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del zal immers bij start met 20 mg/kg lichaamsge-
wicht snel bescherming tegen insulten bieden.
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Reactie op ‘Inschatten van agressie tijdens con-
tacten met de ggz-crisisdienst met een checklist: 
een replicatiestudie’

Penterman e.a. (2009) vonden eerder dat met de 
‘Checklist Risico Crisisdienst’ agressief gedrag van 
patiënten bij contact met de crisisdienst beter kan 
worden geschat. Ook een vervolgproject (Penter-
man e.a. 2013) laat zien dat een visuele-analoge 
schaal van gevaar (van 0 tot 100) en gevaarlijke per-
sonen in de omgeving (ja of nee), bruikbare ‘voor-
spellers’ zijn met 92% correcte classificaties (eerder 
91%). Het Tijdschrift voor Psychiatrie is te prijzen dat 
ruimte geboden wordt voor de rapportage van een 
replicatiestudie. Echter, in dit geval is opnieuw 
een predictiemodel neergezet dat helemaal geen 
voorspellende waarde heeft.

Want hoe goed is die 92% correcte classificaties? 
Een eerste antwoord kan zijn dat we in alle geval-
len uitgaan van de grootste categorie. In deze stu-
die werden 101 agressie-incidenten vastgelegd: 
8,5% van 1185 crisisdienstcontacten. Dat geeft een 
ondergrens voor de beoordeling van de voorspel-
lende waarde van het model: uitgaan van niet 
agressief gedrag geeft in 91,5% een correcte inschat-
ting. Een tweede antwoord gaat ervan uit dat het 
model geen voorspellende waarde heeft: waarge-
nomen en voorspelde indelingen zijn onafhanke-
lijk. Voor deze berekening moeten we de classifica-
tietabel weten, maar die informatie ontbreekt. Van 
de eerdere studie weten we wel dat een maximale 
sensitiviteit van 74% en specificiteit van 84% werd 
bereikt. Ook uit de ‘praktijkvoorbeelden’ die Pen-
terman e.a. doorrekenden, blijkt dat de kans op 
agressie fiftyfifty is, zelfs bij een zeer hoge score op 
de visuele-analoge schaal (0,97) en gevaarlijke per-
sonen in de directe omgeving van de patiënt.

De crisisdienst kan dus in het algemeen ver-
wachten dat agressief gedrag uitblijft en bij drei-
gend gevaar een muntje opgooien. De auteurs con-
cluderen dat het vastleggen van agressieve inci-
denten en een wekelijkse nabespreking goede 
hulpmiddelen lijken om de veiligheid van de 
medewerkers te vergroten, aangezien het aantal 
crisiscontacten waarvoor agressie werd gerappor-
teerd, is gedaald. Dat is een boeiende hypothese, 
maar geen conclusie die volgt uit deze replicatie-
studie.
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antwoord  aan Wierdsma

Volgens Wierdsma kunnen medewerkers van een 
crisisdienst ‘in het algemeen verwachten dat agressief 
gedrag uitblijft en bij dreigend gevaar een muntje 
opgooien’. Medewerkers van de crisisdienst Uden/
Veghel prefereren om hun inschattingen van 
agressierisico’s aan de hand van een checklist te 
structureren boven het gooien met een muntstuk. 
Het gaat bij de uitkomsten wel of geen agressie 
namelijk niet om gelijkwaardige uitkomsten, 
waarbij het je om het even is wat er gebeurt, zoals 
het gooien van kop of munt. Je wilt voorkomen dat 
crisisdienstmedewerkers onvoorbereid in een 
gevaarlijke situatie terechtkomen, omdat de 
gevolgen van een agressief incident groot kunnen 
zijn.

In een klassiek artikel formuleerden Wilson 
en Jungner (1968) tien principes waaraan routine-
matig screenen op ongewenste uitkomsten en 
risico’s moet voldoen om zinvol te zijn. Zo moet (1) 
de ongewenste uitkomst ernstige gevolgen heb-
ben; (2) moeten er mogelijkheden zijn om maatre-
gelen te treffen die de ongewenste uitkomst of de 
gevolgen ervan kunnen verminderen; en (3) de 
screening moet wat betreft investering (van tijd en 
geld, mogelijke ‘bijwerkingen’ etc.) uitvoerbaar 
zijn en in verhouding staan tot de eventuele 
schade die de ongewenste uitkomst kan hebben.

Volgens ons wordt er bij de werkwijze die binnen 
onze crisisdienst is ontwikkeld aan deze principes 
voldaan. De gevolgen van een agressief incident 
kunnen groot zijn, er zijn maatregelen te nemen 
die de kans erop, dan wel de gevolgen ervan, kun-
nen verminderen en de screening vergt een 
geringe investering. Het volgen van de aanbeve-
ling van Wierdsma leidt ertoe dat crisisdienstme-
dewerkers alleen en onvoorbereid ook situaties 
zullen ingaan waarin in meer dan één op de twee 
gevallen sprake is van agressie. Dit terwijl er moge-
lijkheden zijn om het eventuele gevaar te vermin-
deren, zoals een collega meenemen, de patiënt op 
een andere locatie spreken of politieassistentie 
achter de hand houden.

