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Classificatie: One size (doesn’t) fit(s) all 
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Kendell R.E. (The role of diagnosis in Psychiatry, 1975): Het 

verschil tussen ideaal en werkelijkheid: 

 

- Discontinuiteit    Continüiteit 

 

- Exclusiviteit   Comorbiditeit 

 

- Homogeniteit   Heterogeniteit 

 

Classificatie voldoet niet aan ideaal(?) 
 



• ‘een op maat gesneden persoonsgebonden 
theorie voor een specifieke probleemsituatie, bij 
deze persoon, met dit cliëntsysteem, in deze 
context en met de in deze situatie beschikbare 
mogelijkheden’ 

• ‘een nauwkeurige klinische voorgeschiedenis en 
een bondige samenvatting van de sociale, 
psychologische en biologische factoren die 
kunnen hebben bijgedragen aan het ontstaan van 
een bepaalde psychische stoornis’  

• ‘theorie van het individuele geval’  

 

Beschrijvende diagnostiek 



Individualiseren in diagnostiek / behandeling mbv: 

• Biomarkers (genen, genencombinaties, DNA en 
specifieke lichaamseiwitten): stoffen die 
aangeven of iemand ziek is of risico loopt om een 
ziekte te ontwikkelen / die een indicatie geven 
hoe iemand gaat reageren op een medicijn. 

    

• Psychometrische instrumenten: vragenlijsten 
(CBCL, Conners Rating scale) Temperament en 
Karaktervragenlijst (Cloninger), Big Five-
persoonlijkheidstest.  

Individualiseren 



Mogelijkheden van dimensioneren in de diagnostiek  

• Mate van ernst, bv. licht - matig - ernstig 

 

• Domeinen (van Ontwikkeling, Kwaliteit van 
Bestaan, Persoonlijkheid, Gezondheid, Gedrag, 
Symptomen) 

 

• Stagering (fase van ontwikkeling en uitbreiding) 
en Profilering (factoren die van belang zijn bij de  
etiologie en het beloop). 

 

 

 

 

 

Dimensies in de diagnostiek 



Een classificatie is als een combinatie van 
dimensionele scores, en  

 

een profiel van dimensionele scores is als 
een classificatie.  

 

Inderdaad, de mate waarin een individu 
past in een classificatie kan als een 
dimensionaal construct worden beschouwd. 
(Rutter, 2002). 

 Diagnostiek=  
Dimensioneren + Classificeren? 



Diagnostiek als patroonherkenning in het 
waarnemen van de details en van het 

geheel 



‘Hoe kijken naar kunst je een betere arts 
maakt’ 

‘We hebben geleerd om snel patronen te herkennen en diagnoses te stellen. Het 
kijken naar kunst leert om details meer ruimte te geven. Je oog wordt vaak 
getrokken door één detail, terwijl andere meer zeggen over de betekenis van 
een schilderij.’ 



‘Het landschap spiegelt wie wij zijn’ 
(Trouw, 19-05-2016) 



 

• ‘Zich een beeld te vormen van de innerlijke 
gesteldheid van de cliënt. Dit proces van 
beeldvorming leidt vervolgens tot een 
therapeutische aanpak’ 

 

• ‘Beeldvormende bespreking om diagnostiek en 
behandeling te individualiseren’ 

  

• ‘Validering van een beeldvormende diagnostische 
vragenlijst, aanvullend op reguliere diagnostische 
procedures’ 

 

Beeld-vormende diagnostiek 



12 

Zorgprogramma’s Lectoraat:  

- Totaalpakket van informatie en gespecificeerde 
activiteiten aangaande een stoornis/ziekte, 

- waaruit geput kan worden voor het bereiken van 
een bepaald doel of van specifieke resultaten, 

- voor methodisch en gestructureerd gebruik, 

- bij een welomschreven doelgroep van clienten, 

- met als doel de ontwikkeling van 
persoonsgerichte zorg. 

  

 

 

Persoonsgerichte zorg 


