Tot de jaren ’60 was psychologische en psychiatrische diagnostiek theoretisch eclectisch en divers. Vanaf 
het begin van de jaren ’70 ontstonden een aantal diagnostische initiatieven die een bepalende invloed 
hadden op hoe diagnostische beschrijving vanaf dat moment werd benaderd. De oplossing voor de crisis 
bestond in de aanname van een positivistisch-behavioristische epistemologie dewelke omschreven werd 
als ‘operationalisme’. 

Operationalisme stamt uit de idealen van het logisch empirisme of positivisme, een filosofische traditie uit 
het begin van de 20e eeuw. Het logisch positivisme stelt dat sensoriële ervaring, samen met de regels van 
de logica, de enige valide bron is van kennis over de realiteit. Hoewel dit programme oorspronkelijk een 
sterke anti-metafysische component had waarbij het agnostisch was over de aard van de realiteit, 
veranderde het gaandeweg in een positie van objectivisme en fysicalisme. Objectivisme zegt dat de 
realiteit is zoals het is, onafhankelijk van het menselijk perspectief. Fysicalisme zegt dat het wezen van die 
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realiteit volledig fysisch is. De filosofische positie had een belangrijke impact op psychiatrische 
beschrijvingen gezien de negatieve visie op de aard van bewustzijn en subjectieve ervaringen: 

• Bewustzijn en ervaring worden benaderd op dezzelfde wijze als andere spatio-temporel objecten 
binnen de werkelijkheid, en kunnen daarom op dezelfde manier beschreven worden 

• De aard van bewustzijn wordt typisch gezien als epifenomenaal; d.w.z. als causaal impotent en 
als verwaarloosbaar. Bewustzijn kan herleid worden tot neurobiologische processen, dit is in feite 
niets anders dan deze processen 

Logisch positivisme was sterk gericht op de vraag hoe theorieën en concepten verband houden met de 
extra-linguiïstische realiteit. Deze focus zou de descreptieve benadering in diagnostiek sterk bepalen., in 
het bijzond het concept van operationele definitie (dewelke een objectieve link zou waarborgen tussen 
een concept en haar referent in de werkelijkheid). Het idee was dat realiteit betrouwbaar kon worden 
beschrijven d.m.v. eenvoudige, atomische en theorievrije observationele uitspraken. Dit idee vinden we 
terug in de omschrijving van de operationele defenitie door Carl Hempel: “Een operationele definitie van 
een term is in de regel zo opgevat dat de term van toepassing is op een bepaald geval als de uitvoering 
van een bepaalde bewerking in dat geval een bepaald karakteristiek resultaat oplevert.” 

Bv. de term ‘ijs’ kan operationeel gedefinieerd worden als een volume van water dat solide wordt 
wanneer het onder een specifieke temperatuur wordt gebracht. De operationele definitie toont wat we 
moeten doen om het concept van ijs empirisch te verifiëren. Deze benadering is zowel theoretisch als 
praktisch ontoerijkend voor het merendeel van psychiatrische concepten. 

Kritisch beschouwd is de erfenis van operationalisme voor psychologisch assessment dan ook in eerste 
plaats dat beschrijvingen van mentale of subjectieve ervaringen zou eenvoudig mogelijk werden gemaakt 
(idealiter in eenvoudige externe gedragsmatige omschrijvingen of in dagelijkse taal). De hoop was dat 
clinici op die manier over eenduidige en theorie-vrije concepten en definities zouden beschikken die de 
betrouwbaarheid van diagnostiek zou verbeteren. Deze hoop loopt tegen het feit dat de betekenis van 
woorden altijd bepaald worden door hun context, dewelke nooit op voorhand kan gespecifieerd worden. 
Met andere woorden er zijn amper context-vrije definities. 

De moeilijkheden die dit meebrengt kunnen we illustreren aan de hand van de poging om het concept 
‘waan’ operationeel te definiëren. Klassieke operationele criteria om een waan te definiëren omvatten: 

• Foutieve inhoud 
• Sterke zekerheid 
• Incorrigeerbaarheid 

Zowel Karl Jaspers als Kurt Schneider stelden dat deze criteria ontoereikend zijn  om de essentie van 
waanervaringen te vatten. Om deze essentie te vatten moeten we kijken naar de bredere context van de 
persoon. Vanuit deze context: 

• Hoeft een waan niet noodzakelijk foutief te zijn (bv. de partners van individuen met een 
jaloersheidswaan kunnen daadwerkelijk ontrouw zijn) 

• Het hoeft ook niet over de externe realiteit (vaak kan het eigen lichaam de focus zijn van een 
waan) 

• Noch hoeft er met zekerheid aan vast gehouden worden 

Om de waan afdoende te begrijpen moeten we dus rekening hoeden met de onderliggende subjectieve 
ervaring waarbinnen wanen hun plaats kennen, en dewelke vaak gekenmerkt worden door omvattende 
veranderingen in het zelfbewustzijn. 
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Het punt van deze kritische opmerkingen is niet dat we de poging en zoektocht zouden moeten opgeven 
naar duidelijke en betrouwbare definities. Wat we wel moeten opgeven is de is de illusie dat we dit 
kunnen bereiken zonder een meer complex en gedetailleerd conceptueel kader voor de beschrijving van 
psychopathologie. 

Descriptieve fenomenologie bij Karl Jaspers 
Jaspers’ Allgemeine Psychopathologie (1913) omvat één van de eerste systematische beschrijvingen en 
besprekingen van verstoorde mentale fenomenen. Jasper’s beschrijvingen van deze ervaringen worden 
typisch voorafgegaan door een bespreking van de relevante normale vormen van ervaring (bv. normaal 
realiteitsbesef voorafgaand aan de bespreking van wanen). 

Fenomenologie verwijst dus naar de beschrijving van tekenen en symptomen van mentale stoornissen 
vanuit een sterk gedragsmatig of alledaags perspectief. Jaspers gaf een meer specifieke invulling aan de 
term die sterk verweven is met haar betekenis in de filosofie, namelijk fenomenologie als de descriptieve 
studie van ervaring. 

Jaspers merkt op dat mentale fenomenen gegeven zijn als een stroom van ervaringen die geen object-
status hebben zoals andere entiteiten in de realiteit.  

• Mentale fenomenen kunnen niet bestudeerd worden vanuit een onbetrokken epistemische 
houding zoals we dit zouden doen bij de studie van planten of weerfenomenen 

• De eerste taak van de clinicus is om de ervaring van patiënten zo gedetailleerd mogelijk op te 
roepen via een proces van empathische inleving 

• De spontane uitingen of zelfbeschrijvingen van patiënten zijn in die zin van grote waarde omdat 
ze het mentale leven op de meest direct en betrouwbare manier weergeven 

Fenomenologisch onderzoek focust in de eerste plaats op de vorm van de ervaring eerder dan louter op 
de inhoud. Zo is het bv. onvoldoende om erop te wijzen dat een patiënt excessief geoccupeerd is met het 
inhoudelijk thema van jaloezie of sociale beoordeling. Cruciaal is dat de clinicus in staat is te herkennen op 
welke manier (i.e. in welke vorm) deze jaloezie zich uit. 

Jaspers bijdrage is zijn inzicht dat subjectiviteit op een andere manier moet bestudeerd worden dan 
fenomonen in de somatische geneeskunde. Deze studie vereist een eigen methode, een fenomenologie. 
Wat deze methode precies inhoudt werd weinig systematisch uitgewerkt door Jaspers, maar wordt 
uitgebreider teruggevonden bij andere onderzoekers zoals Huuserl, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, 
Scheler en Bergson. 

Intentionaliteit, lichamelijkheid, leefwereld 
Een vaak voorkomende misvatting is dat fenomenologie zou neerkomen op een soort van subjectieve 
introspectie. In realiteit omvat het een radicale kritiek van het dualisme tussen subject-object, geest-
lichaam of intern-extern, door te wijzen op het belichaamde en het gesitueerde karakter van menselijke 
subjectiviteit. Het curciale belang van onze lichamelijkheid en onze immersie in en betrokkenheid op de 
wereld. 

Perceptuele ervaring stelt ons in staat om in direct contact te treden met de buitenwereld. Eerder dan te 
zeggen dat we representaties hebben, zijn onze ervaringen prestaties van de wereld onder bepaalde 
eigenschappen. Bewustzijn is dus in eerste plaats wereld-gericht, bewustzijn van iets – fenomenologisch 
kunnen we dan ook stellen dat de wereld zelf zijn eigen beste representatie is. 

Dit ervaringsfeit wordt in de fenomenologie gezien als het concept intentionaliteit. Bewustzijnservaringen 
zijn nooit inhoudsloos maar hebben altijd betrekking op iets, gaan over iets. Verder zijn er verschillende 
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manieren waarop ons bewustzijn betrokken is op een inhoud. Om hiervan een voorbeeld te geven kunnen 
we geeloven dat er nog eten in de frigo is, je kan dit verlangen, herinneren, maar ook perceptueel 
waarnemen. In al deze vormen van bewustzijn zal het intentionele object op een andere manier 
verschijnen. 

Dit subjectief bewustzijn is geen immateriële substantie, maar radicaal belichaamd. De dingen die we 
denken en ervaren wordt meebepaald door de structuren  van ons lichaam en wat ons lichaam kan doen. 
We ervaren de wereld in impliciete relatie tot ons eigen belichaamde standpunt, en niet vanuit een 
onbepaald standpunt of “a view from nowhere”.  

Onze relatie tot ons lichaam is er niet één van een subject met een object, zoals de stoel waarop we gaan 
zitten of een auto ide we voorbij zien rijden. Mijn lichaam maakt deel uit van het perspectief die ik kan 
innemen op de wereld, eerder dan zelf een object te zijn in de wereld. In intersubjectieve ervaring, echter, 
kan ik ook radicaal geconfronteerd worden met de object-zijde van mijn lichaam: anderen maken me er 
bewust van dat ik ook besta als waarneembaar object. Daarom is ons belichaamd bestaan ook een 
noodzakelijk deel van een intersubjectieve wereld. Het is duidelijk dat deze belichaming een belangrijke 
rol speelt in verschillende vormen van psychopathologie (bv. AN waar de focus ligt op de beoordeling 
door anderen). 

De menselijke geleefde wereld waarin we als belichaamde wezens bestaan is bovendien geen loutere 
collectie van dingen of fysieke objecten – maar een meer omvattend, impliciet kader voor ervaring, die 
doorgaans gekenmerkt wordt door vertrouwdheid, bekendheid, neutraliteit en alledaagsheid. De geleefde 
wereld is de vanzelfsprekende achtergrond van onze dagdagelijkse handelingen en interacties. Dit 
vanzelfsprekende karakter hangt samen met basale structuren van menselijke subjectiviteit (zoals 
automatische gewoontes). Deze leefwereld is dus onze meest onmiddelijke en basale realiteit van waaruit 
we vertrekken om vervolgens abstracties, generalisaties of wetenschappelijke verklaringen op te bouwen. 
Het is ook die vanzelfsprekendheid die in bepaalde vormen van psychopathologie op de helling kan 
komen te staan. 

“Tijdens  de  rit  merkte  hij  zeer  verbazingwekkende  dingen  op. Alles op straat was opzettelijk vanwege 
hem opgebouwd. Een grote hoeveelheid dingen waren zo opgesteld, enkel met als doel om te testen of 
hij ze opmerkte. Er lag bijvoorbeeld een grote berg stro, die daar niet te maken had; stenen in grote 
bakken om de straat te maken, die zich echter in goede toestand bevond. Aan de rand van de straat, 
zodat je het nauwelijks kon zien, liep een schaap. Mensen op fietsen kwamen van de andere kant. Ja, het 
was zoveel, hij kon het haast niet meer zeggen”. 

In het fragment hierboven lijkt de alledaagse wereld doelbewust in elkaar te zijn gezet om iets te 
verbergen. Het schaap dat precies op die plaats loopt, fietsers die plots net van die kant komen. Conrad 
beschrijft het verlies van neutraliteit van de wereld in de waanstemming als volgt: 

“De zieke beleeft zichzelf te midden van een zeldzaam veranderde wereld, waarin alles als een coulisse is 
opgebouwd, en voor hem ingericht, om hem op de proef te stellen of voor de gek te houden. Hierbij is het 
bekende vreemd geworden en het vreemde bekend, maar hij zelf is tot volledige passiviteit veroordeeld. 
Een bijna almachtig impresario, een godgelijke regisseur, zo wordt meestal zonder verdere bedenkingen 
of twijfel aangenomen, is verantwoordelijk  voor  dit  spel.  Meestal  verbergt  deze  grote tegenspeler zich 
achter het anonieme ‘men’: ‘Men heeft het zo opgesteld, men observeert mij, men wil van mij, men 
gelooft, enzovoorts’”. 
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Bewustzijn 
Hoe kunnen we bewustzijn het best omschrijven? Is het gewoon een ander object in de wereld of heeft 
het een bijzondere status? Fenomenologie begint met de assumptie dat bewustzijn niet een louter object 
is in de empirische werkelijkheid, maar tegelijkertijd ook de conditie is of voorwaarde voor de ervaring en 
verschijning van de werkelijkheid. Bewustzijn verschilt van alle andere fenomenen doordat het aan de 
basis ligt van onze begrijpen en ervaren, van zowel onszelf als de wereld. 

Fenomenologie stelt dan ook dat bewustzijn op verschillende manieren kan bestudeerd worden: niet 
enkel als een empirisch gegeven, als een causaal gedetermineerd object in de wereld, maar ook als het 
subject van onze relatie en betrokkenheid op de wereld. 

Fenomenologie benadert bewustzijn dan ook niet als een spatiaal object, maar als een betekenisvol en 
holistisch geheel van onderling verbonden ervaringen. Deze visie heeft belangrijke implicaties voor de 
studie en beschrijving van psychopathologie. Bv. auditieve hallucinaties worden in de fenomenologie niet 
benaderd als een onderscheiden ding of object met intrinsieke kwaliteiten, maar als een mentale ervaring 
van vreemdheid en dissociatie in relatie tot het gehele veld van bewustzijn. Anders gesteld: 
fenomenologie bestudeerd symptomen niet als onafhankelijke objecten, maar in relatie tot de bredere 
ervaringscontext van bewustzijn waarbinnen dergelijke symptomen zich manifesteren. Dit is een cruciale 
kwestie die ook de manier waarop we aan klinisch interviewen doen zal bepalen. 

Voorbeeld: fenomenologische beschrijving van schizofrenie 
Het is traditioneel erkend dat schizofrenie gekenmerkt wordt door fundamentele veranderingen in de 
zelfervaring. 

• Bleuler merkte op dat het ego van de patiënt een veelheid aan veranderingen ondergaat, met 
inbegrip van een splitsing van het zelf en het verlies van het gevoel van activiteit en de 
mogelijkheid om de eigen gedachten te sturen 

• Kraeplin beschouwde het verlies aan innerlijke eenheid van bewustzijn (“orkest zonder dirigent”) 
als een kernaspect van schizofrenie 

Hoewel zelf-stoornissen dus traditioneel erkend werden, speelt het concept van zelf momenteel geen rol 
meer in diagnostische criteria van schizofrenie in de DSM of ICD. Dit heeft onder meer te maken met een 
verarmde beschrijving en erkenning van subjectiviteit. In tegenstelling tot de focus op zelfervaring 
onderscheiden diagnostische systemen meestal positieve symptomen, negatieve symptomen en 
desorganisatie symptomen. 

De fenomenologie focust op een specifieke verstoring van bewustzijn, en meer in het bijzonder in de 
ervaring van zelf die normaal impliciet en pre-reflexief gegeven is. Het omvat een basale vorm van de 
subjectiviteit van ervaring, dat ervaring steeds ‘mijn’ ervaring is, het gevoel dat ik te allen tijde samenval 
met mezelf. Dit gevoel is dus niet iets dat afhaneklijk is van mijn intenties, maar een direct, onmiddellijk 
en automatisch aspect van ons bewustzijn. 

De fenomenologische studie van verstoring van zelfbewustzijn in schizofrenie laat zien dat deze twee 
complementaire aspecten omvat: 

• Hyper-reflexiviteit: 
o Een overdreven vorm van zelfbewustzijn waarbij patiënten zichzelf als extern object 

ervaren 
o Vorm van voortdurende zelf-observatie waarbij de aandacht gericht wordt op processen 

en fenomenen die normaal gezien impliciet beleefd wordt 
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o Patiënten hebben zo de beleving alsof ze steeds op een afstand naar zichzelf kijken, naar 
hoe ze handelen, spreken en omgaan met anderen, wat vanzelfsprekend en verstorend 
en vervormend effect heeft op onze spontaniteit en perceptuele ervaring 

• Verminderde zelf-affectie 
o Impliciete gevoel te ebstaan als een vitaal en eenduidig subject van ervaring 
o De verstoring situeert zich in de basale structuur van zelfbewustzijn, en niet bv. in 

problemen met iemands zelfbeeld, zelfvertrouwen of hoe hij zichzelf niet in termen van 
idealen of verlangens 

Door de problemen in de zelfervaring getuigen patiënten voorts over gevoelens van isolering en 
onthechting van de realiteit, een solitair standpunt waardoor ze niet in staat lijken om de natuurlijke en 
alledaagse betekenis van de wereld en anderen op een directe wijze te beleven. Dit kan zich uiten in 
fundamentele twijfels en een perplexiteit over onze meest basale zekerheden. 

