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Voorwoord

Psychologische diagnostiek in de gezondheidszorg verscheen voor het eerst in
2005. De tweede druk, die vooral een update was, volgde in 2008. Deze
derde druk is niet alleen een update, maar ook gedeeltelijk een herziening.
De doelstelling is hetzelfde gebleven: psychologische diagnostiek in de
gezondheidszorg geeft een beschrijving van de diagnostiek zoals die op het
brede gebied van de gezondheidszorg door psychologen plaatsvindt bij vol-
wassenen en ouderen. Het traditionele Nederlandse woord ‘diagnostiek’
heeft nog steeds de voorkeur boven het Angelsaksische woord ‘assessment’,
waarvoor geen goed Nederlands equivalent bestaat, maar de woorden zijn
synoniemen van elkaar. Evenals in vorige drukken van het boek ligt de
nadruk op psychologische tests, omdat dat de unieke bijdrage is van
psychologen bij het bedrijven van diagnostiek in de context van andere dis-
ciplines, zoals bij medici en maatschappelijk werkers.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de tweede druk zijn:
• een verkleining van de redactie;
• de samenvoeging van twee hoofdstukken die over specifieke vragenlijs-

ten gaan;
• een volledig nieuw hoofdstuk over rapportage, waarin ook expliciet de

ethische aspecten van diagnostiek aan bod komen;
• de toevoeging van een nieuw hoofdstuk over dynamische profielinterpre-

tatie. Deze vorm van diagnostiek illustreert een werkwijze waarbij expliciet
wordt uitgegaan van en gewerkt wordt met een van de vele mogelijke
theorieën;

• de vervanging van een voorbeeld over indicatiestelling door een voor-
beeld van de dynamische profielinterpretatie;

• een update van bijna alle andere hoofdstukken.

Het boek bestaat uit drie delen. In deel I wordt een beschrijving gegeven van
het denk- en doeproces van de psycholoog. Uitgaande van de empirische
cyclus worden in hoofdstuk 1 de vijf basisvragen van diagnostiek behandeld,
waarna in hoofdstuk 2 allerlei kwaliteitsaspecten aan de orde komen.
In deel II worden eerst de belangrijkste diagnostische methoden besproken:
gesprek, observatie, indirecte methoden, intelligentietests, neuropsychologi-
sche methoden, persoonlijkheidsvragenlijsten en specifieke vragenlijsten.
Vervolgens wordt ingegaan op het gebruik van computers bij diagnostiek



en ethische aspecten en rapportage van diagnostiek. Ten slotte wordt de
dynamische profielinterpretatie behandeld.
In deel III worden ter illustratie van de stof uit deel I en II vier casussen
gepresenteerd die afkomstig zijn uit verschillende werkvelden in de gezond-
heidszorg.

Er zijn verschillende doelgroepen voor dit boek:
• studenten psychologie, (ortho)pedagogie en geestelijke gezondheidkunde,

vooral als literatuur bij cursussen over diagnostiek bij volwassenen;
• afgestudeerden die een postdoctorale beroepsopleiding volgen;
• in de praktijk werkzame psychologen, (ortho)pedagogen en anderen die

hun kennis willen opfrissen;
• personen en studenten van andere disciplines die kennis willen nemen

van psychologische diagnostiek in de gezondheidszorg bij volwassenen.

F. Luteijn
D.P.H. Barelds
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I FUNDAMENTELE ASPECTEN VAN
DIAGNOSTIEK



1Het diagnostisch proces

Patricia Bijttebier, Jan ter Laak en Hans Vertommen

1.1 Inleiding

De klinische psychodiagnostiek is in tegenstelling tot behandeling een exclu-
sief specialisme van de klinisch psycholoog. Deze activiteit was een tijdlang
niet populair, omdat ze als een saaie, tijdrovende bezigheid werd beleefd,
die mensen in hokjes plaatste op basis van onbetrouwbare projectieve tech-
nieken en ellenlange vragenlijsten. De klinisch psycholoog profileerde zich
liever als therapeut dan als diagnosticus. Sinds enige tijd is er hernieuwde
belangstelling voor diagnostische activiteiten. Men is het erover eens dat
een grondige diagnostiek van de problemen en klachten van de cliënt voor-
waarde is voor adequate hulpverlening.

