
een half jaar is de spontane mictie gedeeltelijk weer terugge-
keerd. Ze wordt nu nog éénmaal per dag gecatheteriseerd om
retentie-cystitis te voorkomen.
Eén patiënte (Maartje, die ik U beschreef) is na de operatie
sterk gaan onaneren. Mogelijk is dit een uiting van de per-
soonlijkheidsvervlakking die bij geesteszieken na leukotomie zo
vaak is geconstateerd?
We hebben bij deze groep van patiënten nog geen essentieel
verschil gevonden in de status vóór de operatie, dat zou kunnen
aangeven bij welke gevallen méér, en bij welke gevallen min-
der succes te verwachten is.
Samenvattend kunnen we zeggen:
Wannneer de erethische idioot, door agressiviteit, automutilatie,
schreeuw- en krijsbuien enz. in een hopeloze situatie is geraakt,
waarbij noch met pedagogische of verpleeg-maatregelen, noch
met sedativa of neuroplegica iets meer te bereiken valt, dan
is als ultimum refigium leukotomie te overwegen.
Het bezwaar van de ethische vervlakking is hier nauwelijks of
niet aanwezig, de complicaties en het risico van de ingreep
bleken tot nu toe gering.
In achttien volstrekt hopeloze gevallen zagen we: 1x verslechte-
ring (al kon 't niet veel erger dan 't al was); 1 x geringe
verbetering; 3x matige verbetering; 13x sterke verbetering van
de toestand van de patiënt voor hemzelf en voor de omgeving.
Kennelijk hebben deze mensen voor zichzelf na de operatie een
veel minder ongelukkig leven gekregen.

DE WAARDE VAN HET ARCHIEF

door P. E. BOEKE, hoofd van de afdeling klinische psychologie van de Psy-
chiatrische Universiteitskliniek te Groningen. (Dir. Prof. Dr. Mr. P. A. H.
Baan).

„Iedere psychiatrische inrichting of kliniek beschikt over een
rijke schat aan ziektegeschiedenissen, die een appel doen
op wetenschappelijke bewerking. Voor de vooruitgang van
onze kennis zou het van groot belang zijn, wanneer deze
ervaringen van vele jaren zo volledig mogelijk zouden kun-
nen worden vastgelegd en wanneer de zorgvuldige verslagen
gelijkelijk alle waarnemingen zouden betreffen en niet voor-
namelijk de zogenaamde interessante gevallen. Ook het ogen-
schijnlijk alledaagse ziektegeval kan, onder een nieuw ge-
zichtspunt, waarde krijgen, zodat dan onvoldoende beschrij-
ving een pijnlijke leemte wordt. Juist ook de onduidelijke,
onbegrijpelijke en daarom vaak veronachtzaamde gevallen,
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verdienen bijzondere aandacht, omdat ze niet zelden een
uitgangspunt vormen voor een belangrijke vooruitgang van
onze kennis.
Het spreekt echter vanzelf, dat reeds na betrekkelijk korte
tijd, vooral bij de onvermijdelijke wisseling van onderzoe-
kers, niemand in staat is het zich ophopende waarnemings-
materiaal ook maar in de verste verte te overzien. Het
ligt er als het onverwerkbaar resultaat van een enorme ar-
beidsprestatie, waarvan slechts hier en daar iets gebruikt
wordt, bijvoorbeeld als een oude patiënt terugkomt, als een
familielid van een vroegere patiënt in het gezichtsveld van
de arts komt of inlichtingen over vroegere patiënten ge-
vraagd worden. Uit echter iemand de wens de gezonken
schat van oude waarnemingen te lichten, dan moet hij wel
verlammen als hij uit de overweldigende veelheid van gege-
vens, die uit gaat zoeken, die zijn wetenschappelijk doel
kunnen dienen. We weten heel goed, dat onze voorgangers
uitstekende waarnemers waren en dat de oude ziektegeschie-
denissen, waarvan de aantekeningen meer dan een halve
eeuw terugreiken, een rijke bron van ervaringen vormen,
die voor een deel ook nu nog voor ons grote waarde zou-
den kunnen hebben, maar het lijkt zo goed als hopeloos
de moeilijkheden te overwinnen, die zich voordoen bij een
stelselmatig onderzoek van deze gegevens.