Positieve symptomen 
• Schneider: first rank symptoms 

o Gedefinieerd door een verminderd gevoel van zelf-affectie (verlies van eigen acties, 
gedachten, gevoelens, impulsen, lichamelijke sensaties of percepties) 

o Alsof het gecontroleerd word door iemand anders 
o Onderscheid zelf en ander houdt op met bestaan 
o Patiënt: “niet meer in staat zijn om te bepalen hoeveel van mezelf in mij is en hoeveel 

reeds in anderen. Ik ben een conglomeraat, een monstrositeit, die elke dag opnieuw 
wordt gemodelleerd” 

• Jaspers: symptomen zijn typische voorbeelden schizofrene onbegrijpbaarheid 
o Fenomenen waarin we ons niet kunnen inleven of psychologisch kunnen begrijpen 
o ßà Fenomenologische modellen laten zien dat manifestaties van externe beïnvloeding 

of verminderde zelfaanwezigheid toch vatbaar zijn voor een zeker psychologisch begrip 
o Door de combinatie van verminderde zelfaffectie en hyperreflexiviteit kunnen we 

begrijpen waarom spreken, denken en voelen een geobjectiveerd, vreemd en extern 
karakter krijgen 

• Fenomenologische analyse 
o Gaat niet uit van stemmen horen 
o Gaat wel om een radicale vervreemding ten opzichte van de eigen innerlijke spraak en 

gedachten. 
o Patiënten beleven hun eigen subjectiviteit vanuit een derde-persoons standpunt, een 

kloof tussen het zelf en het bewustzijn 
o Positieve symptomen zijn dus niet zozeer een toevoeging van iets, maar enkel een 

veranderde vorm van bewustzijn vooronderstellen ten aanzien van wat reeds altijd 
aanwezig is 

Negatieve symptomen 
• Tot recent weinig onderzoek naar subjectieve dimensie van negatieve symptomen 
• Symptomen: 

o Spraakarmoede 
o Affectvervlakking 
o Avolitie 
o Apathie 
o Anhedonie 
o Algemene desinteresse in in sociale en praktische wereld van alledag 

• Recent onderzoek: patiënten die vanuit het standpunt van anderen een afwezigheid van 
gedachten, motivatie, energie of sociale verbondenheid vertonen, dit zelf niet op deze manier 
beleven 
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• Onderzoek toont dat subjectieve en objectieve rapportering van negatieve symptomen sterk 
gecorreleerd zijn in het geval van depressie, maar niet in schizofrenie 

• Waar depressieve patiënten een kwantitatieve vermindering rapporteren in energie, mentale 
intensiteit, en het vermogen om efficiënt te denken, rapporteren schizofrenie-patiënten 
kwalitatieve veranderingen van denken en perceptie dewelke veel moeilijker te beschrijven zijn 

• De meer subtiele verandering houdt sterk verband met het concept van leefwereld 
o Patiënten rapporteren een verlies in de natuurlijke vanzelfsprekendheid van de wereld, 

een verlies van een common-sense oriëntatie ten aanzien van de realiteit, en de 
onproblematische achtergrondkwaliteit die er normaal voor zorgt dat personen zonder 
veel vragen kunnen interageren en handelen in de sociale en praktische wereld 

o Het verlies van natuurlijke vanzelfsprekendheid lijkt in eerste plaats te wezen op een 
typisch negatief gegeven, de afwezigheid van wat normaal aanwezig is 

o Fenomenologische exploratie van de subjectieve ervaring onderliggend aan deze 
negatieve symptomen laat echter zien dat deze vaak gekenmerkt wordt door een 
verhoogd en acuut bewustzijn van aspecten van de realiteit die normaal gezien onder de 
radar zouden blijven en dewelke de meesten gewoon veronderstellen of niet opmerken 

• Blankenburg: patiënte van Blankenburg vermeld dat ze gefixeerd was of vasthing aan 
vanzelfsprekende problemen en vragen waar anderen nooit bij stil staan 

• Antonin Artaud (patiënt) 
o Beschrijft een bewustzijn dat geteisterd wordt door lichamelijke gewaarwordingen die 

normaal gezien opnieuw tot de achtergrond van onze ervaring behoren 
o Op een bruut en lichamelijk niveau het verlies van vanzelfsprekendheid en hyper-

reflexiviteit 
o “de nachtmerrie van beenderen en spieren, de sensatie van de maagfuncties, beelden 

van ledematen die oneindig ver weg lijken, een dodelijke vermoeidheid” 

Desorganisatie symptomen 
• Deze omvatten abnormaliteiten in de organisatie van denken, spreken en aandacht. Ze kunnen 

verklaard worden vanuit de concepten van hyper-reflexiviteit en verminderde zelfaffectie 
• Artaud beschrijft zichzelf alsof hij contact verliest met, maar tegelijkertijd hyper en focaal bewust 

wordt van “al deze assumpteis die aan de basis liggen van het menselijke denken” 
• Hyper-reflexiviteit en verminderde zelfaffectie zijn complementaire aspecten van een 

fundamentele verandering in zelfbewustzijn die zorgt voor een verstoorde conceptuele en 
perceptuele grip op de realiteit 

Samengevat, het voorgaande dient als illustratie van hoe symptomen die normaal gezien afzonderlijk 
worden beschouwd vanuit een fenomenologische studie van bewustzijn en zelfervaring op een meer 
coherente en betekenisvolle manier worden verhelderd. Het spreekt voor zich dat voor andere 
problematieken andere concepten moeten gebruikt worden om subjectieve ervaringen te bestuderen. 

Hoe fenomenologisch exploreren? Het klinisch interview 
De gedetailleerde fenomenologische exploratie van subjectieve ervaringen vereist ook een vorm van 
interviewen die toegespitst is op de open en gedetailleerde bevraging van het eerste-persoons 
perspectief van patiënten. 

Belangrijk om op te merken is dat klinische interviews plaats vinden in verschillende contexten en dat 
deze interviews variëren naargelang de context. In wat volgt komt een bespreking van een interview voor 
een comprehensief en differentiaal-diagnostisch assessment. Hierin kijken we naar 3 delen: 

• De stijl van het klinisch interview 
• Hoe het interview moet worden gevoerd 
• Hoe de verzamelde informatie moet worden gesynthetiseerd in een diagnostische 

casusconstructie 
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De stijl van het klinisch interview 
Eén van de meest belangrijke factoren die de kwaliteit en rijkheid van de informatie bepaalt is de 
verhouding tussen clinicus en patiënt. Om een goede verhouding te bekomen is het cruciaal dat de 
clinicus kan duidelijk maken dat hij/zij wil luisteren naar hoe de patiënt ervaringen beleeft en beschrijft en 
welke betekenis hij/zij eraan toekent. Vertrouwen in de clinicus is noodzakelijk om op een open en 
ongehinderde manier te vertellen. 

Het begrijpen van andere mensen, in dit geval patiënten vereist fenomenologisch gezien een vorm van 
empathie. Empathie in de fenomenologische betekenis, betekent niet dat we ons moeten projecteren in 
anderen, moeten simuleren, imiteren of theoretiseren wat het voor mij zou betekenen om de patiënt te 
zijn. Het gaat wel over het begrijpen wat het betekent voor de patiënt zelf om zichzelf te zijn en zichzelf 
en anderen te ervaren op de manier waarop hij/zij dit doet. Empathie is dus geen techniek die ervoor 
zorgt dat de patiënt zichzelf gerust voelt tijdens het interview. Empathie is eerder een algemene attitude, 
een specifieke manier van omgaan en in relatie staan met de andere persoon, dewelke een atmosfeer 
creëert die de klinisch ontmoeting vormgeeft en waarin de interviewer, door zijn stijl van aanwezigheid, 
gebaren, houding, en vragen, zijn intentie duidelijk maakt om de ervaringen van patiënten te begrijpen. 
Het is de interviewer die verantwoordelijk is voor de empathische houding, dewelke concreet 
vooronderstelt op een gepaste wijze te reageren op antwoorden en beschrijvingen van patiënten, weten 
hoe en welke vragen stellen, maar ook weten welke en wanneer bepaalde vragen niet gesteld mogen 
worden. 

Voor een verscheidenheid aan mentale klachten is het zo dat het normale kader van ervaring en 
existentie is veranderd. Zonder dit kader wordt het vanzelfsprekend psychologisch begrijpen soms 
onmogelijk. In dat geval is het de taak van de interviewer om dit veranderende kader van ervaring te 
reconstrueren en welke impact dit kan hebben. 

Zo was er Ratcliffe met zijn concept van radicale empathie: “radicale empathie, stel ik voor, is een manier 
om in contact te komen met de ervaringen van anderen waarbij de gebruikelijke veronderstelling dat 
beide partijen dezelfde modale ruimte delen, wordt opgeschort.”. 

Met andere woorden, door onze normale en alledaagse assumpties over ervaring en realiteit, onze relatie 
met anderen, onze zelfervaring, tussen haakjes te plaatsen kunnen we tot een empathisch begrip komen 
van wat het betekent om de wereld, de ander, en onszelf te ervaren zoals de patiënt dit doet. 

Klinisch interviewen 
Het belang van de fenomenologische benadering als eerste stap in het beschrijven en ebgrijpen van 
psychische klachten. Bij klinisch interviewen zien we dat er twee kernbegrippen centraal komen te staan: 

• De interpersoonlijke verhouding = bepaalt kwaliteit van assessment 
o Het is niet omdat we sympathiek willen overkomen 
o De verhouding moet open zijn en moet uitnodigen tot spreken 
o Dit doe je niet zomaar of leer je niet zomaar. Het is een attitude die je jezelf aanleert 

door ervaring 
• De rol van (radicale) empathie = toegang krijgen in de leefwereld van patiënten 

o Gaat niet over empathie in de fenomenologische traditie 
o Het gaat eerder om een atmosfeer die je creëert waarbij je je eigen assumpties opschort 
o Voorwaarde om binnen te komen in een radicaal andere zijnstoestand 
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Belang van goed klinisch interviewen 
We zagen al eerder dat assessment een complex proces is dat niet gereduceerd kan worden tot een 
kwestie van betrouwbaarheid. De manier waarop we klachten intieel gaan beschrijven en begrijpen 
bepaalt onze verklaringen en interventies. 

De beschrijvende termen die we gaan hanteren zijn polysemisch. Met polysemisch bedoelen we dat een 
term meerdere betekenissen heeft. Zo zien we dat “ik voel me depressief” een bepaalde betekenis heeft 
voor de patiënt en nog andere betekenis heeft voor de hulpverlener. Het is dus steeds belangrijk dat we 
de patiënten de kans geven om hun verhaal te elaboreren. 

• Nooit een ‘ja’ of ‘nee’ antwoord à zegt niets 
• Betekenis bepalen door te contextualiseren! 

Vormen van klinisch interviewen 
Algemeen zien we dat er drie vormen zijn waarop we klinisch kunnen interviewen, namelijk: 

• Volledig gestructureerd 
• Volledig ongestructureerd 
• Semigestructureerd 

Hieronder zullen de volledig gestructureerde en semigestructureerde vorm uitgediept worden. 

Volledig gestructureerd 
Een volledig gestructureerd interview bestaat uit een set van vooraf bepaalde vragen die in een vast 
volgorde worden gepresenteerd aan de patiënt. Deze vorm wordt typisch gebruikt voor het identificeren 
van symptomen en syndromen volgens specifieke diagnostische criteria (bv. SCID voor DSM). 

Deze vorm is gericht op het verhogen van de betrouwbaarheid via het minimaliseren van de variantie in 
antwoorden en interpretaties. 

Een voorbeeld van een context waarin dit gebruikt kan worden is wanneer iemand wordt aangemeld op 
spoed en dat er een eerste checklist moet afgenomen worden om een beeld te scheppen van wie de 
persoon is (geslacht, leeftijd, allergieën,…). 

Voorbeeld: 

Interviewer (I): Heb je je etenslust verloren? 
Patient (P): Ja. 
I: Heb je moeite om te slapen? 
P: Ja, grote moeilijkheden. 
I: Voel je je vermoeid en heb je te weinig energie om dingen te ondernemen? 
P: Ja, soms … 
I: Ben je kritisch voor jezelf of voel je je waardeloos? 
P: Ja. 
I: Heb je concentratieproblemen? 
P: Ja, vaak. 
I: Heb je gevoelens van hopeloosheid? 
P: Ja soms voel ik me hopeloos. 
I: In de laatste twee jaren, hoe lang heb je je maximaal ok gevoeld? 
P: Hmmm … ik weet het niet … maximaal één week 
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Doorgaans zijn volledig gestructureerde interviews dus exhaustief omdat er heel veel vragen worden 
gesteld over heel veel domeinen van mentaal functioneren, maar dit leidt tot weinig fenomenologisch 
inzicht in wat de patiënt daadwerkelijk ervaart.  

Vaak zijn de antwoorden op de interviews kort en wordt de patiënt niet aangemoedigd om verder te 
exploreren (bv. wat betekent hopeloosheid voor jou?). We zien dan ook dat de patiënt hier vaak in een 
passieve positie verkeert waarbij de hulpverlener meer spreekt dan de patiënt. 

Bij volledig gestructureerde interviews treden er twee problemen op: 

• Niet meer informatie dan expliciet bevraagd 
• Bepaald type van info vereist ander soort van dialoog (bv. identiteitsproblemen) 

We spreken vaak van het cognitief frame probleem: relevantie en betekenis bepalen vereist een meer 
complex en holistisch beeld voor de contextualisering van de klachten. 

Semigestructureerd 
Bij een semigestructureerd interview is er al een bepaald beeld van de topics die de interviewer wil gaan 
exploreren, hiervoor is al wat kennis over psychopathologie en fenomenologie noodzakelijk. De vragen 
worden hier niet op voorhand bepaald. Men gaat de topics exploreren op een manier die geschikt en 
adequaat is gegeven de antwoorden, interesses en klachten van de patiënt zelf. 

Het interview tracht ook exhaustief te zijn, maar het is een concrete vorm gedicteerd door de 
interpersoonlijke dynamiek en de context van de ontmoeting. 

De stijl van het interview is eerder open, vrij, empathisch en conversationeel. De vragen zijn dan ook 
eerder contextueel geadapteerd aan het verhaal en de logica van de patiënt. We zien ook dat de patiënt 
geen passieve rol speelt en dat hij/zij aangemoedigt wordt om vrij te spreken (niet onderbroken) en de 
tijd krijgt om te reflecteren over zijn/haar verhaal. 

Spreken is niet enkel communiceren van vooraf bepaalde kennis, maar het is een proces van ontdekking 
doorheen articulatie! 

Soms kunnen we aan de patiënt vragen om voorbeelden van ervaringen voor te leggen, hier moet echter 
altijd verduidelijking van de patiënt gevraagd worden; ‘ja’ of ‘neen’ is hierbij niet voldoende.  

Semigestructureerde interviews zijn fenomenologisch gedreven, dit wil zeggen dat de betekenis samen 
met de patiënt wordt geëxploreerd en dat er nooit vooronderstellingen mogen gemaakt worden (Lacan’s 
Gardez-vous de comprendre).  

“Een jonge vrouwelijke patiënte huilde tijdens de meeste van de interviews die werden afgenomen tijdens 
de twee weken na haar opname. Wanneer gevraagd werd waarom ze huilde antwoordde de patiënt dat 
ze huilde “wanneer alles teveel wordt, niet omdat ik verdrietig of droevig ben. Het is meer een gevoel van 
angst en niet weten hoe ik moet reageren op de dingen of met het leven moet omgaan”. Ze vertelt verder 
dat het huilen reeds een probleem is van zolang ze zich kan herinneren. Er waren verschillende 
besprekingen geweest tussen haar ouders en haar school gedurende haar eerste schooljaren omdat 
andere kinderen zich van haar distantieerden, omdat ze verschillende keren per dag begon te huilen 
zonder duidelijke aanleiding. De patiënte werd naar eigen zeggen verkeerd gediagnosticeerd met 
‘depressie’ omwille van het huilen”. 
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Illustratie: 

Patient (P): Ik wandelde in een drukke voetgangersstraat samen met een vriend. Het was zeer 
onaangenaam om tussen het volk te lopen. Om aan de drukte te ontsnappen gingen we naar een klein 
zijsteegje. Ik brak en begon te huilen. Ik kon niet om met de situatie. Dan namen we een fiets-taxi om weg 
te geraken.   

Interviewer (I): Waarom zijn deze soort van situaties moeilijk voor jou? 

P: Er is te veel volk, ik kan ze niet allemaal in de gaten houden. Ik heb geen controle over wat er kan 
gebeuren. 

I: Waarom moet je andere mensen in de gaten houden?  

P: Ik weet het niet. Ik voel me gewoon meer op mijn gemak wanneer ik weet waar andere mensen zijn. Het 
is hetzelfde wanneer ik aan tafel ga zitten. Ik zet me altijd met mijn rug gericht naar een muur zodat ik kan 
zien of er iemand komt … zodat ik kan zien waar iedereen is.  

I: Is dat iets nieuw? 

P: Neen het is gewoon voor mij, maar het is erger geworden en ik denk er veel meer aan. Een aantal jaar 
geleden kon ik het negeren en kon ik gaan zitten waar ik wou. Ik kon ook gewoon in een drukke straat 
lopen. Dit kan ik nu niet meer. In een rij wachten is altijd moeilijk geweest voor mij, maar ik dacht dat dit 
was omwille van mijn ongeduldige karakter. Nu is het omdat ik bang ben van andere mensen.  

I: Bang van andere mensen? 

P: Het klinkt een beetje stom, maar dat is hoe ik me voel. Of misschien is het verkeerd om te zeggen dat ik 
ben bang van anderen – ik ben bang van wat er zou kunnen gebeuren wanneer er veel volk is. 

I: Heb je bepaalde ideeën over wat er zou kunnen gebeuren? 

P: Neen, zover ga ik niet … Ik geef je een voorbeeld: gisteren ging ik slapen hier in het ziekenhuis, ik weet 
niet waarom maar ik had een idee … ik deel een kamer met twee andere patiënten. Ik lag in bed en ik kon 
mijn lichaam niet kalmeren omdat mijn kamergenoten nog niet terug waren. Normaal moesten ze al terug 
zijn dus kon ik niet slapen, want als ze terug zouden komen op het moment dat ik al sliep dan zou ik niet 
weten wat ze kunnen doen. Mijn gedachten gingen verder en verder, steeds over de vraag waarom ze nog 
niet terug waren. Ik dacht dat ze misschien zouden wachten totdat ik in slaap viel omdat ze me iets wilden 
aandoen. Dit is hetzelfde als in situaties waar ik een oogje in het zeil wil houden. Het was gewoon 
duidelijker voor mij gisteren wanneer ik niet kon kalmeren en niet kon slapen. Het was alsof ik op ze 
wachtte om terug te komen en dan te slapen. Omdat ik dan zou weten dat er niets zou gebeuren. Eigenlijk 
was het wat onnozel want als ze me echt iets wilden aandoen dan konden ze dat ook wanneer ze al in bed 
lagen.    

I: Dacht je echt dat ze jou iets wilden aandoen? 

P: Ja. 

I: Op dit moment ook? Denk je nu nog steeds dat jouw kamergenoten je iets willen aandoen? 

P: Niet echt. Maar je weet natuurlijk nooit zeker … maar neen, waarschijnlijk niet. Mijn grootste probleem 
is dat ik eigenlijk wel weet dat die gedachten onzin zijn, en dat het stom is dat ze me angst aanjagen. 
Maar als ik in zo’n situaties ben dan word ik zo bang en kan ik me zelf niet overtuigen dat het onzin is. 

We zien hierbij dat de patiënt veel meer spreekt dan bij een volledig gestructureerd interview. Doorheen 
het gesprek rijst een onderscheid op (tussen mensen en wat ze kunnen doen) die de angst verduidelijkt. 
Voorbij oppervlakte-angst en slapeloosheid verschijnt een paranoïde grondhouding. 
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Verdere verschillen tussen gestructureerd en semigestructureerd interviewen 
Een volledig gestructureerd interview plaatst de patiënt en de interviewer in een moeilijke positie, 
hieronder een voorbeeld: 

Interviewer: Hoor je ooit geluiden die andere mensen niet kunnen horen? 
Patiënt: Neen 

Het probleem bij het bovenstaande voorbeeld is dat we niet weten hoe we verder moeten. Hieronder een 
voorbeeld van een gestructureerd interview: 

Interviewer (I): Ervaar je ooit gedachten die niet van jezelf zijn of die in jouw hoofd worden geplaats? 
Patient (P): Euhm, nee. 
I: Gedachten die soms uit je hoofd worden gehaald? 
P: Schudt ontkennend. 