Bij alle fenomenen met een lage frequentie 
(base rate) gaat de stelling op dat voorspellen dat ze 
helemaal niet zullen optreden getalsmatig tot een 
mooie overall ‘voorspellende’ waarde leidt. Je zit 
percentueel behoorlijk goed als je voorspelt dat 
van een steekproef van 100 personen niemand een 
bepaalde zeldzame, maar ernstige, ziekte zal krij-
gen of niemand door een levensdelict zal overlij-
den. De consequenties van deze laagfrequente 
incidenten zijn echter dermate ernstig dat het in 
het algemeen niet acceptabel wordt geacht om 
variabelen of risicotaxatiemethoden die statistisch 
significant samenhangen met een verhoogde kans 
op dergelijke uitkomsten, niet te gebruiken.

Het verplichte gebruik van bepaalde (risico-
taxatie-)instrumenten in de tbs-sector is hiervan 
een goed voorbeeld. Vanwege de ernstige conse-
quenties die een ongewenste uitkomst voor slacht-
offers heeft, neemt men bij een nog bestaand ver-
hoogd risico vaak het zekere voor het onzekere met 
als gevolg dat er zonder twijfel talrijke ‘fout-posi-
tieven’ lang in tbs-behandeling blijven terwijl ze 
niet zouden recidiveren.

Bij de door ons gepresenteerde praktijkvoor-
beelden lopen de kansen op agressie volgens het 
model van 3 tot 54%. Het gaat dus om substantiële 
verschillen. Wij gaven deze voorbeelden overigens 
juist met de bedoeling om hulpverleners te waar-
schuwen om de voorspellende waarde ook bij 
extreem hoge risico-inschattingen niet te over-
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schatten omdat ‘er zelfs dan nog bijna 50% kans op een 
‘vals alarm’ is’ en ‘ook bij hoge inschattingen op agres-
sierisico’s is de kans op vals alarm aanzienlijk’ (p. 97). 

Wierdsma herhaalt in zijn reactie conclusies 
en beperkingen van ons onderzoek die wij zelf in 
de discussie noemden. Zo bediscussieerden wij 
ruim zijn opmerking dat de daling van het aantal 
crisiscontacten met agressieproblematiek bij de 
gebruikte onderzoeksmethode slechts in hypothe-
tische zin toe te schrijven is aan de werkwijze in 
Veghel/Uden. Wij gaven diverse alternatieve ver-
klaringen voor de daling, bijvoorbeeld dat de 
medewerkers mogelijk na verloop van tijd geen 
zin meer hebben om agressierapportageformulie-
ren te blijven invullen.

De kritiek van Wierdsma op uitkomsten van 
regressieanalyses waarbij men tracht vrij laagfre-
quente voorvallen die ernstige consequenties kun-
nen hebben te voorspellen, blijkt voor veel weten-
schappelijke artikelen op te gaan. Dat Wierdsma 
zijn kritiek op ons artikel in een reactie aan het 
Tijdschrift voor Psychiatrie heeft verwoord, maakt 
discussie mogelijk. Óf, en in welke gevallen, kun-
nen uitkomsten van regressieanalyses voor de 
praktijk zinvol zijn? De uitkomsten die men met 
een logistischeregressieanalyse probeert te voor-
spellen hebben vaak wat betreft de ongewenstheid 
van de uitkomsten verschillende ‘gewichten’, 
zoals bij agressie of geen agressie naar onze 
mening het geval is. In statistische termen uitge-
drukt, zal men bij sommige uitkomsten liever 
vaker op een ‘vals alarm’ hebben geanticipeerd dan 
op een onverwachte ‘hit’ te worden getrakteerd. 
Men kan hier een parallel trekken met het op grote 
schaal geven van vaccinaties voor heden ten dage 
uiterst zeldzame, maar ernstige, ziekten.
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Reactie op ‘Chronischevermoeidheidssyndroom; 
sluiting van de cvs-referentiecentra in België: 
quo vadis?’

Van Den Eede en Moorkens (2013) suggereerden 
dat het stellen van de diagnose chronischever-
moeidheidssyndroom (cvs) op basis van de ver-
moeidheid-plus-criteria van Fukuda e.a. de voor-
keur verdient. Ook stellen zij dat cognitieve 
gedragstherapie (cgt) en progressieve conditie-
training (get) onderbouwde behandelingsme-
thoden zijn voor cvs, met bewezen klinisch effect. 
Een verminderde werking van de hypothalamus-
hypofyse-bijnieras (hpa-as), veroorzaakt door een 
ontregeling van het stresssysteem, kenmerkt vol-
gens hen de gemeenschappelijke pathogenetische 
eindroute van cvs. Tevens impliceren zij dat de 
cvs-referentiecentra in België gesloten werden 
uit budgettaire overwegingen. Ik zet vraagtekens 
bij de juistheid van die stellingnamen.

De cvs-diagnosecriteria definiëren een hete-
rogene populatie patiënten met chronische ver-
moeidheid. Dit vormt niet alleen een belemmering 
voor eenduidige wetenschappelijke conclusies, 
maar staat ook een effectieve behandeling in de 
weg. Daarom pleitten Carruthers e.a. (2011) voor 
onderscheid tussen myalgische encefalomyelitis 
(me) en ‘cvs’. Specifieke cognitieve afwijkingen en 
langdurige verergering van klachten, zoals pijn en 
spierzwakte, na een minimale inspanning (post-