De ontoegankelijkheid van oude waarnemingen wordt belang-
rijk versterkt door het feit, dat ze uit de aard der zaak
oneindig veel bijkomstigheden, scheve en onvolkomen opvat-
tingen bevatten. Omdat vroegere onderzoekers gedurende lan-
ge tijd de richtinggevende kennis van het natuurlijke ziekte-
verloop ontbrak, verloren ze zich gemakkelijk in een ondoor-
dringbare chaos van wisselende verschijningsvormen.
Ondanks dat bevinden zich in de aantekeningen uit vroe-
gere tijd vele, die voor bepaalde wetenschappelijke vragen
van het hoogste belang zijn. Bovendien echter beschikken we
reeds gedurende tientallen jaren over gegevens, die meer en
meer in onze tegenwoordige geest opgevat zijn en als wel-
kome stenen voor de opbouw van ons wetenschappelijk bouw-
werk zouden kunnen dienen.
We moeten daarom vermijden, dat het omvangrijke werk,
dat we dag in dag uit bij het onderzoek van onze patiënten
en in het op schrift stellen van onze waarnemingen ver-
richten, voor het grootste deel onbenut in de vergetelheid
van het archief verdwijnt. We moeten er naar streven, dat
ze levend wetenschappelijk bezit wordt, waarvan op elk
moment een nuttig gebruik kan worden gemaakt."

Bovenstaande, zo actueel schijnende opmerkingen, schreef Krae-
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pelin neer in 1919 en men dient zich derhalve af te vragen
of het feit, dat ze ook thans als een wijze raad kunnen gel-
den, er op wijst, dat Kraepelin zijn tijd 40 jaar vooruit was,
dan wel, dat men zich te weinig aangetrokken heeft van de
overwegingen, die Kraepelin bijna een halve eeuw geleden pu-
bliceerde.
Nu is het wel zo, dat ieder psychiatrisch etablissement over
een schat aan ziektegeschiedenissen beschikt, dat deze zelfs or-
delijk zijn opgeborgen en gecatalogiseerd op naam en zelfs, dat
bijna elk zich respecterend instituut beschikt over een diagnose-
systeem, de statussen ook volgens dit systeem catalogiseert en
vele uren besteedt aan het uitboeken, maar hiermee wordt de
vooruitgang van de psychiatrie eerder geschaad dan bevoordeeld.
Want wat is de waarde van een archief, dat op deze wijze
catalogiseert? En het antwoord kan niet anders zijn dan: „een
zeer betrekkelijke". Immers, het materiaal is gerubriceerd vol-
gens een bepaalde ordening van de oorspronkelijke gegevens,
namelijk de diagnoses. En wanneer de diagnostiek nu inderdaad
alleen maar een bepaalde ordening was, maar het is meer,
het is ook een interpretatie van die gegevens, hetgeen tenge-
volge heeft, dat het niet alleen onmogelijk is op grond van
het ordeningssysteem, terug te keren naar het oorspronkelijk
gedrag, maar het gedrag, de verschijnselen zijn reeds geob-
serveerd vanuit een zeer bepaald ordeningssysteem of frame
of reference.
Heeft men dus een ziektegeschiedenis in handen, vanuit het
hier gekozen gezichtspunt dus het grondmateriaal, dan is daar-
in reeds de weerslag te vinden van het ordeningsprincipe. Hier-
mee is niet gezegd, dat het wenselijk, dan wel mogelijk zou
zijn om te observeren zonder enig referentiesysteem. Zeker im-
pliceert iedere systematische observatie een bepaalde attitude,
een bepaalde selectie. Dijkhuis heeft dit probleem in betrekking
tot de psychiatrische observatie uitvoerig besproken, dit moge
hier achterwege blijven.