Het analyseren van problemen, het zoeken naar verklaringen hiervoor en
het proberen de problemen op te lossen is eigen aan de mens. Om echter
te kunnen spreken van klinische psychodiagnostiek is meer nodig. Het is
een professionele activiteit die steunt op drie elementen: theorievorming
over de problemen/klachten en problematische gedragingen, operationalisa-
tie en meting daarvan, en toepassing van relevante diagnostische methoden.
De kwaliteit van de drie elementen berust op conceptueel en empirisch
onderzoek (De Bruyn et al., 1995; Ter Laak, 2011). Dat houdt in dat hypo-
thesen over gedragingen, cognities en emoties/motivaties geformuleerd
worden op basis van een theorie, geoperationaliseerd, gemeten en getoetst
worden in een gefaseerd diagnostisch proces. Dit is een wetenschappelijk
gereglementeerd denk- en doeproces dat tot verantwoorde uitspraken over
gedragingen of problemen van de cliënt leidt. Het omvat voorschriften die
omslachtig kunnen lijken voor de praktiserende diagnosticus in zijn dage-
lijkse praktijk; niettemin biedt het een kader en systematiek om gefaseerd,
complexe diagnostische problemen te analyseren.

In dit hoofdstuk worden eerst de opeenvolgende stappen van het psychodiag-
nostisch proces beschreven. Daarna formuleren we vijf basisvragen waartoe



de meeste vragen van cliënten, verwijzers en diagnostici herleid kunnen
worden. Vervolgens bespreken we de empirische cyclus, die de methodolo-
gische basisstructuur is voor het verantwoord beoefenen van psychodiagnos-
tiek. We beschrijven het verloop van het diagnostisch proces van de
aanmelding tot het verslag. Ten slotte worden Diagnose Behandel Combina-
ties (DBC’s) beschreven en becommentarieerd.

1.2 Stappen van het diagnostisch proces

Een klinisch psychodiagnostisch onderzoek begint meestal met een doorver-
wijzing van de cliënt naar de diagnosticus, maar soms ook met een directe
vraag van de cliënt zelf aan de diagnosticus. De diagnosticus analyseert
zowel de hulpvraag van de cliënt als de aanvraag van de verwijzer. Deze
hoeven niet dezelfde te zijn. De hulpvraag van de cliënt kan bijvoorbeeld
luiden dat hij van zijn dwangmatige gedrag af wil, terwijl de verwijzer wil
weten of er van een obsessief-compulsieve stoornis sprake is. De vragen
van de verwijzer en de cliënt vormen het vertrekpunt; daarnaast formuleert
de diagnosticus zelf ook vragen die opduiken tijdens het kennismakingsge-
sprek met de cliënt. Hij kan bijvoorbeeld het vermoeden krijgen dat het
probleemgedrag veeleer op een depressie verwijst. In het hier genoemde
voorbeeld leidt de analyse tot drie vragen: (1) Is het een obsessief-compul-
sieve stoornis? (2) Welke factoren hebben een eventueel aanwezige stoornis
veroorzaakt en welke factoren houden die in stand? En (3): welke behande-
ling is aangewezen voor deze cliënt? De diagnosticus stelt op basis van deze
vragen een diagnostisch scenario op dat een voorlopige theorie bevat over
de cliënt, waarin beschreven wordt wat de problemen zijn van de cliënt en
hoe ze verklaard kunnen worden. Het toetsen van deze theorie vereist vijf
diagnostische handelingen: (1) De voorlopige theorie wordt omgezet in con-
crete hypothesen. (2) Een specifiek onderzoeksinstrumentarium wordt geko-
zen dat de geformuleerde hypothesen kan ondersteunen dan wel verwerpen.
(3) Er worden voorspellingen gedaan over resultaten of uitkomsten op dit
instrumentarium, zodat op voorhand duidelijk is wanneer de hypothesen
aanvaard of verworpen zullen worden. (4) Instrumenten worden afgenomen
en verwerkt. En (5): op grond van de verkregen resultaten worden de hypo-
thesen op beargumenteerde wijze aanvaard of verworpen. Dit leidt tot de
diagnostische conclusie.