Hieronder een voorbeeld van een semigestructureerd interview: 

I: Wordt het ooit teveel met al die gedachten? (refererend naar de eerdere vermelding van moeilijkheden 
met concentratie en gedachtendruk) 
P: Soms denk ik dat de gedachten het overnemen, dat ik ze niet kwijtraak. Op dat moment volgen de 
gedachten hun eigen weg.   
I: Kan je daar meer over vertellen? 
P: Het is alsof ik de gedachten niet kan controleren.  
I: Krijg je soms het gevoel dat de gedachten vreemd zijn op een manier … dat ze niet echt jouw gedachten 
zijn?  
P: Ja, soms is dat het geval … het is alsof ze soms speciaal zijn, of hoe moet ik het zeggen, dat ik het gevoel 
krijg dat ze gezonden zijn vanuit een andere plaats, van elders. Want als ze niet van mij zijn, dan moet er 
iets speciaal aan zijn.  
I: Heb je een idee vanwaar ze kunnen gezonden zijn?  
P: Van God. 
I: Wat zijn die gedachten? 
P: Ze zijn helemaal anders dan mijn normale gedachten, het zijn gedachten die andere mensen niet 
hebben. 
I: En je denkt dat God jou deze gedachten zendt? 
P: Ja. 

Uit dit tweede interview blijkt dat de patiënt wel gedachten ervaart die lijken geïnserteert te worden in 
zijn hoofd. Hoe komt het dat dit niet uit het gestructureerde interview kwam? 

• De patiënt herkent zich niet in de eerder directe, weinig genuanceerde ja/nee formulering 
• Ervaring wordt pas duidelijk in het proces van articulering (concentratieproblemen à 

gedachtendruk à gedachtenautonomie à vervreemde gedachten à gedachteninsertie à 
waanverklaring) 

• Niet als gek willen overkomen 

Conclusie: gestructureerde interviews als initiële en exhaustieve check, maar semigestructureerde 
interviews vormen de ‘gouden standaard’. 
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Hieronder de kenmerken van een interview dat weinig valide informatie oplevert volgens Jakobsen (hoeft 
niet van buiten gekend te zijn): 

• De interviewer is zeer actief eerder dan aan het luisteren 
• Gesloten vragen 
• Onderbrekingen  
• Geen tijd laten voor pauze, reflectie, herinnering – in plaats daarvan nieuwe vragen stellen van 

zodra de patiënt stopt met praten 
• Niet proberen om de context op te roepen van de klacht waarnaar gevraagd wordt 
• Teveel opeenvolgende vragen plaatsen de geïnterviewde in een passieve positie die geen ruimte 

biedt voor reflectie en articulatie 

Hieronder de kenmerken van een goed klinisch interview volgens Jakobsen (hoeft ook niet van buiten 
gekend te zijn): 

• Oprecht geïnteresseerd zijn 
• Trachten om het kader en de leefwereld van de patiënt te begrijpen 
• Opschorten van standaardassumpties 
• De patiënt vrij laten spreken 
• Vragen naar een psychosociale voorgeschiedenis  
• De patiënt is meer actief en de interviewer meer passief  
• Tijd laten voor reflectie en herinnering 
• Voorzichtig zijn met onderbrekingen 
• Het volgen van het narratief van de patiënt  
• Vermijden van teveel opeenvolgende vragen  
• Gedegen kennis hebben van psychopathologie  
• Open vragen gebruiken 
• Vragen naar verdere verduidelijkingen en elaboraties  
• Aanpassen van de taal, intonatie, luidheid, etc … aan de patiënt 
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Hoofdstuk 6: Psychiatrische classificatie 
De DSM-5 is een classificatie-instrument van de APA (American Psychological Association). Deze gaat 
ongeveer al een 70-tal jaar mee en wordt steeds dominanter in het verhaal van assessment. Deze kent nu 
een neerwaarste beweging in haar geloofwaardigheid. De DSM werd/wordt beschouwd als een soort 
Bijbel; het is iets waarin je geloof, zonder dat er iets empirisch getoetst kan worden. 

Start psychiatrische diagnostiek 19de eeuw: klasseren op prototypische 
beelden 
Vooraleer de DSM werd geïntroduceerd hanteerde men prototypisch om diagnoses te stellen. Deze 
prototypische of ‘klinische beelden’ kwamen tot stand via narratieve beschrijvingen. Een klinisch beeld is 
eigenlijk een mentaal beeld dat we kunnen oproepen, een beeld van hoe iemand zich gedraagt. Er wordt 
dus gewerkt met een beeldvorming, die letterlijk genomen zal worden. 

• Pinel: eerste persoon die een klinische toepassing had op klinische problematieken 
o ‘Soorten’ aandoeningen 
o Baseerde zich op de theorie van Immanuel Kant: naast lichamelijke ook geestelijke 

ziekten 
o Sydenham: onderscheid maken tussen soorten van geestelijkte ziekten (net 

zoals we onderscheid kunnen maken in soorten van bloemen en planten) 
o Nosologie: classificatie maken van ziekten 

§ Melancholie, manier (met of zonder) delirium, dementia, idiotisme 
• Demonomaniaque (Esquirol, 1838) 

o Beeld van een dor de duivel bezet persoon 
o Getekend door Esquirol om een beeld te schetsen van hoe iemand er uitziet 
o Typische fysionomie proberen vatten 
o Beweging van prototype naar stereotype 

• Blueler: prototypische beschrijving van kernsymptomen (eenvoudig, complex), 
bijkomende symptomen, verloop, uitkomst, oorzaak, aanpak, anatomo-athologie, 
differentiaal diagnose, relatie andere aandoeningen (comorbiditeit) 

o Door handboeken te lezen, lezen we ook ziektegeschiedenissen 
o Bijkomende symptomen bv. angst verschilt over verschillende aandoeningen 
o Nadruk op psychologische mechanismen die verbonden zijn aan bepaalde aandoeningen 

• Prototype = focus op 
o Kenmerken typeren met ruimere beschrijving van gedragingen, belevingen en 

interpretaties 
o Patronen, gehelen van kenmerken 
o Illustratieve casussen, vignetten 

Hier rechts zien we een stukje tekst geschreven door Blueler. Het 
gaat hierbij over schizofrenie. In totaal schreef Blueler 72 pagina’s 
over hoe schizofrenie eruit ziet. 

Doorheen de tijd werden er verschillende artikesl geschreven over 
de bedoeling van een prototypische beschrijving. Feinstein (1972) 
zegt dat er 3 functies zijn die samenhangen met psychiatrische 
classificaties: 

• Denomination: gemeenschappelijke naam geven aan 
groepen/categorieën en fenomenen 

o Zoeken van een gemeenschappelijke taal zodat we over hetzelfde kunnen praten 
o Uitwisseling zo goed mogelijk laten verlopen 
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• Qualification: relevante descriptieve informatie van een categorie kunnen weergeven (bv. 
typische symptomen, typische ernst, typisch moment van ontstaan,…) 

o Niet enkel een naam geven, maar ook een duidelijk idee hebben 
o Handboeken hebben als doel om een duidelijk concept mee te geven 

• Prediciton: inschatting van het verloop en de te verwachten uitkomst van een problematiek, en 
van de te verwachten impact van behandelingen 

Praktijkobservaties (bv. Sheperd et al.) leren dat psychiatrische classificaties aanleiding geven tot 
standaardiserende inschattingen: 

"De psychiater interviewt de patiënt en kiest uit een systeem van psychiatrische termen een paar woorden 
of zinnen die hij gebruikt als een label voor de patiënt, om zoveel mogelijk over te brengen op zichzelf en 
anderen over de etiologie, de onmiddellijke manifestaties en de prognose van de toestand van de patiënt." 

• Classificatie = heuristiek voor praktijk 
o Heuristieken: hoe mensen de wereld proberen te benaderen 

• Spanningsveld 
o Standaardisatie: label kleven op het probleem en proberen snappen wat het gevolg gaat 

zijn; je brengt een unieke casus onder in een categorie, dit is wat gebeurt bij assessment 
o Casuïstiek: een beschrijving van wat er voor de patiënt specifiek van toepassing is 

(eerder interpretatief-kritisch) 

Vroege 20ste eeuw: verlangen naar standaard nomenclatuur 
Veel psychiaters waren actief aan universiteiten en in ziekenhuisen, het probleem dat ontstond is dat ze 
allemaal hun eigen handboek ontwikkelden. Nu is de vraag: kunnen we komen tot een minimaal 
gemeenschappelijke taal om elkaar te begrijpen? 

In 1918 werd de ‘Statistical Manual for the Use of Institutions for the Insane’ uitgebracht. Dit instrument 
bevat 22 stoornissen beschreven over 16 pagina’s (+ formulieren). Het was een poging om zicht te krijgen 
op wie de patiënten zijn (op populatieniveau). Door te turven heeft men dan getracht om statistieken op 
te stellen. Dit instrument kende in totaal 10 edities en is opgedoekt rond de periode van de tweede 
wereldoorlog (1942). Vanaf dit moment was er een enorme instroom van patiënten die hebben 
meegevochten tijdens de oorlog. Op deze patiënten waren de klassieke invullingen zoals waanzin niet 
meer van toepassing aangezien ze dood op grote schaal hebben meegemaakt (heeft trauma’s 
veroorzaakt). De patiënten geraken dus niet meer geklasseerd onder het instrument van de overheid. 

In 1952 kwam de DSM-I als reactie op de onbruikbaarheid van het vorige instrument. De ontwikkeling van 
deze DSM gebeurde niet op klinische gronden, maar op administratieve overwegingen (bureaucraten en 
sociale wetenschapers hadden statstisch materiaal nodig over psychische problemen). In dit instrument 
zaten 106 stoornissen, verdeeld over 42 bladzijden. Hieronder vielen hersenaandoeningen, psychische 
deficiëntie, psychotische stoornissen, psychofysiologische stoornissen, psychoneurotische stoornissen, 
persoonlijkheidsstoornissen, aanpassingsreacties (inclusief oorlogstrauma’s). De nadruk van de DSM lag 
teveel op het onderscheiden en niet op het grondig leren kennen.  

• DSM-I: 1952 (106 stoornissen) 
• DSM-II: 1968 
• DSM-III: 1980 
• DSM-III-R: 1987 
• DSM-IV: 1994 
• DSM-IV-TR: 2000  
• DSM-5: 2013 (347 stoornissen) 
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In de DSM-II werd omschreven wat schizofrenie juist inhoud. Over schizofrenie (en de subtypes) werd 
omschreven met exact 128 woorden. Dit is enorm beperkt. In deze omschrijving werd niet weergegeven 
hoe de kenmerken zich klinisch kunnen manifesteren. 

 

Commotie 1: kritische studies (jaren 60) 
Onderzoek Temerlin (1968): 

• Acteur speelt normaal mens in anamestisch interview 
• Eminente collega merkt op ‘patiënt komt neurotisch over maar is eigenlijk compleet psychotisch’ 
• 25 psychiaters, 25 psychologen, 45 studenten psychologie geven diagnose 
• Resultaat:  

o Psychiaters: 15 psychose; 10 neurose 
o Psychologen: 7 psychose; 15 neurose; 3 normaal 
o Studenten: 5 psychose, 35 neurose; 5 normaal 

• Drie replicatiestudies uitgevoerd: 
o Eminente collega zegt dat hij normaal is à 20 professionals: normaal 
o Zonder suggestie door eminente collega à 21 professionals: 9 neurotisch; 12 normaal. 
o Zonder suggestie à 12 leken: 12 normaal 

• We zien een groot suggestie-effect optreden: weinig interne standaarden, kennis vertekent 
o Professionals laten zich beïnvloeden door vooroordelen en suggesties 

• Enkel goede notities door degenen met een correct oordeel 

Meehl (1973): Why I do not attend case conferences 

• Wat is evidentie? O.b.v anekdotes i.p.v. op data 
• Weinig kritisch houding t.o.v. eigen denken 
• Fouten tegen logisch denken 
• Cognitieve vertekeningen:  

o Barnum effect: over een casus tribiale zaken poneren die vrijwel voor iedereen gelden 
o The sick-sick fallacy: mensen die anders zijn dan ik, zijn ziek 
o The me-too fallacy: mensen die op mij lijken, zijn gezond 
o The ad-hoc fallacy: gebruik maken van achteraf-verklaringen om fenomenen te begrijpen 

• Weinig gebruik van vakliteratuur 
• Veel theoretische speculatie over weinig materiaal 
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Onderzoek Rosenhan (1973, 1975) 

• 8 proefpersonen (‘gezonde mensen’) naar 12 psychiatrisch ziekenhuis met vage hallucinatie + 
volkomen normale antwoorden op alle vragen à ontslag na +/- 19 dagen: 11 schizofrenie, 1 
manisch-depressief (in remissie) 

o Verklarende rapporten:  
§ Ziek-ziek denkfout; 
§ Barnum effect; 
§ Ad-hoc redeneringen 

o Probleem: vals positieve diagnose (= onterecht een diagnose toegewezen krijgen) 
• 2de kans …: 193 patiënten beoordeeld; 42 geïdentificeerd door 1 personeelslid; 23 door 

psychiater, 19 door beide 
o Probleem: vals negatieve diagnose (= onterecht een diangnose niet krijgen) 
o Betrouwbaarheid? Validiteit?; waarom opname?; slechte zorg 
o Kritiek Robert Spitzer: ‘pseudoscience in science’ 

§ Coherent met DSM: acute schizofrene episode + in remissie 
§ Spitzer geeft kritiek op het onderzoek van Rosenhan 
§ Pseudowetenschap: wetenschappers hebben allemaal een correct oordeel 

gegeven, want ze hebben het handboek gevolgd 

Onderzoek Spitzer en Fleiss (1974) 

• 1726 patiënten, 2 clinici dat uit 6 studies de Kappa statistiek gebruikten om de betrouwbaarheid 
te beoordelen 

o Interbeoordelaarsbetrouwbarheid nagaan 
o Nog geen instrument om dit te doen, daarom werd da Kappa-coëfficiënt ontwikkeld 

• Kappa coëfficiënt = "het verschil tussen de kansen op het krijgen van een tweede positieve 
diagnose tussen degenen met een eerste positieve en degenen met een eerste negatieve 
diagnose.” (Clarcke 2013) 

2 beoordelaars 
100 patiënten 

2 condities 

2 beoordelaars 
100 patiënten 

2 condities 

K = 0 = 50% 
K = 0.25 = 62% 
K = 0.50 = 75% 
K = 0.75 = 87% 

K = 0 = 20% 
K = 0.25 = 40% 
K = 0.50 = 60% 
K = 0.75 = 80% 

 

• Geen vaste Kappa normen; Spitzer en Fleiss maakte de eerste set à historische evolutie 
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• Resultaten: 
o Eigen, streng opgelegde criteria gebruikt à betrouwbaarheid is teleurstellend 
o 15/18 Kappa-coëfficiënten zijn onaanvaardbaar (lager dan 0.7) 
o Echter: 

§ Eigen normen 
§ Nomenclatuur als oorzaak? 

o Andere normen geven andere conclusies 
§ Landis en Koch: 6/18 zijn onaanvaardbaar 
§ Clarke et al.: 0/18 zijn onaanvaardbaar, 6/18 zijn twijfelachtig 

 

• DSM-officias zoals Spitzer hebben de vroege studies nooit in perspectief geplaatst à idee van 
onbetrouwbare diagnostiek pre-DSM-III 

• Echter, prototype diagnostiek is niet persé onbetrouwbaar bv. Drew Westen 

Commotie 2: kritische academici ondergraven de psychiatrische sérieux 
Thomas Szasz (1961): The myth of mental illness 

• Te weinig proces-denken, te veel entiteitsdenken 
• Symptomen = proto-communicatie waarbij spelregels uit context gevolgd/omzeild worden, basis 

= “problemen van het menselijk leven”  
o Aan de basis liggen existentiële problemen 
o bijv. hysterische pijn: “Het maakt communicatie over een belangrijk onderwerp mogelijk, 

terwijl het tegelijkertijd de spreker helpt om de verontrustende implicaties van zijn 
boodschap te verwerpen”  

• Kritiek: “pseudoartsen” = aanval op het biomedische model 
o “het zoeken naar de fysieke oorzaak van veel zogenaamde psychologische verschijnselen 

kan meer worden ingegeven door de prestige-behoefte van de onderzoekers dan door 
een zoektocht naar wetenschappelijke duidelijkheid.” à provocatie à 
regeloverschrijdende boodschap 

Michel Foucault (1965-1974): Folie et Déraison. Histoire de la folie à l’âge classique 

• Tijdens de middeleeuwen had de gek een plaats in de maatschappij: nar van de koning 
• Na middeleeuwen: gek wordt beschouwd als een outcast/buitenbeentje  
• Exclusie van de gek leidde tot opsluiting, medicalisering, disciplinering; dit alles werd versluierd 

door het positivisme 
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• Psychiatrische stoornis ≠ natuurlijke entiteit, het is een product van ‘magische reïficatie’ 
o Reïficatie = verdingelijken = concept ‘wordt’ object 

§ Wordt vandaag de dag nog steeds gebruikt 
o Gekheid = veronderstelde biologische of psychologische entiteit i.p.v. concept 

Hyman (2010): DSM = “unintended epistemic prison” 

• Diagnostische labels zijn conventionele groeperingen van symptomen: heuristieken; mensen 
behandelen ze als realiteiten ‘in the box’ 

o Labels worden niet meer gebruikt als leidraad om na te denken over patiënten 
• Reïficeren = verwarring tussen benoemen en verklaren 
• Professionals én leken: epistemische gevangenis: oppervlakte fenomenen zouden moeten 

samenhangen met corresponderende neurobiologische realiteiten (bv. Genetica) à negeren 
context 

• Verblindend à stigma; stabiele interne attributies 
o De labels werken verblindend en leiden zo tot stigma 
o Als het gaat over biologie, dan is het iets wat zo blijft (onveranderbaar) 

• Bias: genetisch essentialisme; neuro-essentialisme (Dar-Nimrod & Heine, 2011): "Perceptie van 
de genetische basis als een fundamentele oorzaak leidt ertoe dat mensen de rol van 
ontogenetische, omgevings- of ervaringsfactoren devalueren" 

• Jim Van Os (2016): 'schizofrenie bestaat niet': "extreme heterogeniteit, zowel tussen als binnen 
mensen, in psychopathologie, behandelrespons en uitkomst."    

• Harwood (2010): label à ‘mobiele inrichting’ 
o Via labels worden individuen onderworpen aan allerlei maatregelen en actief gestuurd in 

de richting van gewenste gedragingen, met als mogelijks neveneffect dat ze opgesloten 
raken in het kluwen van (voor)oordelen die met een stoornis gepaard gaan 

We zien dat er isolement ontstaat door mensen te gaan classificeren met termen vanuit de DSM. Dit zal 
ertoe leiden dat bepaalde maatschappelijke ongewenste effecten (bv. geen job krijgen, geen lief krijgen, 
etc.) optreden waardoor steeds nieuwe vormen van segregatie zullen optreden. 