De psychiatrie kan net zo min als welke wetenschap dan ook
een ordeningsprincipe ontberen en de bewondering voor Krae-
pelin is dan ook de bewondering voor iemand, die aan de
psychiatrie een dergelijk ordeningsprincipe schonk, dat het mo-
gelijk maakte het waargenomene te ordenen, daardoor beter
waar te nemen en zo de weg te openen naar het leggen van
nieuwe samenhangen.
Maar, en hier moet merkwaardig genoeg gesteld worden: helaas,
is de psychiater geneesheer. Het ordeningssysteem is voor hem
niet alleen een middel om gegevens te ordenen, het dient ook
als middel, als voorwaarde voor een verantwoorde therapie en
prognostiek.
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Riimke heeft in zijn artikel: „de betrekkelijkheid van de psy-
chiatrische diagnose" reeds uitvoerig deze problematiek beschre-
ven, zowel wat betreft het theoretische als het toegepast-thera-
peutisch aspect en hij wijst daar in de laatste alinea's op het
feit, dat de jonge assistent observeert en geneest, de ervaren
supervisor de wetenschappelijke psychiatrie opbouwt. Dit moge
hier iets ruimer gesteld worden men zou veel minder con-
servatief zijn en conventioneel vasthouden aan één diagnose-
systeem, veel minder geneigd zijn één onbruikbare catalogus
voor het archief te blijven bezigen, wanneer men niet de be-
hoefte had de grote verantwoordelijkheid voor de behandeling
van de patiënt voor een deel af te wentelen op het verleden,
op de oudere en wijzere collega of hoogleraar, die vanuit de
archiefkast op de therapeut neerkijkt. Het is allerminst de be-
doeling te suggereren, dat het diagnosticeren een zinloze bezig-
heid zou zijn. Integendeel, opnieuw kan hier verwezen worden
naar Riimke's artikel en het hoofdstuk: De diagnose uit zijn
psychiatrie I. Wel dient echter ook gewezen te worden op Krae-
pelin's uitspraak: dat we moeten vermijden, dat het grootste
deel van onze waarnemingen in de vergetelheid van het archief
verdwijnt. Want wanneer men, deze overwegingen in het oog
houdend, terugkeert naar het archief, waarvan de waarde hier
onder de loep genomen wordt, dan blijkt maar al te zeer,
dat de schat van gegevens, die daarin verborgen ligt, onbruik-
baar is, omdat men daarin niet kan vinden, wat men nodig
heeft. De vooruitgang van de psychiatrie is namelijk niet ge-
baat met diagnoses, maar met feiten, met de verschijnselen
zelf.
Nu kan men tegenwerpen, dat het laatste het eerder geschre-
vene tegenspreekt; er is immers gesteld, dat observaties reeds
een theorie impliceren: „alles Faktische ist schon Theorie".
Maar het maakt reeds een aanmerkelijk verschil of men een
archief inricht, een status maakt, met het oogmerk, dat deze
straks voorzien van een diagnosenummer voor eeuwig ter ruste
gaat, dan wel, dat men zich realiseert, dat deze bruikbaar
moet zijn voor toekomstige bewerking, al is het dan slechts
binnen het kader van het gekozen referentie-systeem.
Dit kan aan een voorbeeld worden toegelicht. Zubin heeft na-
gegaan in hoeverre de gegevens, die gebruikt worden, eigenlijk
bruikbaar waren voor follow up onderzoek en hij komt tot het
droevige resultaat, dat er slechts bijzonder weinig follow up
studies zijn, die waarde hebben, omdat de gegevens, waarop zij
gebaseerd zijn, onvoldoende garantie bieden. Als enige mogelijk-
heid bijvoorbeeld om een verbetering bij een patiënt te con-
stateren, die vergelijkbaar is met de verbetering van andere
patiënten, meent hij te moeten beschikken over gedragsgegevens
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bijvoorbeeld in de vorm van ratingscales, omdat door verschillen-
de onderzoekers toegepaste individuele waardering van het ge-
drag (opmerkingen als patiënt is verbeterd of patiënt is minder
geremd) terecht een wel zeer zwakke basis zijn voor een onder-
zoek naar, hier bijv., resultaten van een of andere therapievorm.