Het diagnostisch proces kan als volgt schematisch voorgesteld worden (zie
figuur 1.1).
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AANMELDING

DIAGNOSTISCH SCENARIO
– indeling in grondvragen
– formuleren van theorie

REFLECTIE VAN DE
DIAGNOSTICUS

RAPPORTERING

stop

stop

stop

– hulpvraag
 hulpvraaganalyse
 exploratie van problemen

– aanvraag
 aanvraaganalyse
 dossierstudie

integratie

exploratie

inductie

deductie

toetsing

evaluatie

 onderkenning verklaring predictie indicatie evaluatie
hypothesen
keuze 
instrumentarium
toetsbare
voorspellingen
afname en
verwerking

argumentatie

Figuur 1.1 Het diagnostisch proces
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1.3 Vijf basisvragen in de klinische psychodiagnostiek

De meeste vragen van cliënten, verwijzers en psychodiagnostici kunnen her-
leid worden tot vijf basisvragen. Deze hebben betrekking op:
1 onderkenning: wat zijn de problemen, wat lukt er nog en wat gaat mis;
2 verklaring: waarom zijn bepaalde problemen er en wat houdt ze in stand;
3 predictie: hoe zullen de problemen van de cliënt zich in de toekomst ver-

der ontwikkelen;
4 indicatie: hoe kunnen de problemen verholpen worden;
5 evaluatie: zijn de problemen voldoende verholpen als gevolg van de inter-

ventie?

Bij elke basisvraag is een deel van het kennisbestand (knowledge base) van
de psychologie relevant. Dat draagt ertoe bij dat de diagnosticus de vraag
wetenschappelijk en professioneel kan beantwoorden.

1.3.1 Onderkenning

Om zicht te krijgen op het probleem van de cliënt brengt de diagnosticus
zowel de klachten als de adequate gedragingen van de cliënt en/of zijn
omgeving in kaart. Onderkenning bevat (a) inventarisatie en beschrijving;
(b) ordening en categorisering in disfunctionele gedragsclusters of stoornis-
sen; en (c) inschatting van de ernst van het probleemgedrag (De Bruyn et
al., 1995). Onderkenning kan plaatsvinden door te vergelijken met een
vooraf bepaalde standaard (criteriumgericht meten), een representatieve ver-
gelijkingsgroep (normgericht meten) en met het individu zelf, bijvoorbeeld
op een eerder moment (ipsatief meten). Ook relevant in deze context is het
onderscheid tussen classificatie en diagnostische vergelijking (Van Yperen &
Hirs, 1995). Bij classificatie wordt het klinische beeld ondergebracht bij een
type problemen. Deze kan worden uitgevoerd volgens een alles-of-niets- of
meer-of-minderprincipe. Bij diagnostische formulering daarentegen staat
het individu met zijn unieke klinische beeld centraal. Voorbeelden van clas-
sificatie zijn de DSM-categorieën (alles-of-nietsprincipe: de cliënt wordt
ingedeeld in een categorie) en de dimensies van klachten- en persoonlijk-
heidsvragenlijsten (meer-of-minder principe: de cliënt krijgt een profiel van
scores op een aantal dimensies). Voor het eerdergenoemde voorbeeld gaat
men dan na of de klachten van de cliënt passen in de DSM-IV-categorie
‘obsessief-compulsieve stoornis’ (alles-of-nietsprincipe) of men bepaalt de
score op een vragenlijst die de dimensie obsessief-compulsief gedrag meet
(meer-of-minderprincipe). Een voorbeeld van diagnostische formulering is
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de holistische theorie, zoals die vaak wordt gebruikt in de gedragstherapie,
waarin functionele, theoretisch geëxpliciteerde relaties tussen probleemge-
dragingen onderling en de context centraal staan (Orlemans et al., 1995).
Onze cliënt vertoont bijvoorbeeld naast dwangmatig gedrag ook dwangge-
dachten en deze zijn functioneel identiek, omdat ze beide teruggaan op een
en dezelfde angst-arousal. Tevens is er sprake van een verband tussen het
dwangmatige gedrag en huwelijksproblemen als de relatie met de partner
ten gevolge van de klachten verstoord is geraakt.