Commotie 3: deïnstitutionalisering, rationalisering, medicalisering, vage 
besluitvorming  
Rond de jaren ’60 – ’70 waren er verschillende belangengroepen rond de GGZ: er waren meer zorgnoden 
en er was meer druk. Door de grote druk op het systeem werden meer efficiënte checklists ontwikkeld. 

• Zorgverzekeraars: management 
o Classificatie krijgt meer belang omwille van managementreden 

• Farmaceutische industrie: RCT + marketing à stoorniscreatie 
o Enorm complex verhaal dat neerkomt dat er in de jaren 50 de eerste efficiënte 

psychofarmaca zijn ontstaan 
o Probleem met prototypische diagnostiek: accent op variatie tussen mensen (redenen 

om suïcidaal te zijn verschillen enorm van persoon tot persoon) 
o Diagnostisch systeem opstellen met eenvoudige en heldere criteria is nodig want de 

kernkenmerken moeten gevat worden 
o Ook in functie van marketing: wanneer er duidelijke criteria zijn, wordt het makkelijker 

om te adverteren op medicijnen (is verboden in Europa, maar niet in Amerika) 
o Vandaag de dag: overconsumptie van psychofarmaca 

• "Farmaceutische bedrijven zijn actief betrokken bij het sponsoren van de definitie van ziekten en 
het promoten ervan bij zowel voorschrijvers als consumenten. De sociale constructie van ziekte 
wordt vervangen door de bedrijfsconstructie van ziekte” (Moynihan) 
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In de figuur hiernaast zien we het gebruik van antidepressiva tussen de jaren 1996 en 2015 
in België. Als we kijken naar de cijfers, dan zien we een enorme stijging (x3) in de gebruik 
van antidepressiva. We zien dus een ‘evolutie’ van ongeveer 11 miljoen dagdossisen per 
jaar erbij. 

De evolutie in de dagelijkse dosis antidepressiva: 

• 1996-2015: + 229% 
• 1996-2000: + 51% 
• 2000-2005: + 42% 
• 2005-2010: + 33% 
• 2010-2015: + 16% 

Groene lijn op de figuur hieronder geeft de evolutie van het verbruik weer per 1000 
inwoners en per dag voor antidepressiva (N06A), en de grijze lijn de evolutie van het 
verbruik weer per 1000 inwoners en per dag voor het geheel van terugbetaalde 
geneesmiddelen. Daar waar het globale verbruik de voorbije 20 jaar evolueerde van 710 tot 
1263 DDD per 1000 inwoners en per dag, evolueerde het verbruik van antidepressiva van 28 
tot 76 DDD per 1000 inwoners en per dag. 

 

Naast de figuur over de evolutie per 1000 inwonders per dag zien we de evolutie in de 
verkoop van antipsychotica weergegeven. Ze worden doorgaans minder genomen/verkocht dan 
antidepressiva. Met antipsychotica moet enorm voorzichtig opgeschoten worden gezien deze veel 
ingrijpender is dan antidepressiva, zij grijpt onder andere in op het bewustzijn van de patiënt. 

• "De farmaceutische industrie speelde geen enkele rol in hoe DSM-IV werd geschreven, maar 
speelde een beslissende rol in hoe het werd misbruikt" (Allen Frances, 2013) 

• 56% van de 170 DSM-IV panelleden COI (stemmingsstoornissen / schizofrenie en verwante 
psychosen: 100%): 69% van de 141 DSM-5 panelleden COI. Nieuwe stoornissen: link met industrie 
à scepsis!  

o Voor de categorie stemmingsstoornissen hadden alle commisieleden duidelijke 
(financiële) banden met de farmacie. 

o Als je geld krijgt ben je geneigd om impliciet/expliciet belangen van een ander te 
verdedigen 

• Probleem: instrument dat pretendeert wetenschappelijk te zijn wordt beïnvloed door niet-
wetenschappelijke (commerciële) belangen à niet transparant 
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• DSM-V: geheimhouding in de comissies ßà goede wetenschap, die transparant en verifieerbaar 
is in besluitvorming 

o DSM-V ontwikkelt in 2013 
o Niemand weer hoe het instrument tot stand is gekomen 
o Iedereen die de DSM-V mee heeft opgesteld heeft een geheimhouding ondertekend 

waardoor er niets naar buiten mag komen 

Herstel via Neo-Kraepelinianen 
• St.-Louis groep pleit voor natuurwetenschappelijke benadering: terugkeer naar de descriptieve 

benadering van Kraepelin, tegen verklarende psychoanalytische benadering; biomedische focus 
o St.-Louis groep is opgericht omdat de psychiatrie dreigt in te storten 

• Kraepelin: studie van verschijningsvorm en essentie van categorisch onderscheiden ziekten: start, 
verloop, uitkomst, prevalentie, voorbestemmende en risicofactoren, erfelijkheid, hersen 
functioneren.   

• “Afgaande op onze ervaring in de interne geneeskunde is het een goede veronderstelling dat 
vergelijkbare ziekteprocessen identieke symptoombeelden, identieke pathologische anatomie en 
identieke etiologie zullen produceren” (Kraepelin, 1907) à brein-symptoom link  

• Later werk Kraepelin: focus op prognose, laat idee van categorisch onderscheid los (bijv. manisch-
depressieve psychose versus dementia praecox) 

Wat de Neo-Kraepelinianen centraal stellen 

Biomedisch denken 
• "Concepten, strategieën en jargon van de algemene geneeskunde worden toegepast op 

psychiatrische stoornissen: diagnose, differentiële diagnose, etiologie, pathogenese, behandeling, 
natuurlijke historie, epidemiologie, complicaties, enzovoort” (Guze) 

• Reactionair t.a.v psycho-sociale kritiek 
o Veel vragen bij het medische statuut 

• Domineren DSM-III task force; Spitzer = gematigder. 
• psychiatrie "leek meer op een medisch specialisme" (Spitzer, 2000) 

Focus op brein 
• “Het medische model gaat niet uit van een a priori theorie, maar beschouwt hersenmechanismen 

als prioritair” à retorische truc 

Criterium-gebaseerde diagnostiek 
“Classificatie is diagnostiek” à het probleem is dat velen dat nog altijd denken. De diagnoses van een 
stoornis moeten los van de persoon gezien worden. Hieronder 5 criteria om een stoornis te erkenen: 

• Klinische beschrijvingen symptoom à syndroom;  
• Differentiaal diagnostische criteria; 
• Biomedische laboratorium studies;  
• Follow-up studies verloop en uitkomst;  
• Familiale erfelijkheidsstudies 

Door de jaren heen waren er enkelen die hebben geprobeerd om een nieuw voorstel te vormen voor 
criterium-gebaseerde diagnostiek: 

• Feighner et al. (1972): 16 stoornissen 
• Woodruff et al. (1974): 12 stoornissen (wegvallen van o.a. homoseksualiteit) 
• Spitzer et al. (1978): 25 stoornissen: Research Diagnostic Criteria 

o 3 studies, waaronder een test-hertest betrouwbaarheidsstudie, met 60 patiënten 
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o “De resultaten van deze 3 studies geven aan dat de betrouwbaarheid van de RDC-
categorieën zeer hoog is.” 

o Lichten niet toe welke normen ze gebruik hebben 

Er waren verschillende kleinere betrouwbaarheidsstudies naar de versies van de DSM-III en de DSM-IV. De 
meest kritische studie is en blijft ide van Kirk en Hsieh (2004): 

• Fictieve beschrijving van een jongen die voldoet aan DSM de inclusiecriteria voor een 
gedragsstoornis. 

• Bschrijving voorgelegd aan 1334 psychiaters, psychologen en sociaal werkers 
• 29 verschillende DSM hoofddiagnoses: 45.5% diagnosticeert effectief een gedragsstoornis 
• Significante invloed van ethniciteit, achtergrondstheorie, ervaring, idee over mentale stoornis 

(interne dysfunctie?) 

De eerste grote studie sinds Spitzer en Fleiss (1974) is de DSM-V field trial (2013): in deze studie werden 
27 van de 347 categorieën betrokken. Hierbij moesten 286 getrainde clinici 1466 volwassenen en 616 
kinderen over 11 klinieken paarsgewijs gaan beoordelen. De patiënten werden vooraf gescreend of ze 
voor één van de 27 categorieën in aanmerking kwamen. 

“Als de diagnostische criteria die een aandoening in een bepaalde groep patiënten definiëren niet 
betrouwbaar kunnen worden beoordeeld door twee of meer clinici, kan van patiënten met die diagnoses 
niet worden verwacht dat ze gemeenschappelijke behandelingsresponsen of vergelijkbare etiologische en 
laboratoriumbevindingen hebben. In die zin kan er zonder betrouwbaarheid geen validiteit van een 
diagnose zijn." Het objectief van deze studie was een “goede betrouwbaarheid” met een kappa hoger dan 
0.40. 

Resultaten van de DSM-V field trial: 

• Volwassenen: 14/15 diagnoses bij volwassenen 
hebben een onaanvaardbare betrouwbaarheid 
volgens de Spitzer & Fleiss normen 

• Kinderen en jongeren: 7/7 diagnoses bij kinderen 
hebben een onaanvaardbare betrouwbaarheid 
volgens de Spitzer & Fleiss normen 

• Op basis van de Kappa’s zien we dat slechts 20/347 
categorieën (4%) een ‘goede’ betrouwbaarheid 
gevonden 

Conclusies van de studie: 

• Diagnose stemmingsstoornissen = problematisch 
(co-morbiditeit) 

• Voor een algemene psychiatrische praktijk 
suggereren de diagnostische 
betrouwbaarheidsgegevens dat tweederde van de 
patiënten bij het eerste bezoek een betrouwbare 
DSM-5-hoofddiagnose krijgt 

• Goede resultaten voor PTSD en ADHD, echter: 
validiteit? 

• Globaal: vertekende ‘officiële’ interpretaties 
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• Basisproblemen als sinds de jaren ’70 niet aangepakt:  
o Subjectiviteit 
o Logisch beslissen 
o Cognitieve vertekening 
o Reïficatie 
o Macht 

• Procedures als oplossing? à protocolleren of klinisch redeneren? 

Studie van Chmielewski et al. (2015): 

• Lage kappa-waarden kunnen effect zijn van de testmethode: (a) test-hertest met andere 
interviewer en tijdsinterval vs. (b) gesprek registreren en 2e diagnosticus beoordeelt. 

• 339 patiënten methode (a); 49 patiënten methode (b); 12 stoornissen; allemaal SCID interview 
voor DSM-IV 

o (a): gemiddelde Kappa = .47 
o (b): gemiddelde Kappa = .80 

• rapportages over psychische problemen niet stabiel (in de tijd en over relaties heen)? Wijzigende 
valenties en betekenissen?  

• Context in rekening brengen! 

Validiteit 
Polythetisch descriptieve diagnostiek: 

• Polythetisch: breed symptomenprofiel. Er wordt gewerkt met veel criteria, maar er moet maar 
aan enkele hebben om eraan te beantwoorden 

• Descriptief: beschrijven wat je ziet of wat de patiënt je vertelt 

 

De patiënt heeft symptomen en de psychiater gaat zijn symptomen vergelijken met criteria vanuit 
DSM. Hij gaat gelijkenissen zien en dit koppelen aan eens stoornis. Het is dus een soort 
vergelijkingsproces.  

De hulpverlener gaat de patiënt situeren ten aanzien van een taxonomische2 classificatielijst met een lijst 
van criteria waarvan een minimum aantal aanwezig moet zijn (bv. MDD: 5 van de 9 criteria). Patiënten 
behoren op dat moment tot een familiegroep van de ziekte. Hierbij is het belangrijk om aandacht te 
hebben voor variabiliteit, en dus niet voor individualiteit en context. 

 
2 Taxonomie = wetenschappelijk en technologisch verband, het indelen van individuen of objecten in groepen. 
Een taxonomie is hiermee een vorm van classificatie. 
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Soms is dit ook gekoppeld aan dimensionale ernstschalen (bv. stoornis in alcoholgebruik), soms niet (bv. 
schizofrenie). 

Wanneer de diagnostiek sterk polythetisch is dan kan ze veel variabiliteit vatten, maar er is ook een 
zekere bron van onbetrouwbaarheid in terug te vinden. 2 patiënten kunnen tot dezelfde stoornisgroep 
behoren, maar geen enkele stoornis delen. Is dit dan dezelfde groep? De profielen in de DSM zijn soms 
veel te ruim. De ene clinicus zal dit anders interpreteren dan de andere. 

De paradox luidt als volgt: indien diagnoses enkel descriptief zijn, hoe kan het dan dat twee individuen 
dezelfde stoornis hebben zonder dat ze belangrijke klinische karakteristieken met elkaar delen? De vraag 
rond validiteit luidt dan: op welke grond zijn ze gegroepeerd? 

Diagnostiek op basis van tekens 
Hoe wordt er gewerkt wanneer een diagnose wordt gesteld? We weten al dat het te maken heeft met 
met symptomen en vergelijken met criteria. 

De DSM werkt met een soort vertaling. Hierbij gaat ze de persoonlijke uitingen/verhalen van de patiënt 
omzetten in een standaard jargon/standaardtaal. Door deze verhalen te reduceren tot een jargon gaan 
we de idiosyncratische (persoonlijke belevingen) voorstellingen elimineren, er is dus geen context meer. 

 

Umberto Eco was een taalkundige die boeken schreef over hoe tekens gelezen worden in de medische 
wetenschap. Hij gaat uit van een neo-positivistische visie op de symptomen. Hij schrijft over een driehoek 
met volgende aspecten: 

• Signifiant: het materiële gedeelte (klanken, streepjes) = de klacht 
• Signifié: betekenis (het taalteken roept iets op) 
• Référent: materiële referent (woorden kleven, met betekenis) = onderliggende ziekte 

Umberto gaat uit van een vaste band tussen de indicator en de problematiek. Toegepast op de driehoek is 
dit semiotisch: vaste band tussen betekenaar (fysieke drager van informatie) en de referen. 

• DSM: 347 referenten 
• Symptoom in de DSM: eenduidige indicator van een stoornis, indexicale betekenaar: causaal 
• Criteria: “point to an underlying disorder” (DSM-V) 
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Het is de taak van de diagnosticus om de boodschap van de patiënt te gaan decoderen. De DSM 
functioneert hierbij als de code. Volgens de DSM vormt de context ruis, dit wordt op de figuur 
weergegeven als de ‘noise’. Deze noise bepaalt de ernst en valentie van de criteria, het modereert het 
signaal/de boodschap. 

Vb. Sla zaaien in moestuin én in serre. Hoe evolueren planten? Ze hebben een andere context, maar 
er gaat maar een klein beetje verschil inzitten. ‘sla is sla’. Context en omgeving hebben geen 
ingrijpende invloed op het symptoom. Echter, in de psychiatrie gaat er men net wel van uit dat de 
context een enorm belangrijke invloed heeft. 

Symptomen als persoonlijke constructies 
• Het ‘betekende’: gecreëerd door betekenisverleners  

o Transindividueel?  
o Voornamelijk stoornisspecifiek? 

• Mensen interpreteren hun psychische problemen: een angstige hond ≠ een angstige mens   
o Mens heeft beoordelende verhouding tav Σ 

• Reflexieve relatie tot symptoom: "de mens is zowel een empirisch object als een transcendentaal 
subject, dat is een voorwaarde voor mogelijkheid voor zijn eigen studie.” (Parnas) 

o Transcendentaal subject: iemand die iets vind van zichzelf 
o Bv. je bent van bang van spinnen maar zegt tegen jezelf: “doe nu niet zo onnozel, het is 

maar een klein spinnetje.” 
• Onderzoek Pechey:  

o 48% paranormale ervaringen  
o 39% waanachtige overtuigingen  
o 25% bizarre waanachtige overtuigingen  

à psychotisch? 
• Onderzoek Beavan: 13% stemmen à psychotisch? 
• Reflexieve relatie à subjectiviteit irt Σ à in rekening brengen; risico op ‘abnormalisering’ 

 
• Van Os: symptoomervaring ≈ zorgnood à geen diagnose zonder lijden 
• Freud: symptoom als weegschaal 
• DSM: naturalistische attitude: symptoom = natuurlijk empirisch object; zelf-reflexieve relatie ≠ 

constitutief 
• Marková & Berrios: symptomen en klachten = onstabiel, fuzzy, hybride object 

o Σ ≠ vast gedaante 
o Σ = persoonlijk construct voor de patiënt “Het zijn constructies in de zin dat subjecten zin 

creëren of een betekenis construeren uit een inchoate preconceptuele en preverbale 
ervaring. Ze zijn persoonlijk in die zin dat, hoewel sociale en culturele invloeden hun 
articulatie zullen helpen, de ervaringen zelf uniek zijn voor het individu en ontoegankelijk 
voor iemand anders”  
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o Σ = persoonlijk construct voor de diagnosticus: “Deze keer hebben de betrokken 
constructies betrekking op de oordelen van clinici en we hebben gezien hoe deze zullen 
afhangen van vele factoren (bijv. Ervaring, persoonlijke vooroordelen en stemming) die, 
omdat ze noch vast noch consistent zijn, zullen dienen om de structuur zelf te 
destabiliseren. "  

§ Σ + ervaring + levenscontext = systemisch geheel ßà DSM 
§ DSM: context en beleving = modererend 
§ Marková en Berrios: context en beleving = constituerend: Cambridge model on 

Symptom Formation 

 

Volgens Markova & Berrios zijn er altijd breinsignalen. Deze kunnen verstoort zijn en dat kan 
aanleiding geven tot een ‘primordial soup’. Dit wil zeggen dat je er een gevoel zult aan overhouden 
van geagiteerd zijn (vb ademhaling of lichaam niet onder controle). Daar ga je met woorden en 
zinnen over nadenken en dus betekenis aan geven. Dit wordt beïnvloedt door een 
configuratieproces. Dit zijn de stijlen van spreken. Dit zal beïnvloed worden door lichaam, familie, 
sociaal... en dit gaat aanleiding geven tot symptomen.  

Het kan ook zijn dat de breinssignalen niet verstoord zijn, dit zal ertoe leidden dat de symptomen op 
een onbewuste manier zullen boven komen (bv. plots hoorde ik een stem). 

Tenslotte zijn er ook nog de onbenoemde signalen (bv. tikken met de voet wanneer je geagiteerd bent). 
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• DSM: breinsignaal wordt rechtstreeks vertaald in een symptoom; context modereert een klein 
beetje 

• Berrios & Markova: bewustzijn en configuratie zijn belangrijk 
• Systemisch: feedbackloops aanwezig 

De zoektocht naar biomedische referenten 
De DSM-III werd verkocht zonder dat er sterke epistemologische claims waren. De benadering in DSM-III 
is atheoretisch met betrekking tot etiologie of pathofysiologisch proces. Deze benadering is neo-
Kraepliniaans. 