Zubin heeft zich met dergelijke problemen meer bezig gehouden
en ook kunnen aantonen, dat het zo vaak voorkomt, dat bij-
zonder feitelijke gegevens niet worden opgenomen, omdat men
zich te weinig realiseert, dat een status als historisch stuk
een andere waarde krijgt. Dit bleek ook bij een onderzoek
naar suïcidepogingen van patiënten, die opgenomen waren ge-
weest in de Groninger kliniek. De gegevens hierover bleken
dermate heterogeen in kwaliteit en kwantiteit, dat geen enkel
betrouwbaar resultaat van een dergelijk onderzoek kon worden
verwacht.
Een ander voorbeeld moge nog volgen: De ervaring leert, dat
het voor een klinisch psycholoog buitengewoon moeilijk is om
het psychiatrisch archief te gebruiken als criterium voor zijn
onderzoekmethoden. Hiervoor zijn verschillende oorzaken, waar-
op thans niet behoeft te worden ingegaan. Eysenck heeft zich
bijvoorbeeld met de vraag in hoeverre de psychiatrie een cri-
terium kan leveren voor de psycholoog uitvoerig bezig gehouden
en in dezen een nogal negatief geluid laten horen. Ook in de
Groninger kliniek werd deze vraag herhaaldelijk gesteld en het
leek derhalve zinvol eens na te gaan of men langs statistische
weg iets over de waarde van het archief te weten kon komen.
In verband met een vrij concrete vraag, namelijk of het al
of niet depressief zijn steeds tot uiting komt bij het psycholo-
gisch onderzoek werd het gewenst geacht na te gaan of de
psychiatrische diagnostiek, zoals deze in het archief is vastge-
legd, voldoende criterium zou zijn.
Zo op het oog is deze vraag een vrij dwaze. Immers de diag-
nose depressie (afgezien van nadere differentiatie) lijkt een vrij
degelijke, en de mateloze hoeveelheid publicaties over statis-
tische onderzoeken met als enige basis de diagnose, doet ver-
wachten, dat men toch in het algemeen aanneemt hier met een
vrij consistente, aan weinig exogene invloeden onderhavige diag-
nostiek te maken te hebben. Toch leek het van belang te proberen
nu eens na te gaan, niet wat de psychiatrische betekenis of
waarde is van het begrip depressie, maar hoe deze diagnose
gehanteerd wordt.
Dergelijke onderzoeken zijn niet alleen schaars, maar in vele
onderzoeken wordt zonder meer aangenomen, dat men de diagnose
kan gebruiken voor statistisch onderzoek. Een fraai voorbeeld hier-
van is de grote studie van Stucki, betreffende de frequentie
van depressies in Zwitserland tussen 1937 en 1952. Aangezien

78



de schrijver stelt, dat zijn onderzoek „den Auspruch erheben
kann, zuverlssiger zu sein als alle bekannten Arbeiten auf
diesen Gebiet" moeten wij wel aannemen hier een voorbeeld
van een degelijk onderzoek te hebben. Toch wordt eigenlijk in
het geheel niet gevraagd of de stijging van het aantal depressies
sinds de oorlog naast allerlei genoemde oorzaken, ook niet als
oorzaak zou kunnen hebben een „sluipend proces" in de diag-
nostiek zelve. Dergelijke sluipend verlopende veranderingen in
de diagnostiek zijn namelijk aanwezig. Zo bleek aantoonbaar, dat
in de Groninger kliniek na 1952 een significante stijging voor-
komt van het aantal depressies. Evenals bij Stucki betreft het
hier alle vormen van depressieve syndromen. Bij nauwkeurige
analyse van alle mogelijke oorzaken bleek tenslotte slechts één
ervan de vermoedelijke dader, namelijk een enigszins gewijzig-
de organisatie van het diagnosesysteem.