Tegenover de voorkeur in de klinische praktijk om psychiatrische diagnoses
te stellen met behulp van de DSM-categorieën, wordt hier een aanpak
bepleit waarbij onderkenning niet alleen leidt tot categoriseren van
probleemgedrag in termen van stoornissen, maar ook tot het beschrijven
van het individu aan de hand van specifieke kenmerken, dimensies en speci-
fieke wijzen van functioneren. Beide wijzen van aanpak hebben voor- en
nadelen. Classificatie leidt tot ‘labeling’, die beperkt is en vaak aanleiding
geeft tot het vaststellen van comorbiditeit, maar die de communicatie tussen
deskundigen vergemakkelijkt. Diagnostische formulering doet recht aan de
uniciteit van het individu door een beschrijving van de client en zijn con-
text. Deze helpt de therapieplanning, maar empirische ondersteuning ont-
breekt soms. Bij diagnostische formulering wordt meestal tegelijkertijd
onderkend en verklaard.

1.3.2 Verklaring

Een verklaring geeft antwoord op de vraag waarom er een (gedrags)pro-
bleem is. Dit bevat: (1) het (deel)probleem; (2) condities die het optreden
van het probleem verklaren; en (3) de relatie tussen 1 en 2 in termen van
‘omdat’ of ‘doordat’.

Verklaringen kunnen ingedeeld worden volgens:
1 de locus, dat wil zeggen de persoon of de situatie. Bij persoonsgerichte

verklaringen ligt de verklaringsfactor in de persoon zelf. Dit doet zich
voor als het gedrag los van de context bekeken wordt. Bij een bekende
context kan de verklaring situatiegericht zijn. De verklarende gebeurtenis-
sen kunnen (a) aan het te verklaren gedrag voorafgaan of (b) erop volgen;

2 de aard van controle. Men kan spreken over oorzaak, dat wil zeggen door
voorafgaande condities bepaald, maar ook over reden, dat wil zeggen
door een vrijwillige of intentionele keuze bepaald. Oorzaken verklaren
gedrag en redenen maken gedrag begrijpelijk. Een voorbeeld: als iemand
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bij het plukken van kersen uit een boom valt, dan is de zwaartekracht de
oorzaak van die val; de roekeloosheid bij het plukken is de reden. Oor-
zaak en reden vormen geen dichotomie, maar een continuüm. Als het
gedrag van een persoon bijvoorbeeld verklaard wordt vanuit ‘intense pas-
sie’, dan kan dit betekenen dat het gedrag daardoor gedetermineerd
wordt (oorzaak), maar ook dat deze verklaringsfactor betekenis/zin geeft
aan het gedrag (reden);

3 synchrone en diachrone verklaringscondities. Synchrone verklaringscon-
dities vallen in de tijd samen met het te verklaren gedrag; diachrone
daarentegen gaan aan dat gedrag vooraf. Zo is in de psychoanalytische
diagnostiek de structurele verklaring (bijvoorbeeld egozwakte of een
borderlineorganisatie) synchroon en de psychogenetische verklaring
(bijvoorbeeld orale fixatie of problemen in de individuatie-separatiefase)
diachroon;

4 inducerende en continuerende condities. Inducerende condities doen een
gedragsprobleem ontstaan en continuerende condities houden het
gedragsprobleem in stand.