 Bernstein zegt: "diagnoses in de DSM-III, DSM-III-R en DSM-IV kunnen het best worden begrepen als 
nuttige tijdelijke aanduidingen, gebaseerd op een zorgvuldige beschrijving, maar niet op een dieper 
begrip.”. 

• DSM-V: hoop op biomedische innovatie 
o Een onderzoeksagenda voor de DSM-V (2002): "een onderzoeks- en analytische agenda 

die de integratie zou vergemakkelijken van bevindingen uit onderzoek en ervaring in 
dierstudies, genetica, neurowetenschappen, epidemiologie, klinisch onderzoek, en 
interculturele klinische diensten - wat allemaal zou leiden tot de uiteindelijke 
ontwikkeling van een etiologisch gebaseerd, wetenschappelijk verantwoord 
classificatiesysteem” à voorbij de conventie: gegrond biomedisch classificatiesysteem 

o “carve nature at its joints” (Regier, 2009) à soortcategorieën met differentiële 
biomedische kenmerken 

o "complexe hersenaandoening", "psychiatrie = klinische neurowetenschappen" (Reynolds 
et al, 2009) à 'dieper' begrip van "genetisch essentialisme en neuroessentialisme" (Dar-
Nimrod & Heine, 2011) 

• DSM-V: de hoop op biomedische innovatie… loopt af op een sisser 
o "we verwachtten dat deze opkomende diagnostische en behandelingsvooruitgang de 

diagnose en classificatie van psychische stoornissen sneller zou beïnvloeden dan wat er 
daadwerkelijk is gebeurd" (Kupfer, 2011) 

o “Hoewel niet centraal in de criteria zelf, is deze informatie [neurobiologisch] niettemin 
nuttig en informatief om DSM te helpen een nauwkeuriger beeld te geven van de 
klinische realiteit van psychiatrische diagnose" (Kupfer, 2011)  

§  Hoe? Welke evidentie? à Zijn we jaren ‘gebrainwasht’ met biomedische taal?  
§  Retoriek 

o Het technologisch alibi (zie reeds Georget, 1820) 
o De facto geen grote veranderingen in criteria! 
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In het begin van de DSM staat het volgende vermeld over het statuut van de categorieën: “ze zijn bedoeld 
om karakteristieke syndromen van tekenen en symptomen samen te vatten die wijzen op een 
onderliggende aandoening met een karakteristieke ontwikkelingsgeschiedenis, biologische en 
omgevingsrisicofactoren, neuropsychologische en fysiologische correlaten en een typisch klinisch beloop.” 

• Meer dan een ‘bedoeling’ of wensgedacht? 
• Geloofwaardigheid opkrikken? 
• Stimuleert reïficatie 
• De illusie van 347 onderscheiden biologische patronen die samenhangen met polythetische 

syndromen 

 

De nieuwe versie van de DSM zal de aandacht trekken. Ze neemt, net zoals de DSM-V, controversiële 
stoornissen op die de aandacht van de media trekken. In dit geval zien we dat de prolonged grief disorder 
opkomt als een nieuwe stoornis. Dit leidt tot discussie want moeten we alle rouw gaan pathologiseren? Is 
een persoon niet gewoon van de kaart? Het onderscheid met depressie is enorm vaag, want de criteria 
zijn dit ook. 

RDoC project van NIMH: de biopsychopathologie van de toekomst? 
• "RDoC zijn bedoeld om uiteindelijk een kader te bieden voor classificatie op basis van empirische 

gegevens uit de genetica en neurowetenschappen" (Insel, 2010) 
• "NIMH ziet RDoC als het begin van een transformatieve inspanning die het komende decennium 

en daarna moet slagen om op neurowetenschappen gebaseerde psychiatrische classificatie te 
implementeren"  

• Geen focus op syndromen, maar op specifieke klinische problemen: “engere psychologische 
constructies zoals cognitie, emotie, leren, geheugen, motivatie en perceptie kunnen vatbaarder 
zijn voor biologische analyse dan depressie, manie en schizofrenie" ; "de RDoC-benadering streeft 
naar biologische uitwerking van intermediaire psychologische constructies, om biopsychologische 
verklaringen van klinische problemen op te leveren" (Kozac & Cuthbert, 2016, p. 288). 

• Geen classificatiesysteem type DSM, maar: “we geloven dat dit initiatief zeer informatief zal zijn 
voor volgende versies: DSM 5.1, DSM 5.2 en verder" à "neurale circuitstoornissen"  

• "het RDoC-raamwerk gaat ervan uit dat gegevens uit de genetica en klinische 
neurowetenschappen biosignaturen zullen opleveren die klinische symptomen en tekenen voor 
klinisch management zullen vergroten"  
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• 7 analyse-eenheden: 
o Genen 
o Moleculen 
o Cellen  
o Neurale circuits 
o Fysiologie (bijv. Cortisol, hartslag) 
o Gedrag 
o Zelfrapportage  

• 5 functioneringsdomeinen: 
o Negatieve valentie 
o Positieve valentie 
o Cognitie 
o Sociale processen  
o Opwinding 

 

RDoC: 

• innovatief, maar… 
• Realistisch? "het gebied van de psychiatrie is er tot nu toe niet in geslaagd om een enkele 

neurobiologische fenotypische marker of gen te identificeren dat nuttig is bij het stellen van een 
diagnose van een ernstige psychiatrische stoornis of voor het voorspellen van de respons op 
psychofarmacologische behandeling.” (DSM-V Research Agenda) à technologie alibi? 

• De dimensies van het raster zijn opnieuw conventioneel bepaald  
o Vallide?  
o Waarom zitten bijv. hoop en ‘resilience’/veerkracht niet in de matrix? 

• Betrouwbaarheid is onduidelijk 
• “Waargenomen bescheiden covariatie tussen maatstaven van angst over meerdere analyse-

eenheden presenteert theoretische en praktische conundra” (Kozac & Cuthbert, 2016) à 
probabalistisch denken vs. ‘biosignature’ 

• "een zoektocht naar biomarkers van RDoC-constructies kan ook onderhevig zijn aan een 
misplaatst verlangen naar een 'gouden standaard'" (Kozac & Cuthbert, 2016) 

• Geen dimensionele focus: "Een van de opvallende omissies in de RDoC-matrix is elke waardering 
van het opmerkelijke verschil tussen goed en ziek, of het kritieke belang van tijd bij het bepalen 
van koers of prognose en bij klinische besluitvorming. Hoe men vaststelt dat iemand een 'geval' is 
met handicap en leed blijft onduidelijk, omdat er bijvoorbeeld geen tactiek is om ongeluk of 
demoralisatie te onderscheiden van klinische depressie.” (Weinberger, Glick & Klein, 2015) 

• Strikt bio-psychologische focus: geen aandacht voor contex-gebaseerde configuratieprocessen + 
inbedding symptoom-spreken 

• Negeert zelf-reflexieve relatie tot lijden en symptoom (veronderstelt parallellisme tussen 
diermodellen en mensmodellen 

Echter: potentieel complementair met subjectgerichte benadering van symptomen en lijden plus een 
focus op afgebakende klinische fenomenen. 
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Advies Hoge Gezondheisraad over gebruik DSM 
• “Vanuit epistemologisch oogpunt gaan de classificaties namelijk uit van de veronderstelling dat 

psychische stoornissen natuurlijke soorten zijn en dat hun benamingen objectieve verschillen 
tussen verschillende problemen weergeven, wat niet het geval is. De grenzen tussen mensen met 
een ziekte en zij die er vrij van zijn, zijn eerder dimensionaal dan categoriaal van aard” 

• “Vanuit de diverse overheden in België wordt niet sterk aangestuurd op het gebruik van 
psychiatrische classificatiesystemen zoals de DSM en de ICD in klinische diagnostische situaties. 
Het wettelijk kader geeft zowel individuele hulpverleners als zorgorganisaties een ruime 
vrijheidsmarge in hoe ze al dan niet gebruik maken van psychiatrische classificatiesystemen. De 
overheid stuurt vooral aan op een gebruik in functie van registratiedoeleinden. Het voornaamste 
doel lijkt daarbij te zijn dat er een mogelijkheid is om op populatieniveau zicht te krijgen op types 
psychiatrische problemen”  

• “De mix van biologische, omgevings-, sociale en existentiële causale en in standhoudende 
factoren bij psychiatrische symptomen kent waarschijnlijk evenveel variaties als er mensen zijn. 
Daarom verdient elke persoon een idiografische, gepersonaliseerde benadering waarin zijn/haar 
mix van causale en in standhoudende factoren wordt onderzocht.” 

• “Als alternatief voor de dominante stoornisgerichte benadering van de diagnose met de DSM of 
de ICD stellen wij voor om in klinische situaties een contextualiserende benadering te volgen, 
waarbij het symptoom, de klacht(en) en/of de ervaring van het lijden van een persoon als 
uitgangspunt wordt genomen." 

• “In de eerste plaats moet het symptoom, de klacht en/of de ervaring van lijden worden 
besproken in termen van verschillende domeinen die betrekking hebben op een specifiek gebied 
van het menselijk functioneren en die niet tot elkaar kunnen worden gereduceerd (zie 
hieronder). Dergelijke gepersonaliseerde karakteriseringen moeten iemands plaatsen in zijn of 
haar levensloop en biopsychosociale context.” à Biografische factoren, existentiële factoren, 
contextueel-interactief functioneren, mentale processen, biologische en farmacologische 
factoren 

• “Ten tweede moet(en) sympto(o)m(en), klacht(en) en/of ervaring van lijden worden besproken 
vanuit beschrijvende kennis over psychiatrische syndromen. Voor dit doel is de uitgebreide lijst 
van stoornissen die in de DSM wordt onderscheiden niet nodig, omdat deze het nadeel heeft dat 
de focus wordt gericht op veronderstelde aandoeningen waaraan een individu lijdt. Een betere 
manier voor dit type diagnose is waarschijnlijk het geven van een classificerende karakterisering 
van de mentale gezondheidstoestand van mensen in de vorm van een beperkt aantal brede 
syndromen (psychotisch syndroom, angstsyndroom, verslavingssyndroom, depressiesyndroom, 
etc.), die op hun beurt weer dimensies kunnen vormen “ 

• “Ten derde moet(en) het (de) sympto(o)m(en), de klacht(en) en/of de ervaring van lijden worden 
besproken vanuit het continuüm van crisis tot herstel. Herstel kan het best worden besproken in 
zijn klinische, persoonlijke en sociale dimensies. Herstel moet niet alleen worden besproken als 
een individueel proces, maar ook vanuit contextuele en interactieve processen die het herstel 
ondersteunen of belemmeren.”  

• “Praktisch gezien impliceert een dergelijke meerledige benadering van de diagnostiek het gebruik 
van klinische casusformuleringen. Een klinische casusconstructie is een narratieve beschrijving 
waarin symptomen en psychische klachten worden ingekaderd binnen de context van het 
bredere functioneren van een persoon, zodat de impact van symptoom en context, de logica van 
het functioneren en de sterktes en aspecten van veerkracht in kaart worden gebracht.” 
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Hoofdstuk 7: Modellen en systemen 
Situering 

• Stadia in HV: 
o Opbouwen van een therapeutische relatie en exploratie problemen (cliëntperspectief) 

§ O.b.v. de hulpvraag van de persoon, gaan we heel veel zaken tegelijk doen. Dit is 
natuurlijk afhankelijk van de setting (alleen vs. team). 

o Assessment (expertperspectief) 
§ Cliëntperspectief proberen matchen met expertperspectief 
§ Hoe halen we er informatie uit om aan de slag te gaan (komen tot verandering, 

acceptatie, herstel) 
o Therapiedoelstellingen, selecteren en implementeren van een strategie  

§ Gezamenlijk proces waarbij we gaan selecteren en implementeren (is een 
toetsing van alles wat we diagnostisch al gedaan is) 

§ Bv. spinnenfobie behandelen met exposure – als het niet lukt is er ofwel iets 
meer aan de hand, ofwel heb je als hulpverlener iets serieus mis gedaan 

o Evaluatie en beëindigen 
• Diagnostiek/Assessment: een geïndividualiseerd onderzoek bij een persoon met als bedoeling 

een zorg op maat te indiceren en te evalueren 
o Uniek, gedetailleerd beeld van cliënt en zijn context 
o Diagnostiek staat in dienst van de behandeling (functionele diagnostiek) 

§ Assessment werkt tegelijk samen met verandering 
§ Op het moment dat je een probleem inzichtelijk krijgt, is de stap naar 

verandering een stuk kleiner dan dat ze initieel was 
§ Diagnostiek en behandeling lopen door elkaar (je zal informatie krijgen over 

argumenten voor en tegen verandering) 
o Mogelijkheid tot classificatie 

§ Sommige cliënten wensen een diagnose om verder te kunnen 
§ Soms is een label totaal niet relavant voor de behandeling 

Binnen de eerste gesprekken heb je verschillende complexe doelen: 

• Opbouwen van een werkrelatie: kwaliteit van de informatie die je krijgt is afhankelijk van of de 
persoon met jou aan de slag bent en van het gevoel dat je te vertrouwen bent. Als er hier issues 
zijn (bv. geen geheimhouding), dien je ze vroeg te signaleren en er op inspreken. Deze zaken 
zullen een invloed hebben op hetgeen wat de cliënt jou zal willen vertellen en de kwaliteit 
hiervan. Het is dus belangrijk van een band op te bouwen en elkaar op de een of andere manier 
te vinden. 

• Probleemverkenning: het is hierbij de bedoeling dat we de perceptie van de cliënt trachten mee 
te nemen (bv. doktersattest: dat is goed, ik zal het bekijken, maar hoe ervaar jij dit?). Deze 
verkenning is belangrijk voor het diagnostisch proces. In de eerste gesprekken zal dit onvolledig 
zijn, hierbij is het dus belangrijk om na te gaan wat je nog nodig hebt om verder te werk te gaan. 

• Eerste ordening van problemen: bij complexe problematieken duurt dit langer. Vaak krijg je bij 
de eerste gesprekken al een idee van hoe de vork in de steel zit. Dit is belangrijk om na te gaan 
wat de exacte hulpvraag van de persoon is. We kunnen dan ook nagaan of deze hulpvraag zinnig 
is, er zullen natuurlijk ook heel veel hulpvragen zijn waar jij als hulpverlener niets mee kan (mijn 
partner doet niet wat ik wil, verander hem). 

• Duidelijkheid verschaffen: de cliënt moet een idee hebben van wat er zal gebeuren. Je manier 
van werken vormt hier een deel van (vorm van informed consent). Mensen hebben vaak 
verwachtingen die niet stroken met de realiteit. 

• Issues die directe aandacht vereisen: als de cliënt suïcidaal is dan is het belangrijk om eens te 
kijken wat hiermee moet gebeuren. Is de hulpverlening sterk genoeg om hier op in te spelen? 
Issues zijn therapie-interfererende dingen (bv. cliënt die enorm veel praat en van de vorige 
hulpverleners zegt dat ze niets doen). 
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• Dilemma’s: verder is er ook de mogelijkheid dat er in de eerste gesprekken enkele dilemma’s 
optreden (bv. ik ben vreemd gegaan en wil het tegen mijn partner zeggen, maar ik weet niet 
hoe). Afhankelijk van hoe je reageert op deze zaken kan de hulpverlening goed/stroef verlopen. 

Bouwstenen van diagnostiek: 
Betrouwbaarheid en validiteit zijn niet steeds hoe ze zouden moeten zijn.  

Binnen oordeelsvorming is het duidelijk dat onze voorspellende gave niet altijd even goed is. De professor 
gaf hierbij enkele voorbeelden aan van zaken waarin we denken een goede voorspelling te hebben terwijl 
dit eigenlijk niet het geval is: 

• Het huwelijk 
• Het verkeer: 75-90% van de bevolking denkt dat ze tot de veiligste 50% van de bevolking horen 

wat betreft het rijden in het verkeer. 

Deze fouten zijn te wijten aan het feit dat de specifieke context niet mee in rekening wordt gebracht. Als 
hulpverlener zit je in een context waarbij je spreekt met iemand in een aangename en rustige omgeving. 
Deze persoon waarmee we spreken, kan goed en gezond overkomen, maar in een andere context kan dit 
helemaal omslaan.  

Binnen de complexe oordeelsvorming gaan we vaak gebruikmaken van heuristieken of vuistregels om zo 
snel tot een oordeel te komen (zelfs als het niet klopt met wat er effectief speelt). Dit gebeurt 
voornamelijk in de eerste gesprekken omdat het heel moeilijk is om hierin informatie te gaan zoeken die 
relevant is. Hieronder zijn enkele van de meest voorkomende heuristieken/biases terug te vinden. 

• Verengde visie: Het toespitsen op één facet van de beschikbare informatie (en het negeren van 
andere aspecten) 

• Volgorde effecten: De volgorde van beschikbare informatie kan bepalend zijn voor beslissingen 
• Beschikbaarheid: Mensen hebben de neiging de kans dat een verschijnsel zal optreden hoger in 

te schatten naarmate voorbeelden van het verschijnsel gemakkelijk voor de geest kunnen 
gehaald worden  

• Confirmatie: Mensen hebben de neiging informatie op te zoeken die de eigen opvatting 
ondersteunt 

o Belangrijk om te onthouden: als je een casus leest, dan kan je al een idee hebben van 
wat de problematiek juist zou kunnen zijn. Het is hierbij belangrijk dat je deze labels 
steeds als hypotheses gaat behandelen! 

Als we algemeen gaan kijken naar de kwaliteit van het klinische oordeel dan zien we volgende zaken: 

• Lage betrouwbaarheid van diagnoses 
• Lage accuraatheid van klinische predicties 
• Ervaring blijkt niet met de kwaliteit van het oordeel te correleren (diagnostici leren niet uit hun 

ervaring?) 

Hieronder vinden we een stuk uit het onderzoek van Bieling en Kuyken omtrent cognitieve case 
formulation (casusformulering): 

"In termen van de wetenschappelijke status van het cognitieve casusformuleringsproces is het huidige 
bewijs voor de betrouwbaarheid van de cognitieve casusformuleringsmethode op zijn best bescheiden. Er 
is een opvallend gebrek aan onderzoek naar de validiteit van cognitieve casusformuleringen of de impact 

van cognitieve casusformulering op de uitkomst van de therapie." 
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We zien dus dat het klinische oordeel niet altijd even valide en betrouwbaar zijn. Het is dus belangrijk dat 
er iets gaat veranderen. Een wetenschappelijke werkwijze zal meer op de voorgrond moeten treden. Om 
van deze werkwijze gebruik te gaan maken hebben we binnen de oordeelsvorming ondersteuning nodig 
van diagnostische instrumenten. Dit met inbegrip van onderstaande zaken: 

• Klinische competenties/aanvoelen 
o Klinische intuïties maar ook aanvoelen bij de cliënt 
o Nodig om hypothesen te vormen 

• Reflexiviteit  
o Wat heeft de situatie nodig? 
o Wat heeft de cliënt nodig? 
o Wat heb ik nodig? 
o … 

Empirische cyclus 

 

1. Beschrijven: heel open en gestructureerde manier van informatie verzamelen. Zo weinig mogelijk 
diagnosticeren op dit punt. 