Men kan nu gemakkelijk zeggen — en dat doet Stucki dan
ook —, dat, wanneer men niet met 3600 patiënten uit één (Gro-
ninger) kliniek, maar met 13.000 patiënten uit 26 klinieken werkt,
dergelijke incidentele wijzigingen wel verwaarloosd mogen wor-
den.
Wat Stucki echter vergeet, is, dat de psychiatrie zeker na de
oorlog, dan misschien wel niet essentieel is veranderd, maar
toch wel accentverschuivingen heeft ondergaan.
Dit lijkt een zeer essentieel punt. In het bovenstaande heeft
Kraepelin de eer, die hem zeker toekomt, ten volle gekregen.
Het citaat uit 1919 lijkt ook nu nog van grote waarde. Er
is echter geen weldenkend psychiater meer, die Kraepelin's noso-
logische indeling nog in ongewijzigde vorm zou willen gebrui-
ken voor zijn diagnostiek. Er is sinds Kraepelin wel het een
en ander veranderd in het psychiatrisch denken, maar de schim
van Kraepelin lijkt nog maar al te vaak als een cerberus te
waken boven de archiefkasten. Zeer voorzichtig waagt men zich
wel aan kleine wijzigingen, doch het systeem als geheel, de
traditie van het uitboeken in Kraepelinse zin, blijft bestaan.
En, mag men zich afvragen, heeft dit nog zin? Natuurlijk heeft
het zin, want wanneer men in een nosologisch systeem denkt,
moet men dit ook in het archief tot uitdrukking brengen.
Er is echter iets anders: Van der Waals heeft in zijn eerste
hoofdstuk van het Nederlandse Handboek der Psychiatrie ge-
schreven: „Zonder twijfel, psychiatrie heeft met hersenziekten te
doen, zij kan het zonder nosologie niet stellen, zij kan de dyna-
mische beschouwingswijze van Freud niet missen en evenmin
hetgeen de fenomenologische methode op goede gronden over
de mens weet mee te delen. Maar zij kan zich niet veroor-
loven aan één dezer benaderingswijzen een monopolie toe te ken-
nen, enz."
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Maar kent niet bijna ieder archief nog steeds het monopolie
toe aan de nosologie?
Hier moge nog een voorbeeld volgen uit de Groninger kliniek:
In 1953 werd aan het oude nosologische archiefsysteem toege-
voegd een indeling volgens syndromen en volgens persoonlijk-
heidsstructuur. Merkwaardigerwijze is gebleken, dat deze toe-
voegingen _niet tot hun recht komen in het archief, hoewel dit
zeker mogelijk zou zijn. De schim van Kraepelin waakt tegen
indringers.
Toch zou bijvoorbeeld een syndromen-archief buitengewoon veel
zin hebben. Niet alleen omdat men dan dichter bij het gedrag,
de verschijnselen zelf blijft, hetgeen voor verder onderzoek ze-
ker een winst zou betekenen, men zou echter hiermee wellicht
ook kunnen ontkomen aan de vrees voor, de weerstand tegen
bepaalde diagnoses en aan de voorkeur voor andere. De vrees
van de psychiatrie voor bepaalde diagnoses wordt namelijk in
de hand gewerkt door het feit, dat er, het is een gewaagde
uitspraak, meer kans is te genezen van schizofrenie, dan dat
het woord schizofrenie van de persoonskaart van een patiënt
wordt geschrapt, als dat er eens is opgeschreven.
