
Als kinderen aangemeld worden voor dagklinische of klinische
kinderpsychiatrische observatie en/of behandeling, gaat dit nogal
eens vergezeld van een aanzienlijke hoeveelheid stukken over het
kind en diens gezin. Soms lijkt ‘alles al bekend te zijn’. Ook bij een
psychiatrische consultatie ten behoeve van een medisch kleuter-
dagverblijf, een medisch kindertehuis of de pleegzorg is er vaak een
brede, multidisciplinaire verslaglegging. Als psychiater, als genera-
list wat betreft kinder- en gezinspsychopathologie, lees ik zo’n pak-
ket, kijk ik naar de normale en gestoorde ontwikkeling zoals deze
erin beschreven wordt. Daarbij richt ik me er vooral op of het één
past bij het ander. Komt deze informatie overeen met die informa-
tie, ligt informatie in elkaars verlengde, zijn er strijdigheden? In
kwalitatief goede jeugdzorg komt het steeds minder voor dat ande-
ren hun werk niet goed deden. De beschreven werkelijkheden
kloppen vaak. Echter, wat regelmatig ontbreekt om tot een metavi-
sie op kind en gezin te komen, zijn de verbindende schakels tussen
deze (deel)werkelijkheden. Er zijn missing links, soms is iets niet
onderzocht, zijn zaken niet in de overwegingen betrokken, is niet
stilgestaan bij bepaalde relaties of verbanden, enzovoort. Lezen wat
ontbreekt, wat er niet staat of tussen de regels vermeld is, geeft, in
samenhang met de beschreven werkelijkheid, vaak eerst complete
informatie en de mogelijkheid om deze te integreren. De witregels
zijn in mijn ogen een belangrijk deel van de werkelijkheid.

Ook in de vraag ‘Hoeveel moet ik schrijven tijdens een onder-
zoek of een gesprekstherapie?’ van de beginnende arts-assistent
ligt besloten hoeveel en welk deel van de werkelijkheid zwart op
wit vastgelegd gaat worden. Vanzelfsprekend zal aan de orde
komen wat er vanuit de onderzoeker of therapeut gecommuni-
ceerd wordt, als diens ogen een groot deel van de tijd een pen op het
papier volgen, en als diens blik van patiënt naar papier en vice versa
gaat. Maar ook zal er discussie zijn over wat ons informatie ver-
schaft. Dat is niet alleen de taal, dat zijn niet alleen de woorden,
maar dat is ook de non-verbaliteit. Houding, gebaren, mimiek en
dergelijke verlenen betekenis aan wat we zeggen. Het gezinsge-
sprek verliep goed, toch hadden therapeut en co-therapeut na
afloop een onbestemd gevoel. Er klopte iets niet. De videoband
toonde wat dat was: de vader van het gezin en de oudste dochter
(tevens aangemelde patiënt) die naast elkaar gezeten waren,
becommentarieerden (buiten het gezichtsbereik van de therapeu-
ten, maar niet van de videocamera) elke inbreng van de therapeu-
ten. De werkelijkheid is samengesteld, we leggen deze slechts par-
tieel vast, maken hierin keuzen, waarbij veel wat van belang is of
wat mede betekenis verleent, niet gezegd of opgeschreven wordt.

Ook wat betreft psychopathologie accentueren we mijns
inziens selectief. Sommige ziektebeelden, stoornissen of behande-
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lingssettings kunnen zekere tijd veel aandacht krijgen, binnen het
vak, in de tijdschriften, van de media. Anorexia nervosa was in,
forensische psychiatrie is in. Incestnetwerken waren in, agressivi-
teit is in. Gezinspsychopathologie was in, individuele psychopa-
thologie is terug. Toen ik recent Spoiling childhood (Ehrensaft 1997)
en Lost childhood. The plight of the parentified child (Jurkovic 1997)
kocht, moest ik aan deze selectiviteit denken. In de jaren zeventig
hebben de kluwengezinnen oftewel ‘enmeshed families’ en de los-
zandgezinnen oftewel ‘chaotic families’ van Minuchin (1973) veel
aandacht gekregen. Als ‘multiproblem’-gezinnen hebben de laat-
ste aandacht behouden (o.a. Ghesquière 1993). Over kluwen, knel-
lende banden, pathologische symbiose oftewel (de subtitel van het
boek van Ehrensaft) ‘How well-meaning parents are giving child-
ren too much – but not what they need’ wordt in de Nederlandse
vakliteratuur nauwelijks meer gepubliceerd. Verstikkende afhan-
kelijkheid, in de Verenigde Staten aangeduid als ‘codependency’
(Beattie 1989; Mellody 1989), is uit. Toch zijn gezinnen, zie ook de
beide recente Amerikaanse publicaties, waarbinnen te veel betrok-
kenheid de individuele ontwikkeling en de gezinsontwikkeling
schaadt, niet verdwenen in de jaren negentig. Misschien wordt er
nog op dezelfde wijze mee omgegaan, waarschijnlijker is dat we 
ze op een andere wijze in onze verklaringsmodellen plaatsen en
mogelijk dientengevolge niet meer terugzien in publicaties. De
stoornis van Asperger, vastgelegd in de jaren veertig, verdween
bijna veertig jaar uit de vakliteratuur, tot deze stoornis in de 
dsm-iv (apa 1994) opgenomen werd. Ook wat betreft psycho-
pathologie wordt de werkelijkheid blijkbaar slechts partieel vast-
gelegd.
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