Hiervoor zijn vier mogelijke types van verklaringen voor probleemgedrag
vermeld en het is belangrijk dat de diagnosticus weet heeft van deze moge-
lijkheden, zodat hij niet steeds maar met één type verklaring rekening
houdt. Voorts passen sommige verklaringen beter bij specifieke doelen van
diagnostiek en therapie dan andere. Praktisch gezien kan men bij de behan-
deling van een probleem het best zoeken naar factoren in de huidige situatie
die het probleem in stand houden, want deze kan men mogelijk beïnvloeden.
Voor het opstellen van verklaringshypothesen maken we gebruik van psy-
chologische theorieën en constructen. Ondanks het feit dat er meer verkla-
rende theorieën voor een bepaald gedragsprobleem zijn, hebben sommige
diagnostici de neiging bij hun verklaring vanuit één specifieke theorie te
werken. Dit stuurt en beperkt het diagnostisch proces en vooral de indica-
tiestelling.

Sommige professionals streven naar een algemeen aanvaarde, overkoepe-
lende theorie. Deze zou tegelijkertijd situationele invloeden, persoonsken-
merken, ontwikkeling en systeempatronen in kaart moeten brengen, samen
met biologische invloeden. Verschillende handboeken pogen dit te realiseren
en kiezen voor een eclectische theorie, waarbij verschillende theorieën en
concepten elkaar aanvullen en elkaars beperkingen aan het licht brengen.
Voorbeelden daarvan zijn te vinden bij Vandereycken et al. (1990) en Ever-
aerd et al. (1993).
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1.3.3 Predictie

Bij predictie gaat het erom uitspraken te doen over het probleemgedrag in
de toekomst. Het is een kansuitspraak, bijvoorbeeld de kans op volledige
werkhervatting na een hersentrauma, de kans dat de cliënt een gevaar is
voor andere personen, de kans op zelfmoord en de kans op slagen van een
bepaalde behandeling. Deze kans bepaalt mede het behandelingsvoorstel,
bijvoorbeeld opname of ambulante behandeling, korte- of langetermijnbe-
handeling, of het opleggen van beperkende voorwaarden.
Predictie betreft een verband tussen een predictor en een criterium. De pre-
dictor is het nu aanwezige gedrag en het criterium het toekomstige gedrag.
Op basis van onderzoek kan de relatie bekend zijn, maar voor specifieke
relaties tussen het gedrag van een cliënt nu en later moet die soms nog
bepaald worden. In de praktijk van onderzoek zijn verbanden (correlaties)
nooit perfect en bijgevolg kan men slechts de kans bepalen dat gedragingen
zich in een bepaalde populatie (en niet in een cliënt) samen zullen voor-
doen. Maris (1992) verkiest daarom de term ‘inschatten van het risico’
boven ‘prediceren’.

De diagnosticus moet soms een antwoord geven op een praktische vraag,
terwijl de empirische evidentie ontoereikend is. In dat geval moet de diag-
nosticus gebruikmaken van een betekenismodel of van de klinische predic-
tie, waarbij hij beslist welke informatie hij bij de predictie betrekt en hoe
hij die integreert op een intuïtieve wijze. Het is altijd nuttig om daarbij zo
veel mogelijk resultaten van onderzoek, vooral meta-analyses, te betrekken.
Zo blijkt bijvoorbeeld dat de klinische predictie van het suïcidale risico van
een cliënt aan trefzekerheid wint wanneer de psychische pijn van de cliënt
geschat wordt en zijn pijntolerantiedrempel bepaald wordt (Maltsberger,
1992). Ten slotte geldt hier dat twee (en liefst meer) meer weten dan een.
Intervisie is in deze omstandigheden dan ook van groot belang.