Ter adstructie volgen hier enkele gegevens uit een onderzoek
in de Groninger kliniek, waarbij alle patiënten werden betrok-
ken, die in de laatste 10 jaren onder één van de diagnoses
depressie werden uitgeboekt. Er werden 4 diagnosegroepen onder-
scheiden:
1 e. alle endogene depressies;
2e. alle diagnoses, waarin een endogeen-depressieve component
werd genoemd;
3e. alle niet-endogene depressies;
4e. alle diagnoses, waarin een niet-endogene depressieve compo-
nent voorkwam.
Het verloop werd nagegaan van deze 4 diagnoses over de ver-
schillende leeftijdsgroepen, in percenten van het totaal aantal
opgenomen patiënten van die leeftijd.
Nu blijkt, dat de diagnose endogene depressie en endogene com-
ponent veel later gesteld wordt, dan de niet-endogene depressie.
De endogene depressie komt als diagnose pas opzetten bij 30
jaar. Men kan veronderstellen, dat er een zekere weerstand
bestaat om reeds vroeg een constitutionele diagnose te stellen.
Dit komt in het materiaal ook wel tot uiting in die gevallen,
waar pas na enkele opnames de diagnose endogene depressie
werd gesteld. Overziet men dan de reeks gestelde diagnoses,
dan ontkomt men niet aan de indruk, dat bij de eerste opname
gepoogd is de endogene depressie als diagnose te vermijden.
Bovendien kon nog iets anders worden geconstateerd: Wan-
neer bij de eerste opname de diagnose endogene depressie of
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endogene component is gesteld, wordt deze diagnose bij her-
opname vrijwel steeds onveranderd overgenomen.
Is de diagnose bij eerste opname echter een niet-endogene de-
pressie, dan is de kans, dat men bij heropname van diagnose
verandert veel en veel groter. En men kan toch moeilijk aan-
nemen, dat bij het diagnosticeren van een endogene depressie
nooit fouten worden gemaakt.
Dit wat betreft weerstand tegen een diagnose.
Wat de diagnose-voorkeur betreft: In de literatuur (Wittson, Stern,
Driess en Kraines) worden vele argumenten genoemd tegen een
overmatig gebruik van de diagnose climacteriële depressie, om-
dat men te zeer geneigd zou zijn deze diagnose te stellen bij
vrouwelijke patiënten tussen 45 en 55 jaar met een depressie.
Ook in de Groninger kliniek zien we bij de onderzochte pa-
tiëntengroep deze diagnose zeer frequent genoemd. Het merk-
waardige feit doet zich echter voor, dat de laatste 10 jaar in
deze kliniek het totaal aantal depressieve vrouwelijke patiënten
tussen 45 en 55 jaar, relatief kleiner is dan onder en boven
die leeftijd; ondanks de waarschuwingen, die in de literatuur
en in het eigen archief dus te vinden zijn, blijft de voorkeur
voor een dergelijke diagnose bestaan.
Terzijde moge opgemerkt worden, dat het misschien aanbeve-
ling zou verdienen na te gaan of men de climacteriële de-
pressie niet als een voor de man bestemde diagnose moet in-
voeren. De mannen vertonen namelijk tussen 45 en 55 jaar
een stijging in depressieve activiteit.
Merkwaardig genoeg komt men een dergelijke omkering nog
elders tegen en deze lijkt vermeldenswaard: Hoewel men ge-
neigd zou zijn aan te nemen, dat de pensioengerechtigde leef-
tijdsgroep der mannen (65-70 jaar) een grotere gevoeligheid voor
depressies zou hebben, blijkt hier, dat blijkbaar hun vrouwen
meer lijden onder de gedwongen vakantie van de man, dan
hijzelf. Bij de mannen is een lichte daling, bij de vrouwen
een sterke stijging van de depressieve frequentie te zien.