2. Voorspellen: bij de beschrijvingen krijg je allicht ideeën in je hoofd. Samen met de cliënt kan 
nagedacht worden over wat er exact aan de hand is. Je kan een hypothese gaan formuleren 

3. Informatie verzamelen: via conversatie ga je specifieker informatie gaan verzamelen dit kan je 
doen op verschillende manieren (bv. vragenlijsten, interviews, …) 

4. Toetsen: hierbij ga je toetsen of de voorspellingen die je hebt gemaakt kloppen. Stel dat ze niet 
kloppen dan zal je moeten gaan nagaan wat er is misgelopen. Je zal je ideeën/gedachten moeten 
aanpassen aan de wetenschappelijke informatie die je reeds te pakken hebt gekregen.  

5. Evaluatie: Wat je doet qua behandeling is tegelijk ook een toetsing van je theorie. Je moet dus 
goed nagaan of het goed loopt of net misloopt. 

Beginfase 
Aanvraag en hulpvraag analyse 

• Verwijzer 
o Welk type professionele relatie (bv. collega, secretariaat, …) 
o Bevoegdheid verwijzer (bv. justitie): waarom komt de persoon langs en wat is mijn rol als 

hulpverlener (bv. welke gegevens mag ik delen, dewelke niet?) 
o Welk type vraag (formeel/impliciet)?  

§ Type is vaak impliciet (maar soms wel een verwachting over wat er zou 
gebeuren) 

§ Bv. mensen willen een persoonlijkheidstest, maar jij als hulpverlener hebt dit 
nog nooit gedaan, misschien is het dan beter om door te verwijzen 
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o Afstemming essentieel:  
§ Soms hebben ze geen idee van wat we doen 
§ Belangrijk om de nodige uitleg te geven 
§ Cliënt moet uiteindelijk degene zijn die toestemming geeft voor therapie 

• Cliënt 
o Houding cliënt tov de aanvraag (eigen initiatief?) 

• Reflectie clinicus 
o Akkoord met de aanvangssituatie (bijv. doorverwijzing via justitie) 
o Voldoende expertise (cf. deontologische code) – ben ik als hulpverlener voldoende 

competent om de hulpvraag aan te pakken? Soms is het beter om door te verwijzen om 
de mensen hun tijd niet te verspillen 

o Belangenconflict? 
• Het eerste contact 

o Afhankelijk van de organisatie (telefonisch/eerste gesprek) 
o Telefonisch: grote alertheid 
o Meerdere doelen 
o Balans tussen realisme en hoop 

§ Als je net afgestudeerd bent en je krijgt meteen een moeilijke casus, dan is het 
belangrijk om realistisch te blijven en eventueel door te verwijzen 

§ Maar het is ook belangrijk om hoop te hebben en bv. samen te werken met 
iemand om de casus toch aan te pakken 

Diagnostische vragen 
Bijttebier, Ter Laak en Vertommen ontwikkelden in 2013 verschillende types vragen die gerelateerd 
kunnen zijn aan de verschillende types grondvragen. Het type vragen die je gaat gebruiken zullen richting 
geven aan het diagnostisch onderzoek. 

 

• Onderkenningsvraag 
o Wat is er aan de hand? 
o Welk type probleem is er? Hoe ernstig is het probleem? 
o Bv. Op school blijkt dat mijn kind moeilijk gedrag vertoont. Heeft hij/zij een 

ontwikkelingsstoornis? 
• Verklaringsvraag 

o Wat zijn de uitlokkende en instandhoudende factoren van de problematiek? 
o Bv. ik ben depressief en wil hier uitkomen 
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• Predicitievraag 
o Hoe gaat het probleem/de situatie zich verder ontwikkelen 
o Impliciet veronderstellen (als we niets doen, wat kan er dan gebeuren) 
o Expliciet wordt hier wel gesteld naar intelligentieonderzoek (etc.) om te gaan kijken wat 

er zal gebeuren voor bv. het middelbaar als de jongere ASO wil gaan volgen 
• Indicatievraag 

o Is behandeling noodzakelijk, indien ja, welke behandeling? 
o Is het de juiste moment om behandeling uit te voeren? 
o Onderkennende en verklarende vraag geven hier al richting in  

• Evaluatievraag 
o Is het probleem voldoende verholpen door de gevolgde behandeling? 
o Volstaat de behandeling? Is er verdere behandeling nodig 

Onderkenning 
Het cliëntperspectief is enorm belangrijk: wat je wil doen is een heel open bevraging doen naar wat er aan 
de hand is, om een idee te krijgen van de verschillende probleemgebieden. Je krijgt informatie en moet 
jezelf tegenhouden om te focussen op 1 problematiek; tracht te concretiseren, dit is belangrijk bij de 
inschatting van hoe ernstig een problematiek is. 

• Start beschrijvend en inventariserend 
• Inventarisatie van klachten en problemen 
• Klachtenverheldering 

o Waarom is het problematisch? 
o Welke impact heeft het op het leven? 
o Kan ik duidelijkheid krijgen over wat de cliënt bedoelt? 

• Kan later aangevuld worden met een klachtenanamnese (bevraging uit expertperspectief) 

We zoomen even in op acute problematieken en risco’s. Tijdens het eerste gesprk is het noodzakelijk om 
altijd alert te zijn op risico en gevaar: 

• Pluis/Niet-pluis (goed vs. niet goed) 
• Bij risico, doorvragen en assessment 
• Geen schrik om suïcide te bespreken 
• Ook risico’s voor anderen inschatten 

Het is belangrijk dat we steeds actief gaan luisteren naar de onmiddelijke aandachtspunten (bv. relatie). 
Dit is een continu reflectief proces. 

Vaststelling en inschatting van psychische stoornissen: 

• Op basis van een ordening van klachten/symptomen kijken of er sprake is van syndromen. Hierbij 
is het belangrijk om aandacht te hebben voor: 

o Differentiaal diagnostiek 
§ Multidisciplinair te werk gaan 
§ Biologisch, sociaal, psychologisch 

o Voordeel/nadeel labeling  
§ Goed nadenken vooraleer je gaat labelen 
§ Altijd goed nadenken over de voor- en nadelen van het label te communiceren 
§ Cf. lessen van professor Vanheule over het gebruik van labels 

o Culturele verschillen 
§ Wat betekent een situatie binnen een context die verschilt van de jouwe 

o Blijven openstaan voor wederkerige invloeden van verschillende symptomen 
• Ernst en aard van de klachten 
• Verhouding afstand-nabijheid ( 
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Verklaringsanalyse 
Ontstaans- en instandhoudende mechanismen bekijken op basis van: 

• Presentatie van klachten/symptomen/syndromen à klachtenanamese 
o Waar legt de cliënt de klemtoon? 
o Waar en wanneer zijn de problemn gestart? 

• Levensgeschiedenis (bv. life-chart methode) 
o Niet enkel kijken in het hier en nu 
o Kijken naar de klachtgeschiedenis (ontstaan, verergering/vermindering, afwezig geweest, 

etc.) gekoppeld aan de levensgeschiedenis (overlijden, transitie middelbaar naar unief, 
etc.) 

o Vaak interacties van veel verschillende vragen 
o In levensgeschiedenis vaak facetten van met jezelf omgaan 
o Life-chart methode: tijdslijn maken van kindertijd tot nu met alle belangrijke 

gebeurtenissen op 

Vaak een combinatie van cliënt- en expertperspectief; expertperspectief: 

• Therapie-specifieke analyses 
o Psychoanalyst: vrije associatie 
o Relationele therapeut: dynamiek van de relatie 
o … 

• Specifieke bevraging 
• Literatuur/verklaringsmodellen 

Integratief model 
De Raedt en Schacht ontwikkelden een model voor probleemindicatie: 

• Opstellen van een individueel behandelplan op basis van gedetailleerde probleemanalyse. Dit is 
zeker belangrijk bij complexe problematieken of klachten die langer aanwezig zijn. Vaak zien we 
dat er verschillende zaken gekoppeld zijn aan elkaar 

o Sociaal angstig – alcohol – slaapproblemen – laag zelfbeeld 
• Klacht is vaak een gecumuleerd resultaat van op elkaar inwerkende processen: complex 

disfunctioneren vereist een uitvoerige probleemidentificatie 
• Model om casus-conceptualisatie te sturen 
• Model om info uit intake te ordenen, maar dynamisch proces 

Het model is belangrijk om in het achterhoofd te houden als clinicus. Het is niet de bedoeling dat je elke 
stap klakkeloos gaat afdrammen, het model dient eerder om de informatie die je krijgt te ordenen binnen 
dit model om de casus op een meer wetenschappelijke manier te begrijpen. 

Het idee van dit model is om op basis van de aanmeldingssituatie en klachtenverheldering te gaan kijken 
of je na een sessie of 2 een heldere probleemsamenhang kan maken. Dit aangevuld door je eigen ideeën, 
hypotheses en veronderstellingen (How can I prove myself wrong?) 
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• Aanmelding – verhelderend 
o Kijken naar de persoon die zich heeft aangemeld 
o Hoe ziet de klacht eruit? Wat is de ruimere context van de cliënt? Waarom treedt de 

klacht net nu op? 
• Klachtenanalyse – verhelderend 

o Hoe zit de klacht ingebed in de ontwikkelingsgeschiedenis 
o Hoe verlopen de klachten? Stabiel? Veranderend? 

• Voorlopige probleemsamenhang 
o Je schuift hier een eerste hypothese naar voren (start empirische cyclus) 
o Kan ik mijn ideeën weerleggen? 

• Probleemanalyse – onderkennend 
o Gebruik van instrumenten om verklaringen te kunnen maken 

• Probleemanalyse – verklarend 
o Wat zijn de voornaamste relaties? 
o Causaliteit? 

• Getoetste probleemsamenstelling 
o Evaluatie op basis van de bekomen resultaten 
o Steeds in samenspraak met de patiënt 
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Aanmelding-verhelderend 

 

Wie komt? De aanmelding van een patiënt kan gebeuren door de persoon zelf of door iemand in de 
omgeving van de persoon. Dan is het belangrijk om te bekijken of de patiënt het eens is met deze stap. 
Stel dat je moet werken met een kind is het ook belangrijk dat je spreekt met de ouders, in het geval van 
een adolescent kan je vaak meteen aan de slag gaan met de jongere. 

Met wat? Het type klacht waarmee iemand binnenkomt is belangrijk. Wat is de klacht? Zijn er additionele 
klachten? 

Net nu? Waarom wordt er op dit punt de stap naar hulverlening gezet? Welke zaken zijn er in het 
verleden gebeurd? Wat heeft de emmer doen overlopen? Dit kunnen zaken zijn zoals een overlijden, een 
trauma, een echtscheiding en dergelijke meer. 

Naar hier? Hoe komt de patiënt tot bij jou? Hebben ze de weg zelf gevonden of werden ze 
doorverwezen? Het is steeds belangrijk om na te vragen bij de patiënt hoe ze tot bij jou zijn gekomen. 

Concretisering van klachten en ruimere context van de patiënt: 

• Vanuit de beleving van de patiënt 
• Correcte interpretatie? Genoeg aansluiting bij de leefwereld van de cliënt 
• Welke klachten naast de aanmeldingsklacht worden aangegeven door de cliënt? 

o Inventariseer moeilijkheiden, klachten, problematische gedragingen (systematisch, 
exhausitef, tegenstellingen) + sterktes en wanneer probleem niet optreedt 

• Invloed van en op het hele functioneren: partner, kinderen, familiaal, werk, vrije tijd, vrienden, 
financieel, woning. Hoe tevreden is men met diverse levensterreinen? 

Klachtenanalyse-verhelderend 
Ontwikkelingsgeschiedenis en verloop van de klachten 

• Beeld vormen van globale persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van klacht 
• Omtrent persoonlijke ontwikkeling:  

o Jeugd; 
o School; 
o Sociale en intieme relaties; 
o Relevante gebeurtenissen; 
o Transitiefases. 
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• Omtrent klacht: 
o Begin en interpunctie; 
o Variabiliteit in intensiteit en frequentie; 
o Betrokkenen bij de klacht en situaties; 
o Familiale antecedenten (genogram); 
o Hulpverleningsgeschiedenis; 
o Escalerend verloop + klachtvrije periodes (tijdslijn). 

Hanteringsgedrag en sociale ondersteuning 

• Copingsmechanismen 
o Situatiegericht gedrag: confrontaties/actief aanpakken vs. vermijding/niets doen; 
o Beïnvloeden van perceptie en evaluatie: optimisme/aanvaarding/berusting vs. 

pessimisme/rumineren; 
o Spanningsreductie: via palliatief gedrag (afleiding zoeken, drank); 
o Uiten van emoties en afreageren van spanning  

§ Constructief: bv. babbelen met vertrouwenspersoon 
§ Niet-constructief: bv. geweld, automutilatie 

• Sociale ondersteuning 
o Wie is beschikbaar? Wanneer? 
o Waarom bepaalde mensen niet? 
o Invloed op het probleem? 

Perceptie van controle en hantering 

• Locus of control: intern vs. extern? 
= de mate waarin men denkt zelf 
controle te hebben over de klacht 
(niet de oorzaak ervan) 
bv. ‘Medicatie helpt niet’ 

• Op welke manier is men in het 
verleden met de klacht omgegaan? 

o Waartoe hebben de 
verschillende hanteringen 
geleid? 

o Wat zijn de uitkomsten? 

Ziektetheorie en attributies 

• In welk kanaal worden de klachten gepresenteerd? 
o Cognitief (bv. dwanggedachten); 
o Fysiologisch/emotioneel (bv. hartkloppingen); 
o Gedragsmatig/motorisch (bv. slaan). 

• Genezingstheorie: wat verwacht de cliënt van de hulpverlener? Welke hulpvraag? 
o Loopt dit gelijk met jouw werkwijze? 

• Causale attributies = subjectieve toewijzing van oorzaak. 
o Oorzaken die mensen toeschrijven aan eigen en andermans gedrag. 

Voorlopige probleemsamenhang 
Een model waarin op een overzichtelijke wijze kennis over de patiënt met problemen en over de 
leergeschiedenis wordt weergegeven. Het is een pgoing om samen met de cliënt op eenzelfde manier 
naar de problemen te kijken. We maken een onderscheid tussen de voorlopige probleemsamen en de 
getoetste probleemsamenhang: 
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• Voorlopige probleemsamenhang (VPS): eerste veronderstellingen: inventarisatie, ordening en 
samenhang van problemen op basis van beschikbare gegevens uit aanmelding, ruimere context, 
zieketheorie, ontwikkelingsgeschiedenis. 

• Getoetste probleemsamenhang (GPS): aanpassing van de VPS op basis van de gegevens uit de 
diagnosestelling, metingen en opdrachten; na toetsing en het doorlopen van de empirische 
cyclus. 

Werkwijze van de VPS: de voorlopige probleemsamenhang wordt opgebouwd op grond van de gegevens 
die we verkrijgen van de cliënt. Deze gegevens worden verder aangevuld met de therapeutische 
veronderstellingen, die beargumenteerd moeten worden, operationaliseerbaar zijn en in therapie 
onderzocht moeten worden (literatuur, onderzoek). Er wordt een lijst opgesteld met klachten, 
probleemgebieden en determinerende variabelen; los van belang of centraliteit + geen syndromen. 

Op grond van het verhaal van de cliënt gaan we trachten om de verschillende 
klachten/probleemgebieden te clusteren. Deze clusters moeten verifieerbaar zijn en kunnen zeer 
uitgebreid zijn: door grondige analyse tijdens de hypothesetoetsing. 

Belangrijk: 

• Wat zijn de klachten die worden aangegeven? 
• Niet te snel zeggen: “dit soort klachten betekenen diagnose X”. Je kan denken aan een 

classificatie, maar dit is niet noodzakelijk; 
• Met de patiënt nadenken over causale relaties; 
• Je maakt veronderstellingen als diagnosticus, dit kan, maar deze moet je opnemen in de VPS. Je 

moet ze gaan toetsen vooraleer je met zekerheid uitspraken kan doen; 
• Voorzichtig zijn met syndromen, en kijken of je sommige zaken kan clusteren zodat je een 

overzicht kan hebben van wat bij elkaar zou horen. Dez clusters moeten verifieerbaar zijn (d.w.z. 
te linken met een meetinstrument). 

 

Starten doen we meestal bij de jeugd en eindigen met de klachten in het hier en nu. Vanuit de elementen 
van de jeugd vinden we interacties met zaken van probleemgedrag/probleemsituaties die nu aan de hand 
zijn. Door deze zaken en interacties te gaan visualiseren zorg je ervoor dat het beter blijft hangen bij de 
patiënt. Je kan op deze manier de patiënt meenemen in het gebeuren van de dynamieken die spelen. 
Verder geeft het de mogelijkheid om meer veranderbare dingen te zien en kan je dus ook beter aan de 
slag gaan. Belangrijk is wel dat je aftoetst bij de patiënt rond welke aspecten hij/zij wil werken. Tot slot 
krijg je door te visualiseren ook een beter beeld op de zaken die je zelf nog niet zo goed begrijpt. 
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Nut van de VPS: de VPS is een poging om de relaties tussen de verschillende probleemgebieden samen te 
vatten in een schema. Het is een veronderstelling op basis van het reeds verzamelde materiaal. Het is een 
structurele organisatie die dient als basis voor opdrachten, vragenlijsten, tests en vragen tijdens 
gesprekken. De VPS is inzichtsverhogend en dus motiverend voor de cliënt. Verder heeft de VPS ook een 
therapeutische waarde namelijk: eerste vorm van cognitieve herstructurering en re-attributie. We merken 
dat wanneer er iets vastloopt, dan is dit dikwijls te wijten aan een probleem in de conceptualisatie. 

• VPS bespreken: 
o Eenvoudig, kort en duidelijk; 
o Vragen naar de mening van de cliënt; 

§ Eerst oefenen als je dit nog nooit gedaan hebt; 
§ Probeer het relatief simpel te houden en spreek in de taal van de patiënt; 
§ KISS: Keep It Simple & Stupid.d 

• Functie voor de cliënt: 
o Klacht wordt oplosbaar: leg nadruk op veranderbare variabelen; 
o Minder ervaren van hulpeloosheid; 
o Inzicht in (ontstaan en instandhouding) van de problematiek; 
o Wijze van denken (geen chaos of generalisaties). 

Probleemanalyse-onderkennend/verklarend 

Expertperspectief 
Onderkenning = objectiveren van klachten en problemen.. Toetsen van aanwezigheid en ernst van het 
probleem. 

Verklaring = objectiveren van verbanden tussen problemen. Verduidelijken van relaties tussen problemen 
(omdat, doordat) 

Onderkenning en verklaring lopen door elkaar 

Objectief vaststellen: is het probleem aanwezig? 