De foutenmarges (standaardfouten van een schatting) zijn bij predictie vaak
zo groot, dat de hoge verwachtingen vanuit juridische en andere maatschap-
pelijke contexten niet ingelost kunnen worden. Zo wordt bijvoorbeeld bij
procedures voor de toewijzing van voogdij (hoederecht) bij een echtschei-
ding, voor voorlopige invrijheidstelling en vaststelling van blijvende schade
na een trauma, erop aangedrongen voorspellingen met een zo groot moge-
lijke mate van zekerheid te doen. Een nadeel van dergelijke voorspellingen
is echter dat ze antitherapeutisch kunnen werken, omdat ze een toestand
vastleggen zonder rekening te houden met de mogelijkheid van toekomstige
veranderingen.
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1.3.4 Indicatie

Indicatie gaat over de vraag of de cliënt een behandeling nodig heeft en zo
ja, welke hulpverlener en hulpverlening het meest geschikt is voor deze
cliënt met dit probleem. Indicatie heeft het karakter van een oriëntatie, een
zoekproces naar welke behandeling en welke hulpverlener het best bij de
klachten, problemen, eigenschappen en voorkeuren van de cliënt passen.
Het is niet zozeer een selectie, dat wil zeggen of een bepaalde hulpverlening
al of niet mogelijk en aangewezen is. Dit laatste is veeleer de taak van de
behandelaar. Om tot indicatie over te gaan moeten de stappen van verkla-
ring en predictie afgerond zijn. Er komen echter drie elementen bij:
1 Kennis over behandelingen en behandelaars. De geschiktheidsvereisten

voor behandelingen en behandelaars zijn niet duidelijk, onder meer
omdat veel behandelingen niet helder gedefinieerd zijn. Uitzonderingen
zijn ambulante versus residentiële behandeling; psychotherapeutische ver-
sus farmacologische behandeling en individuele versus groepstherapeuti-
sche behandeling (Vertommen & Van Audenhove, 1986).

2 Kennis over het relatieve nut van behandelingen. Er zijn veel outcome-
studies, maar deze zijn vaak niet specifiek genoeg om uitspraken over
concrete therapeutische interventies en typen cliënten te onderbouwen.
Het werk van Vervaeke en Emmelkamp (1998) vormt een uitzondering
en biedt een overzicht van outcome-studies bij onder meer geprotocol-
leerde therapieën voor angst- en stemmingsstoornissen. Meta-analyses
over effectieve ingrediënten van verschillende therapieën kunnen behulp-
zaam zijn bij het kiezen van een behandeling. Daarnaast is er veel bekend
over de effectgroottes van allerlei behandelingen: deze variëren nogal en
zijn doorgaans bescheiden (minder dan .70 SD; Cuijpers et al., 2008).

3 Kennis over de aanvaarding van de indicatie door de cliënt. De kans
bestaat dat een cliënt een advies niet opvolgt als de voorgestelde behan-
deling afwijkt van zijn voorkeur. Er is een indicatiestrategie ontwikkeld
die rekening houdt met voorkeuren van de cliënt (Vertommen & Van
Audenhove, 1986). De strategie bevat vier principes: (1) het cliëntper-
spectief wordt geëxploreerd en geëxpliciteerd; (2) de diagnosticus ver-
strekt de cliënt informatie over behandelingsmethoden, processen en
behandelaars; (3) de verwachtingen en voorkeuren van de cliënt worden
vergeleken met wat de diagnosticus geschikt en nuttig acht en in een
onderling overleg worden een aantal mogelijke behandelingen geformu-
leerd die beiden aanvaarden; en (4) de cliënt kiest een behandelaar en
een behandeling uit.
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1.3.5 Evaluatie

Evaluatie van de beweringen over diagnose en/of interventie vindt plaats op
basis van het verloop van het therapeutisch proces en van de resultaten van
de behandeling. Hierbij wordt vastgesteld of (1) in de therapie rekening
gehouden is met de diagnose en met het behandelingsvoorstel – als dat niet
het geval is, is het diagnostisch proces overbodig geweest – en (2) of het
proces en de behandeling de verandering van gedrag en beleven bewerkstel-
ligd heeft. Dit kan op twee wijzen gebeuren. Men kan vaststellen of de
klachten of problemen in de gewenste mate afnemen zonder zich uit te
spreken of de veranderingen door de therapie teweeggebracht zijn, of men
kan aantonen dat de veranderingen door de therapie veroorzaakt zijn,
bijvoorbeeld met behulp van n = 1 designs die vooral ontwikkeld zijn in de
gedragstherapie (Orlemans et al., 1995).

1.4 De diagnostische cyclus

Een manier om het psychodiagnostisch proces te reglementeren en te disci-
plineren is om het op te bouwen volgens de empirische cyclus van weten-
schappelijk onderzoek (De Groot, 1961, 1994). Deze cyclus is een model
voor het wetenschappelijk verantwoord beantwoorden van vragen. Hij
bestaat uit observatie, inductie, deductie, toetsing en evaluatie.
1 Observatie is het verzamelen en groeperen van empirisch materiaal waar-

uit gedachten over de totstandkoming en het voortduren van probleem-
gedrag gevormd worden.

2 Inductie omvat de formulering van theorie en hypothesen over het
gedrag.

3 Uit die hypothesen worden in de fase van de deductie toetsbare voorspel-
lingen afgeleid.

4 In de toetsingsfase wordt aan de hand van nieuw materiaal nagegaan of
de voorspellingen juist of onjuist zijn.

5 Het voorgaande leidt ten slotte tot de evaluatie.

De empirische cyclus van De Groot is in eerste instantie een grondschema
voor wetenschappelijk onderzoek en niet voor de psychodiagnostische prak-
tijk. De vijf fasen van de empirische cyclus zijn dan ook slechts in rudimen-
taire vorm terug te vinden in de psychodiagnostische praktijk (Kooreman,
2006). De eigen dynamiek van het klinisch diagnostisch onderzoek is vooral
in Nederland en België erkend en concreet uitgewerkt (Van Strien, 1984,
1986; Hofstee, 1990; Carlier & Schoorl, 1990; De Bruyn, 1992b; Kievit &
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Tak, 1992; Pameijer, 1993; Vertommen, 1996; Westenberg & Koele, 1993).
Dat onderzoek wordt beschreven in paragraaf 1.5.

1.5 Het diagnostisch proces: van aanmelding tot verslag

1.5.1 Aanmelding

Zoals gezegd, valt de aanvraag van de verwijzer niet zonder meer samen
met de hulpvraag van de cliënt. De laatste vraagt meestal om de oplossing
van zijn probleem, terwijl de verwijzer veeleer een onderkenning, verklaring,
predictie of advies in verband met de behandeling wil. Als eerste taak analy-
seert en specificeert de diagnosticus de aanvraag en de hulpvraag. Daarnaast
raadpleegt hij dossiergegevens.

Analyse van de aanvraag leidt enerzijds tot informatie over de verwijzer en
anderzijds over het type en de inhoud van de aanvraag.
1 Informatie over de verwijzer omvat verschillende elementen. (a) In de