• Uit welke elementen bestaat het probleem? In detail inventariseren 
• Wat is de ernst/intensiteit van het probleem? 
• Syndroomverwantschap: literatuur raadplegen 
• Met aandacht voor problemen en mogelijkheden 

Probleem meetbaar maken 

• Variabele selecteren 
• Algemene onderzoeksvraag:  

o Heeft tim last van verhooge angst?  
o Is de vader van tim eerder afwezig? 

• Hypothese: specifiek en toetsbaar 
o Tim heeft een stabiel verhoogde angstdispositie 

• Instrumenten: 
o Klachtenlijsten (baseline evaluatie) 
o Observaties 
o Gestructureerde interviews 
o Registratie-opdrachten (situatie, gedachten, gevoelens, gedrag en reactie omgeving) 
o Neuropsychologisch onderzoek 
o Testmateriaal 

• Trait benadering, dimensioneel vs. DSM, categoriaal 
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Aandachtspunten 

• Think multimethod: het vaststellen van een probleemgebied is heel belangrijk en daarom is het 
dus belangrijk dat je hierbij gebruik maakt van verschillende methoden om tot dat gebied te 
komen 

• Think multi-informant: bv. bij ontwikkelingsstoornissen is het belangrijk om met meerdere 
informanten te gaan werken (ouders, leerkrachten, logopedist, peers, …) 

• Criteria voor materiaal via COTAN bekijken 
o COTAN heeft al heel wat materiaal beoordeeld 
o Betrouwbaarheid 
o Validiteit 
o Sensitiviteit  
o Normgropen 
o Klinische bruikbaarheid: enorm belangrijk aspect (komt later nog aan bod bij blended 

technieken) 
• Heel wat discussie over meten in de context van psychische stoornissen 

o Bv. depressie (Fried, Flake en Robinaugh, 2022): hebben heel wat verschillende 
depressievragenlijsten naast elkaar gelegd. In dit onderzoek werd aangetoond dat er 
enorm veel verschil zit in het gebruik van deze meetinstrumenten 

Causale verbanden toetsen 

• Verband tussen meerdere variabelen toetsen (pijl): causale relaties nagaan 
• Wat zijn de voorbeschikkende, uitlokkende, instanhoudende en beïnvloedende factoren? 
• Instrumenten 

o Gedragsexperimenten 
o Registratie-opdrachten 
o Observaties 
o Gestructureerd interview 

• Theorieën rond psychopathologie  
o Bv. laag zelfbeeld en depressie  
o Bv. aandachtsvertekening en angst 

Getoetste probleemsamenhang: aanpassing van de VPS 

• Moeten er elementen toegevoegd worden? 
• Moeten elementen (klachten/pijlen) wegvallen op basis van verklaring en onderkenning? 
• Hoe kan ik het voorlopige schema overzichtelijker maken, beknopter voorstellen? 
• Syndromen en clusters vormen 
• Bespreken met de cliënt!! 

Indicatiestelling-advies 
• Welke interventiestrategieën zijn het meest aangewezen bij een specifieke cliënt (evidence-

based) 
• Probleem selecteren uit GPS: in samenspraak met cliënt 
• O.b.v. causaliteitsrelaties nagaan wat de gevolgen zijn voor het functioneren indien de klacht zou 

wegvallen (homeostase systeem) 
• Belangrijke afwegingen bij keuze problemen: 

o Veranderbaarheid 
o Ernst en urgentie 
o Centraliteit in GPS 
o Behandelbaarheid, interventiemogelijkheden (keuze andere routes) 
o Contra-indicaties (leeftijd-draagkracht-verbale mogelijkheden) 
o Kans van slagen, motivatie cliënt 
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Doelstellingen: 

• Doelstellingen zijn belangrijk om tot indicatiestelling te kunnen komen 
• Concreet formuleren, samen met cliënt (referentiepunt evaluatie!!!) 
• Realistische doelen, tijdselement (korte en lange termijn; bv. binnen 2 weken vermindering 

slaapproblemen), (negatieve) gevolgen van doel 
• Doelstellingen kunnen veranderen in loop van behandeling 
• Veranderen versus aanvaarden: 

o Individueel: met zichzelf leren leven  
o Relationeel: met verschil leren leven (staken van gevecht om elkaar te veranderen)  
o Aanvaarden is actief werken en minstens even moeilijk als veranderen 

Behandeling: 

• Advies, psycho-educatie, doorverwijzen, behandeling 
• Concreet overlopen met cliënt 
• Meest effectieve, bruikbare interventie selecteren onderzoeksgegevens raadplegen en 

interpreteren 
• Interventie correct toepassen: 

o Handboeken met evidence-based protocollen & handleidingen 
o Bieden leidraad, richtlijn  MAAR flexibiliteit bij toepassing 

• Evaluatie: 
o Registratie (turven, VAS, dagboek) 
o Evaluatie non-specifieke vaardigheden: bandopname gesprekken (of supervisie) 
o Naast productevaluatie is ook procesevaluatie zinvol 

Aandachtspunten: 

• Diagnostiek stopt niet na de diagnostische fase 
o Behandeling is ultieme toets van diagnostiek 
o  Behandeling = Diagnostiek » 

• Medisch model m.i.v. Common factors 
o Frank: demoralisatie => genereren van hoop 
o ‘Theory of hope’ (Snyder et al., 2000):  
o Componenten van een hoop genererende benadering:  

§ Het overzicht creërend kaderen van de problematiek op zo’n wijze dat er  
§ Duidelijke doelen uit af te leiden zijn die  
§ Met concrete strategieën stapsgewijs te bereiken zijn 
§ Met maximale input van de cliënt 

• Discussie over de wetenschappelijkheid van CC: 
• Observatie is betrouwbaarder dan interpretatie 

 
• Openstaande vragen: 

o Wat is de predicitieve validiteit van individuele probleemidentificatie? 
o Leidt individuele probleemidentificatie tot betere uitkomsten? 
o Leidt individuele probleemidentificatie tot een betere therapeutische relatie? 
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Hoofstuk 8: Expertperspectief 
Onderkennende diagnostiek 

 

Uit uitgangspunt van de benadering is: “je kan niet onderkennen wat je niet kent.”. We zien dat de 
DSM/ICD van belang blijven ondanks de vele discussies rond dit thema: 

• Communicatie tussen hulpverleners 
• Sleutel naar wetenschappelijke literatuur 
• Basiskennis psychopathologie en differentiaaldiagnostiek  

Verschillende types classificaties 

 

• Categoriaal: binair idee over ziek-gezond, normaal-abnormaal –kijken naar onderverdeling, 
afgebakende klasse die liefst niet te veel overlappen  

• Dimensionaal: minder binair – plaatsen op een continuüm 
• Prototypisch: grote variabiliteit tussen individuen maar wel gemeenschappelijke kenmerken 
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Een diagnostisch gesprek/interview: 

• Anamnese 
o Autoanamnese: patiënt komt op spreekuur en je gaat een diagnostisch gesprek voeren 

§ Persoon + levensgeschiedenis 
§ Belang van multidisciplinair werken 

o Heteroanamnese: met de persoon zelf aan de slag gaan, maar ook altijd bekijken of de 
mogelijkheid er is tot heteroanamnese (= medische voorgeschiedenis en achtergrond 
inwinnen bij andere persoon dan patiënt). Bij een ernstige vorm van problematiek 
(depressie..), heeft de omgeving daar vaak weet van, hebben ze er invloed op en hebben 
ze er ook vaak last van. 

o Familieanamnese: bekijken of het zin heeft om mensen uit de omgeving uit te nodigen 
• Relevante dimensies/symptomen die belangrijk zijn voor de beoordling van de psychische 

toestand 

In wat volgt worden de belangrijkste facetten van psychopathologie en hun benaming aangehaald. In de 
slides zijn dit steeds de twee linkse kolommen, gezien de meest rechtste kolom geen examenstof is. Deze 
rechtse kolom wordt wel aangeraden om eens door te lezen. 

• Expressie en motoriek 
o Lichaamshouding en psychomotoriek 
o Spraak 

• Bewustzijn 
o Stoornissen in helderheid 
o Stroonissen in aandacht of opmerkzaamheid 
o Stoornissen in oriëntatie 

• Zelfbeleving 
o Stoornissen in lichaamsbeeld 
o Stoornissen in lichaamservaring 

• Waarneming 
o Sensorische vervormingen 
o Illusies 
o Hallucinaties 

• Denken en geheugen 
o Formele denkstoornissen 
o Inhoudelijke denkstoornissen 
o Stoornissen van het geheugen 
o Intelligentie 

• Gevoel en verlangen 
o Stoornissen in het gevoelsleven 
o Stoornissen in verband met verlangen en wil 

Symptomen en hun benadering 
De definitie van een symptoom volgens Wilshire et al. luidt als volgt: “een blijvende of terugkerende 
subjectieve ervaring of gedragspatroon dat wordt beschouwd als indicatief voor een geestelijk 
gezondheidsprobleem.”. Dit is een zeer brede definitie, het is zo al moeilijk genoeg om gedragingen te 
linken aan symptomen los van de context. 

Er is heel wat variabiliteit in de relevantie van een symptoom. Symptomen kunnen anders bekeken 
worden door verschillende factoren: 

• Diagnostische waarde naar onderkenning 
o Pathognoom: symptomen die heel specifiek lijken te duiden voor een bepaalde vorm van 

psychopathologie vb hallucinaties  
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o Generiek: niet meteen linken aan een pathologie want kan heel vaak voorkomen  
• Diagnostische waarde naar verklaring 

o Equifinaliteit: 2 oorzaken kunnen leiden tot dezelfde problematiek 
o Multifinaliteit: zelfde oorzaak kan leiden tot verschillende symptomen 

• Relevantie voor cliënt (relatie tot hulpvraag) 
o Bv. intelligentie – bij depressieve klachten kan psycholoog een vermoeden hebben van 

een lage intelligentie 
• Signaal van problemen vs. probleem op zich 

o Bv. enorm druk op het werk, dus slaapproblemen als gevolg  
o Slaapproblemen kunnen op zich bestaan 

• Theorieneutraal vs. theoriebeladen (vanuit expert) 
o Sommige symptomen zijn beter te begrijpen vanuit een bepaald theoretisch kader 

• Relatie tot klach/gewenste verandering 
o Bv. al 20 jaar depressieve klachten en angstklachten. We weten dat dit heel sterke 

relatie tot ‘slecht voelen’. Symptoom krijgt veel aandacht omdat het sterke relatie 
heeft tot hetgeen waar de patiënt verandring in wil zien 

Symptomen en systemen 

 

Multiperspectivisme: diagnostisch is het noodzakelijk om te denken binnen verschillende systemen 

• Plotse depressieve stemming bij een 63 jarige zonder voorgeschiedenis van psychische klachten 
o Kan stemmingsstoornis zijn 
o Kan ook iets neurologisch zijn bv. hersentumor 

• Beklemming van een 45 jarig directielid na een smerig politiek spel in het bedrijf 
o Kan een burn-out zijn 
o Of gewoon een toxische werkomgeving? 

• Slaapklachten en een depressieve moeder van een 2 jarig kind met doorslaapproblemen 

Binnen de klinische praktijk is het belangrijk om door verschillende brillen te kunnen kijken. Er kunnen 
individuele of specifieke denkkaders zijn waarbij elk van die denkkaders zijn eigen waarde heeft, zelfs 
binnen gelijkaardige situaties: 

Rouw bij een moeder die haar peuter van 2 jaar verloren heeft in een auto-ongeval. Deze rouw is nog even 
intens, 5 jaar na het ongeluk. De vrouw heeft zich de eerste 5 jaar als een bezetene op haar werk gericht 
om de pijn niet te voelen. 
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Onderkennende diagnostiek: DSM-V 
• Organisatiestructuur: 

o Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen 
o Internaliserende stoornissen 
o Externaliserende stoornissen 
o Neurocognitieve stoornissen 
o Andere stoornissen 

• Beperkt aantal assen: 
o Stoornissen + specifiers 
o Belangrijke condities 
o WHODAS – functioneren de afgelopen maand 

• Classificatie (niet te kennen voor het examen): 
o Neurodevelopmental Disorders 
o Schizophrenia-Spectrum and Other Psychotic Disorders 
o Bipolar and Related Disorders 
o Depressive Disorders 
o Anxiety Disorders 
o Obsessive-Compulsive and Related Disorders 
o Trauma and Stressor-Related Disorders 
o Dissociative Disorders 
o Somatic Symptom and Related Disorders 
o Feeding and Eating Disorders 
o Elimination Disorders (zindelijkheid) 
o Sleep-Wake Disorders 
o Sexual Dysfunctions 
o Gender dysphoria 
o Disruptive, impulse control and other behavioral disorders 
o Substance related disorders 
o Neurocognitive disorders 
o Personality disorders 
o Paraphilias 
o Other psychological disorders 
o Movement disorders (medication-related) 
o Other conditions requiring clinical care 

Classificatie en onderkenning zijn niet hetzelfde. Classificatie is slechts een onderdeel van onderkenning. 
Hieronder enkele zaken die behulpzaam kunnen zijn bij onderkenning van problemen en classificatie: 

• Screening 
• Klachtenlijsten (zelfrapportage) 
• Vragenlijsten (zeer gevarieerd) 
• Registratie – vaak vragenlijsten (bv. alcoholproblematiek: hoe vaak alcohol in de week?) 
• Observatie (zeer breed inzetbaar) 
• E-mogelijkheden – via computer/gsm 
• Klinisch diagnostisch interview  

WHO classificatiesystemen 
Er bestaan diverse classificatiesystemen die bruikbaar zijn in diverse contexten. De classificatiesystemen 
van de WHO (World Health Organisation) zijn voornamelijk bruikbaar binnen de medische contexten 
(ziekenhuis, revalidatie, …). We zien hierbij 2 vormen van classificatie vaak voorkomen: 

• International Classification of Disease: ICD 11 
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• International Classification of Functioning: ICF 
o Wetenschappelijke grondslag voor het begrijpen en bestuderen van het menselijk 

functioneren, uitkomsten en determinanten 
o Gemeenschappelijke taal voor het beschrijven van iemands functioneren met als doel de 

communicatie tussen beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en in andere sectoren, 
als ook met de mensen met functioneringsproblemen te verbeteren  

o Vergelijkbare gegevens in de tijd en uit verschillende landen, vakgebieden en sectoren 
o Systematisch codestelsel voor informatiesystemen in de gezondheidszorg. 

 

• De aandoeningen – wat is er aan de hand op het vlak van mentale stoornissen of fysieke ziektes 
• Functies en anatomische eigenschappen: bv. een handicap; wat moeten we doen om de persoon 

zo comfortabel mogelijk te maken? 
• Activiteiten (inclusief de beperkingen die door de ziekte worden veroorzaakt) 
• Participatie (waar is de persoon in de samenleving mee bezig?) 

o Ook op participatieniveau ervoor zorgen dat de mensen een functie (blijven) beoefenen 
in de maatschappij 

o Bv. autisme – hoe aanpakken in sociale relaties? 
• Externe factoren: financiële middelen, scheiding,… 
• Persoonlijke factoren: bv. doorzettingsvermogen 

Uitgangspunten ICF 
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Belangrijke voordelen: 

• Duidelijk biopsychosociaal model 
• Gemakkelijk te hanteren binnen multidisciplinaire contexten 
• Gericht op zwakke en sterke kanten 
• Focus op empowerment en herstelmogelijkheden  
• Inclusie van context 

Gebruikt in medische en revalidatiecontext 

Klinische bedenkingen bij classificatie 
Actieve reflectie over meerwaarde classificatie 

• Mogelijke voor- en nadelen van bepaalde labels 
• Recht op informatie (bv. patiënt heeft een mentale stoornis; belangrijk om na te gaan of de 

persoon recht heeft op deze informatie of dat het geven van de informatie schadelijk kan zijn 
omdat je bezig bent met labels te kleven) 

• Functie van vraag tot classificatie (eerst nagaan wat de functie van de vraag is vooraleer je gaat 
classificeren) 

• Classificatie kan een rol spelen binnen verklarende diagnostiek: 
o Theorievorming 
o Als tussenliggende variabele 

Belang van multidisciplinair denken 

Nieuwe ontwikkelingen 
Er zijn sinds enkele jaren al heel wat nieuwe systemen om na te denken over psychopathologie. Deze 
nieuwe ontwikkelingen zijn voortgekomen uit problemen van classificatie zoals de klinische bruikbaarheid 
en de wetenschappelijke validiteit. 

Er zijn enkele alternatieve modellen ontwikkeld; hieronder zie je de 3 meest onderzochte modellen: 

• RDoC 
• Netwerkmodellen 
• Proces-based view 

RDoC: research domain criteria 
De RDoC is een onderzoeksvisie ontwikkeld vanuit de NIMH (National Institute of Mental Health) en loopt 
parallel aan de DSM/ICD. In plaats van ons enkel te gaan focussen op de genetische onderbouwing, 
moeten we een systeem ontwikkelen dat ons helpt om de verschillende kernprocessn bloot te leggen. 

• Transdiagnostisch à focus op processen 
• Cross-species 
• Multiple units of analysis: 

o Genetica 
o Moleculen 
o Cellen 
o Circuits 
o Fysiologie 
o Gedrag 
o Zelfrapportage 
o Paradigma’s 
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• Domeinen 
o Negatieve valentie systemen – angst, boosheid,… 
o Positieve valentie systemen – geluk, optimisme,… 
o Cognitieve systemen – aandacht, geheugen,… 
o Sociale processen – hechting, socialisatie,… 
o Arousal en regulatiesystemen – coping,… 

Voorbeeld: Positieve valentie systeem 

• Transdiagnostisch relevant: depressie, 
verslaving, schizofrenie 

• Sterke associaties tussen anhedonia (= niet 
meer genieten) en beloop van depressieve 
klachten 

• Combinatie van sterke 
onderzoeksparadigma’s (bijv. 
reinforcement learning taken) met 
gesofisticeerde neuropsychologische 
technieken (ERP, fMRI). Verschillen zien 
tussen mensen met gelijke of verschillende 
klachten 

• Grote predictieve studies (bijv. EMBARC) 
• Machine learning & Computational 

modelling: Associaties tussen biomarkers en farmacologische behandeling. Wat is het effect van 
medicatie op de klachten? 

Kritiek op de RDoC 

• Sterke focus op biologie 
• Biologie: causaal of mediërend mechanisme? 

o Stel dat je een trauma meemaakt in de vroege kindertijd, dan weten we dat dit 
invloed heeft op ons hersenfunctioneren. Wanneer we klachten ontwikkelen vanuit 
dit trauma zijn er hersenprocessen met betrokken. De causale mechanisme is mss 
meer een trauma dan de hersenprocessen die eerder mediërend zijn?  

• Wat zijn psychische stoornissen: dysfuncties vs. functionele aanpassing 
• Doelstelling: Initieel niet klinisch toepasbaar 

o Als therapeut soms interessant om het goed te begrijpen 
o Basiskennis vanuit biologische mechanismes zijn soms interessant bij klinische 

mechanismen 

Interessante alternatieven: HiTOP, netwerkmodellen, proces-based benadering. 