eerste plaats is het belangrijk het referentiekader van de verwijzer te ken-
nen. Dit kader omvat diens visie op het gedrag en functioneren van de
cliënt. Deze visie is mee gevormd door zijn opleiding en ervaring. De
diagnosticus moet enigszins vertrouwd zijn met de modellen en begrip-
pen die door de vertegenwoordigers van de verschillende disciplines
gehanteerd worden. (b) Daarnaast leidt de analyse van de aanvraag tot
een verduidelijking van de relatie tussen diagnosticus en verwijzer. Soms
is de verwijzer lid van een team, afdeling of kliniek waartoe ook de diag-
nosticus behoort, en soms niet, bijvoorbeeld bij een extramurale aan-
vraag. Daarnaast verschaft kennis van de aard van de setting soms
informatie over inhoud en ernst van de problematiek en over de functie
van het onderzoek (vergelijk bijvoorbeeld residentiële met ambulante set-
tings). Ook geeft kennis van de setting een indicatie over het gebruik van
de gegevens (vergelijk bijvoorbeeld gegevens met het oog op de behande-
ling en met het oog op juridische beslissingen). (c) Verder is het in een
aantal gevallen belangrijk een onderscheid te maken tussen de feitelijke
en eigenlijke verwijzer. De eerste vraagt om een onderzoek uit te voeren,
terwijl de tweede het initiatief neemt (vergelijk bijvoorbeeld expertiseon-
derzoek met als feitelijke verwijzer de psychiater en als eigenlijke verwij-
zer een rechtbank of een verzekeringsmaatschappij). (d) Ten slotte
verschillen verwijzers van elkaar in de aard en uitgebreidheid van de
bevoegdheden waarover zij beschikken. Een psychiater kan bijvoorbeeld
beslissen in welke afdeling de cliënt terechtkomt. Een intakeverantwoor-
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delijke van een consultatiedienst heeft daarentegen alleen een adviserende
bevoegdheid. Hij kan ouders adviseren over de schoolkeuze van hun kind
of de cliënt een psychiatrisch consult aanraden voor de medicamenteuze
behandeling.

2 De analyse van de aanvraag is er ook op gericht kennis te nemen van het
type en de inhoud van de aanvraag. (a) De aanvraag van de verwijzer
kan open of gesloten zijn. In het eerste geval formuleert hij zelf nog
geen hypothesen met betrekking tot de problematiek; in het tweede geval
doet hij dat wel. (b) De inhoud van een aanvraag hangt ten dele samen
met de setting van waaruit de aanvraag afkomstig is. In ambulante
diensten en eerstelijnscentra zijn aanvragen doorgaans vrij specifiek
(bijvoorbeeld: zijn de klachten van deze cliënt te kaderen in een fobie of
in relationele of seksuele problemen?). In residentiële psychiatrische cen-
tra daarentegen gaat het vaak over een complexere problematiek, zoals
diagnostische categorisering en exploratie van achterliggende factoren
van een stoornis. (c) De aanvragen kunnen worden ingedeeld volgens de
eerdergenoemde vijf basisvragen. Daarbij kunnen deze basisvragen ook in
combinatie voorkomen, bijvoorbeeld: wat is er aan de hand, hoe kan ik
dit begrijpen en wat moet er gedaan worden?
De analyse wordt gesteund door (a) wat de verwijzer al weet over de
cliënt: informatie over het functioneren van de cliënt helpt om de ernst
van de problematiek in te schatten en na te gaan of verwijzer en cliënt
het wel of niet eens zijn over zijn functioneren. (b) Ten slotte helpt de
analyse om uit te maken of de cliënt zichzelf heeft aangemeld bij de ver-
wijzer of niet en of hij met het onderzoek instemt.

De analyse van de hulpvraag omvat onder meer de exploratie van de bele-
vingswereld van de cliënt. In een kennismakingsgesprek wordt de houding
van de cliënt tegenover het onderzoek onderzocht: komt de cliënt al dan
niet uit eigen beweging, stemt hij in met een diagnostisch onderzoek? Ook
wordt de inhoud van zijn probleem bepaald: heeft hij een duidelijke hulp-
vraag, wat is het voornaamste probleemdomein (bijvoorbeeld relaties, zelf-
beleving of functioneren thuis, op school of in het werk)? Er wordt
doorgevraagd over de klachten van de cliënt, hoe ze ontstaan zijn, hoe ze
zich ontwikkelden en welke factoren hierbij een rol hebben gespeeld. Ten
slotte wordt aan de cliënt gevraagd wie het beste kan helpen en wat het
resultaat van een interventie zou moeten zijn. Deze exploratie verloopt bij
voorkeur zo open mogelijk door middel van een interview, maar ook brede-
bandscreeningsinstrumenten kunnen gebruikt worden. Bij volwassenen kan
men denken aan de Multimodale Anamnese voor Psychotherapie (MAP;
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