RDoC binnen de psychodiagnostiek 

• Denken in termen van systemen 
• Denk transdiagnostisch 
• Overweeg raakvlakken met experimenteel-klinische onderzoeksbevindingen 

o Bv. reconsolidatie (reconsolidatie) bij trauma 
o Bv. anhedonie bij trauma 

Netwerkbenadering 
De netwerkmodellen stappen af van het impliciet ziektemodel: de klachten zijn op 
elkaar inwerkende factoren en er is geen noodzaak voor een syndroom als lantent 
construct. Hiernaast zie je hoe een latent ziektemodel gevisualiseerd kan worden: 
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Dit is een onderzoek naar mensen bij hoge 
werkdruk en waar er veel posttraumatische 
stresssymptomen zijn. We gaan kijken welke 
verschillende symptomen samen hangen 
(correlaties). Hiermee gaan we kijken welke van 
deze constructen het meest met elkaar 
samenhangen. Binnen dit onderzoek waren er 3 
clusters: 

• Anxious arousal 
• Avoidance 
• Emotional numbing 

Het is dus heel erg belangrijk dat je heel alert 
bent tijdens het stellen van een diagnose. Eerder 
banale, veelvoorkomende zaken (bv. 
slaapproblemen) kunnen toch samenhangen met andere problematieken waardoor ze ook een centrale 
rol spelen in ‘het waarom’ van een problematiek. 

Concreet: 

• Afstappen van het impliciet ziektemodel 
• Biedt verklaring voor co-morbiditeit (brugsymptomen) 
• Onderzoekers werken rond vertaling naar behandeling 
• Implicaties voor de zoektocht naar biomarkers 

Nadelen: 

• Datagedreven 
• Uitdaging om causale processen te identificeren 
• Momenteel nog sterk symptoomgebaseerd waardoor het heel moeilijk is om causale processen 

te gaan identificeren 

Netwerkbenadering en diagnostiek 

• Paper Roefs et al. 2022 (statistisch vrij complex!) 
o Contemporaneous networks: klachten op dit moment in de tijd 
o Temporal networks: voorspelling op 1 symptoom op tijdstip 1 naar symptoom 2 op 

tijdstip 2 
• Modelleren van temporele relaties binnen netwerk analyse lijkt veelbelovend 
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Process-based therapy 
Over dit stuk heeft de professor niets meer gezegd, gezien hij dit reeds in de vorige lessen al heeft 
behandeld. Maar hier nog eens de slide ter verfrissing: 

Process-Based Therapy (Hayes & Hofmann, 2018) 

• Pleidooi voor (hernieuwde) focus op processen:   
• Vraag: "Welke kern biopsychosociale processen moeten met deze cliënt worden gericht gezien dit 

doel in deze situatie, en hoe kunnen ze het meest efficiënt en effectief worden veranderd?" 
• Invulling: "Het contextueel specifieke gebruik van evidence-based processen gekoppeld aan 

evidence-based procedures om de problemen op te lossen en de welvaart van bepaalde mensen te 
bevorderen" 

• Definitie van (therapeutische) processen 
o Gebaseerd op theorie die toetsbaar is 
o Dynamisch (feedbackloops, non-linieare veranderingen) 
o Georganiseerd binnen een multi-level systeem 
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Hoofdstuk 9: Blended en E-Health opties 
Huidige state-of-the-art 
Hoe is de huidige state-of-the-art? Hoe ziet de psychodiagnostiek eruit zonder de E-Health 
mogelijkheden? Op welke manieren doen we tekort? 

Typische setting voor de diagnostiek: 

• Proces van verschillende sessies (gespreid over een maand/meerdere maanden) 
o In de reguliere klinische settings zien we vaak processen van meerdere sessies 
o Zeker bij complexe problematieken kunnen deze minimaal een maand of meer innemen 

(dit is een behoorlijk lange periode, zeker bij problematieken die urgent dienen 
aangepakt te worden) 

• Heel vaak gesproken bij de diagnosticus – al dan niet gecombineerd met observaties 
o Patiënt gaat bij de diagnosticus reflecteren over wat er gebeurt en wat de betekenis 

hiervan is 
o Kan gecombineerd worden met observaties (doen we niet regulier! Heel veel settings 

waar je hierop alert moet zijn als diagnosticus) 
• Geïnitieerd wanneer er al ernstige problemen zijn 

Nadelen: 

• Infrequente metingen (kans op geheugenbiases) 
o Bv. wat was je stemming de afgelopen twee weken? 
o Enorm moeilijke vraag, waar enorm veel variatie mogelijk is 
o Subjectieve beleving waardoor de kans op bias eerder hoog is 
o We gaan ervan uit dat de patiënt accuraat zicht heeft op zijn/haar gedrag. In de realiteit 

is dit vaak niet het geval. Belangrijk om voorzichtig te zijn bij het rapporteren naar 
derden, het kan zijn dat je een beeld schetst dat niet zo accuraat is 

• Beperkt zicht op cruciaal probleemgedrag of -emoties 
o Bv. drinkgedrag 
o Je moet jezelf baseren op de informatie gegeven door de patiënt en je hebt geen zicht op 

de spelende dynamieken (escalatie, stabilisatie,…).  
o In het geval van milde problemen is het nog ‘niet zo erg’, maar als iemand suiïcidale 

ideaties heeft kan dit enorm curicaal zijn 
• Beperkte houvast als diagnosticus 

Blended online systemen 
Vandaag de dag zijn er heel wat hulpmiddelen om blended te werk te gaan 
om de zonet besproken problemen/nadelen te gaan opvangen. In wat volgt 
zullen enkele blended (online) technieken besproken worden. 

• Interessante apps (trackers voor welzijn, internetgebruik, eten, slaap, 
beweging, voedingspatronen, …) 

o Zicht krijgen op wanneer het gedrag gesteld wordt 
o Mensen moeten geen papieren meer bijhouden, dus de kans 

op verliezen, niet invullen, etc. is al een pak kleiner 
o Zowel de diagnosticus als de cliënt krijgen toegang tot heel 

fijne visualisaties waardoor je inzicht krijgt in het gedrag/de 
patronen van gedrag 

o Bv. trackyourhappiness: kijken waar de mensen zijn wanneer 
ze zich (minder) gelukkig voelen 

o Rapportage kan problematisch zijn in vergelijking tot de werkelijkheid. Maar kan ook als 
aanknopingspunt gebruikt worden in gesprek 
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• Online dagboeken 
o Dagelijkse registratie mogelijk 
o Met opvolging langs de kant van de 

diagnosticus 
o Inzichtelijke grafieken 
o Specifieke registraties beschikbaar 
o Bv. alcoholdagboek: op het moment dat 

iemand probeert te stoppen met 
drinken, dan weten we dat craving een 
belangrijke voorspeller is om terugval te 
krijgen. Craving kan geregistreerd 
worden zodat we inzicht krijgen in welke 
mate deze factor een rol speelt. 

o Bv. emotionele overspoeling: een dagboek maken met de cliënt om te kijken welke 
triggers een rol spelen, hoe hierop wordt gereageerd en hoe ze deze triggers proberen te 
reguleren 

• Monitoring systemen (Innopsy, QIT) 
o Elektronische patiëntendossiers (EPD) 

§ Vragenlijsten en monitoring worden mee in het dossier gestoken 
§ Als diagnosticus heb je alle informatie bij elkaar in hetzelfde systeem 
§ Hier moet echter wel heel erg voorichtig mee omgegaan worden. Moet zeker 

goed beveiligd zijn dat niet eender wie aan deze gegevens kan 
o Integratie van de diagnostische instrumenten 

§ Overzichtelijk voor hulpverlener en cliënt 
§ Geen handmatige scoring nodig 

• Bespaart de diagnosticus enorm veel tijd 
• Is enorm aantrekkelijk om te gebruiken 

§ Diagnostiek en monitoring (ROM: Routine Outcome Monitoring) 

 

Op de figuur hierboven zien we een grafische voorstelling die geboden wordt door de QIT-online. Op deze 
grafiek zien we dat de depressieve klachten nog niet helemaal weg zijn, maar dat de cliënt wel al in de 
categorie van mild-depressieve klachten zit. Boven de grafiek zien we ook ‘betrouwbare positieve 
verandering’ staan. Deze geeft aan dat de verandering klinisch betekenisvol is en dat er geen random 
fluctuaties aanwezig zijn in de data. 
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Nieuwe ontwikkelingen 
Experience sampling 
Moderne technologie zorgt voor uitgebreide mogelijkheden tot beschrijving van allerlei aspecten die 
gerelateerd zijn aan problemen. We kunnen data verzamelen via: 

• Elektronische dagboeken 
o Bv. empath 
o Ofwel bestaande templates ofwel een nieuwe survey 
o Zaken bijhouden (bv. preoccupatie met eten – hoe vaak op een dag, hoe vaak gelinkt aan 

honger, …) 
• GSM/computerlogs 
• In combinatie met psychofysiologische maten (bv. monitoring van stress) 

Principes 
Gepersonaliseerde diagnostiek: 

• Selectie van relevante input 
o Relevante emoties 
o Relevante klachtengebied 

• Intensieve metingen (vaak 60 dagen) 
• Factoranalytische benadering van within-subject data 

o Wat zijn de belangrijkste variabelen voor een persoon? 
• Time-series analyse (predictieve relaties) 

o Ideeën krijgen over causale relaties tussen factoren die een belangrijke rol spelen bij de 
problematiek 

o Voorzichtig zijn hiermee! 

Deze kwantitatieve benadering kan bestaan naast een meer kwalitatieve benadering (bv. 
casusformulering). 

Voorbeeld bij GAD: 

 

• ESM: 60 dagen – 10 items 
• Factoranalyse: binnen 1 persoon 
• Als we kijken naar de aangeduide blokken, dan zien we dat de factoren tussen personen kunnen 

verschillen 
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Als we de belangrijkste bouwstenen hebben gevonden dan kunnen we gaan 
kijken naar de factoren over de tijd heen. Zijn er factoren die een relatie 
hebben tot andere factoren? Zijn er factoren die veranderen/stabiel blijven 
over de tijd? 

Als we bijvoorbeeld kijken naar participant 011, dan zien we dat factor 2 
(avoidance) hogere factor 1-levels (worry) voorspelt. We kunnen dit op analoge 
wijze ook aantonen bij de rest van de factoren. 

Vertaling naar behandeling 
Fischer et al. (2019): 

• Benadering uitgevoerd via open trial met angst en 
stemmingsproblemen 

• Gestart met 60 dagen ESM 
• Enorm veel uitval gedurende de fases, voornamelijk in 

het begin 
o 117 deelnemers voldeden niet aan de 

inclusiecriteria 
o Etc. 

• Vervolgens werd gegeken naar individuele patronen 
van associatites en op basis hiervan heeft men de 
deelnemers toegewezen aan modules van “Unified 
Protocol” (Barlow) 

o Meest bekende trnasdiagnostische 
behandelingsprotocol 

o Effectsize van behandeling: g = 2.38 (zeer 
groot in vergelijking met gestandaardiseerde 
effecten van behandeling) 

Wat vinden patiënt en clinicus? 
Bos et al. (2019): kwalitatieve studie naar intensieve ESM 
monitoring: 

• ESM registratie + kijken hoe dit beleefd werd 
o Sommige mensen vinden het aangenaam om 

met zich met dit soort zaken bezig te houden 
o Is een enorme last voor de deelnemers om dit te doen (bv. alarm gaat af tijdens de les) 
o Soms kan registratie negatieve effecten hebben (bv. je voelt je niet zo goed in je vel, als 

je telkens opnieuw in de app moet zeggen dat je je niet lekker voelt, dan kan dit 
problemen teweeg brengen) 

• Heel wat groepen hebben hun eigen beslissingen over hoe ze met de data aan de slag gaan 
o Elke groep heeft zijn/haar eigen voorkeuren/manieren om met de data om te gaan 
o Heel wat variaties in de conclusies: variaties hebben dus een grote impact op wat de 

eindconclusie kan zijn 
o Streven naar een meer uniforme manier 

Diagnostische mogelijkheden 
• Preventieve signalering 

o Heel wat interesse in preventieve zaken 
o We weten wel niet welke zaken van monitoring nuttig zijn, en welke zaken perverse 

effecten hebben 
o Mensen kunnen obsessief hun antwoorden gaan bekijken en denken dat er iets aan de 

hand is 
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• Snellere detectie en eerdere interventies 
• Op basis van non-invasieve metingen 

o Beweging 
§ Inactiviteit kan bijdragen aan problemen, de stappenteller geeft basisideeën 

over hoe actief men is 
§ Heel wat inprecisie maar is niet zo erg omdat je over mensen heen interessante 

patronen vind 
o Sociaal contact (contact met andere GSM) 

§ Op basis van bluetooth: hoeveel smartphones zijn er aanwezig en kijken in welke 
mate je sociaal contact hebt met anderen 

§ Op basis van GPS: hiermee kan een heel stuk van je leven mee bij elkaar 
gepuzzeld worden 

o Hartslag, slaap (bv. fitbit) – bv. stressreactiviteit 
o Schermtijd  

§ Algemeen: negatief effect op welzijn, studieprestaties? 
§ Specifiek: welke sites worden bezocht (bv. site waar suïcidale ideeën worden 

uitgewisseld)? 
o Stemparameters: kunnen we op basis van de pitch van de stem stress detecteren? 
o Natural language use: welke taal gebruiken mensen (bv. taal rond hopeloosheid) 
o Zoektermen – website gebruik 
o Etc. 

Voorbeeld: Wu et al. (2021): 

• Verbetering van de voorspelling van real-time eenzaamheid en 
gezelschapstype met behulp van geosociale functies van persoonlijke 
smartphonegegevens 

• Maakt gebruik van GPS en bluetooth data 
o GPS: companionship type (bv. wat is de thuissituatie? Welke GSM is 

er nog vaak thuis?) 
o Zelfgerapporteerde eenzaamheidsdata: welke patronen zijn 

geassocieerd met meer eenzaamheid? 
• Vaak zijn er 2 vragen die men probeert te beantwoorden: 

o Kunnen we data op een manier clusteren zodat we samenhang zien met bestaande 
variabelen? 

o Kunnen we een voorspelling doen van gedrag/gedragsproblemen? 

Voorbeeld: Nook et al. (2022) 

• Linguïstische metingen van psychologische distantie volgen symptoomniveaus en 
behandelingsresultaten in een grote reeks psychotherapietranscripties 

• Taalgebruik in psychologische behandelingen 
• Psychologische distancing (zie Ethan Kross) à vertaald naar taalgebruik (persoonsvormen en 

werkwoorden) 
• Online psychotherapiesessies (N > 6000) via talkspace 

o Amerikaans systeem waar je online sessies kunt doen (bv. chatten met een therapeut) 
o Heel veel datapunten (natural language) waar je interessante vragen rond kunt stellen 

• Zijn mensen meer self-emerged of eerder reflectief? 
• Is taalgebruik geassocieerd met therapie-uitkomsten en met de ernst van de klacht? 
• Trainingsdataset: hoe ziet het eruit? Wat zijn de belangrijkste variabelen? Hoe goed zijn de 

trainingsdata en zijn ze voorspellend in een nieuwe dataset? 
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Hierboven is een figuur terug te vinden van de studie. We zien toch wel behoorlijk grote effect sizes. We 
kunnen ons afvragen of er een relatie is tussen verschillende aspecten van self distancing met de 
symptomen: bekeken between subjects en within subjects. Op basis van natural language use kunnen we 
dus heel wat patronen bekijken. Je kan dus heel ver gaan kijken wat van belang is binnen klinische 
variabelen. 

 

Interessant is wanneer we verschillende bronnen van data met elkaar kunt gaan gebruiken. 

• Wie heeft er risico op herval? 
o Na eerste depressieve episode behoor je tot de hoge risicogroep (50% kans) die in een 

herval kunnen geraken 
o Tijd tussen episodes wordt korter, en episodes worden langer 
o Effecten van nieuwe episodes worden steeds zwaarder (bij een eerste episode kan de 

werkgever het nog accepteren, na 3 keer zal hij/zij al veel minder ‘happy’ zijn) 
o Wanneer mensen klachten hebben gehad zeggen ze ‘we zitten op de goede weg, ik kom 

wel terug als het slechter gaat’ 
§ Gek beleid als je weet dat heel wat mensen kans hebben op herval, zeker 

wanneer je weet dat wachtlijsten enorm zijn 
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§ Hulp kan maanden te laat komen op deze manier 
§ Kunnen we bij de hoog risicogroep bepaalde factoren gaan monitoren, om o.b.v. 

daarvan te kijken naar zelfgerapporteerde veranderingen in stemming 
• Mensen proberen ideeën te geven om zelf aan preventie te doen 

o Heel complexe machine learning: preventie en risico’s van herval 
o Heel erg individualiseren om een predicitie te kunnen doen (bv. data kunnen zeggen dat 

je niets doet, maar eigenlijk lig je te zonnen op vakantie) 
• Met de mensen zelf kijken naar wat voor soort feedback ze interessant zouden vinden à 

feedback op maat maken, zodat ze er iets mee kunnen aanvangen 

Nadelen 
• Privacy 

o Heel veel is afhankelijk van privacy: gaat over gevoelige, persoonlijke, relevante data 
o Is issue number 1 
o Mag niet gebruikt worden voor andere doelstellingen 

• Ethische vraagstukken 
o Met dit type benaderingen kan je heel ambitieuze doelstellingen naar voren schuiven, 

maar wil je dit? Bv. moet depressie uitgeroeid worden of denk je aan depressie als “een 
adaptieve respons op een situatie die enorm over de grenzen van een persoon is gegaan” 

o Naad aan ethische reflectie: hoe verhouden we ons hiertoe 
o Preventie = controle? 
o Moet iedereen gezond/perfect zijn? 

• Gericht op concreet gedrag, emotie, cognitie; minder op narratief 
o Alles wat je gemakkelijk kan meten, kan je beter in statistische modellen gieten 
o Bv. hoelang kijk je naar Netflix? à heel makkelijk te observeren 
o Bv. hoe vaak heb je suïcidale gedachten? à veel moeilijker om te registreren à veel 

moeilijker om predicties over te maken 

Toekomst  
Nock et al. (2022): 

• Voorspelling van zelfmoordpogingen met behulp van clinicusbeoordeling, zelfrapportage van 
patiënten en elektronische medische dossiers 

o Heel wat menselijk gedrag die we als clinici niet fantastisch goed kunnen voorspellen 
o Heel wat clevere manieren om hierover na te denken 
o Na 6 maand niet hoog boven kans 
o Voorspelling o.b.v. elektronische databases: voorspelling van depressie is al een stuk 

beter! 
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Toekomstperspectief: verdere ontwikkelingen 

• Veel mogelijke bronnen van data (bestaande info) 
• Voorbeelden zoals natural language processing 
• Mogelijke combinaties van psychofysiologie via sensoren (bv. stress, slaap) 

 

Beweging die aan de ging is en enorm moeilijk te stoppen zal zijn. 