Het boven beschreven onderzoek kan allerminst volmaakt genoemd
worden, het heeft ook niet de pretentie dat te zijn. Te veel
onbekende variabelen kunnen de uitkomsten beïnvloed hebben,
maar te weinig gegevens zijn beschikbaar om betrouwbaarder
resultaten te verkrijgen. Ook hier, vooral hier, wreekt zich de
betrekkelijke waarde van het archief. Dit is niets nieuws. Er
is door anderen eerder en beter op gewezen. Nochtans, en dit
is een merkwaardig verschijnsel, zijn die archieven weinig anders
dan 50 jaar geleden, kleine wijzigingen daargelaten.
Nu kan men ongetwijfeld stellen, dat dit slechts een onbe-
langrijk administratief conservatisme is, waar men zich niet al
te druk om moet maken. Dat zou echter niet alleen een on-
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wetenschappelijke houding zijn, zij zou namelijk bovendien vér-
strekkende gevolgen hebben en wel, behalve om de redenen,
die reeds werden genoemd, voornamelijk nog om de twee vol-
gende:
le. Het archief heeft een grote representatieve waarde, welke
ongemerkt zijn invloed uitoefent op het psychiatrisch bezig zijn,
en niet alleen op de psychiater van nu, maar ook op zijn
opvolgers;
2e. Het archief, dat niet aangepast is aan de werkwijze en
de inzichten van het moment belemmert de bewerking van ge-
gevens uit dat archief of maakt dit zelfs geheel onmogelijk.
Wanneer er toch uit geput wordt, als ware het aangepast, zal
dit tot twijfelachtige conclusies leiden. Hier denke men bijvoor-
beeld aan het onderzoek van Stucki.
Het zou een weinig constructieve kritiek zijn, als niet nog een
suggestie tot verandering werd gegeven. Het is echter een
hachelijke zaak te komen met voorstellen voor andere vormen
van documentatie, dan de gebruikelijke; niet voor niets is men
in dezen conservatief gebleven. De problemen zijn vele. In het
eerste deel van zijn „Psychiatrie" heeft RUmke gewezen op
het verschil tussen rubriceren en diagnosticeren. Hier ligt het
eigenlijke probleem. Het nosologische systeem biedt de moge-
lijkheid tot rubriceren en dat is tenslotte de voorwaarde, die
een archief stelt.
Leest men echter in RUmke's boek enkele bladzijden door, dan
vindt men daar een overzicht van alle grondslagen, waarmee
men bij de diagnostiek rekening heeft te houden en het dient
gezegd, dat lang niet al deze aspecten van de diagnostiek zich
lenen voor rubriceren.
Toch eist de ontwikkeling van de psychiatrie, dat men er zich
aan zal wagen op die gebieden, waar rubricering mogelijk en
zinvol is.
Van grote waarde zou bijvoorbeeld zijn, wanneer men kwam
tot homogenisering en standaardisering van gedragsbeschrijving,
welke dan eventueel tot een kwantitatief verwerkbaar materiaal
zou kunnen leiden.
Merkwaardig genoeg noemt men hiertegen dikwijls als bezwaar,
dat dit tot een te gereduceerd beeld of beschrijving zou leiden.
Niets is minder waar, want een gestandaardiseerde rating scale
staat een nauwgezette en zeer uitvoerige beschrijving allerminst
in de weg, wanneer zij daarnaast wordt gebezigd. Zij staat niets
in de weg, maar biedt de mogelijkheid een veel bruikbaarder
archief op te bouwen, waarin anamnestische en actuele gedrags-
gegevens ook tot hun recht kunnen komen. In een enkel instituut
heeft men een aanvang gemaakt met het ontwerpen en ge-
bruiken van dergelijke systemen. In dit verband is de publicatie
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van T.N.O. van belang over Waardering van Medische Gege-
vens uit Ziekenhuizen. Het zal een arbeid zijn, die veel moeite
en tijd vergt, maar die naarmate men zich op een rubricering
van de verschijnselen, de fenomenen richt, ook wel heel wat
meer mogelijkheden voor bewerking biedt, dan het huidige
systeem, en bovendien dan ook langer zijn geldigheid behoudt.
Op dit laatste dient nog gewezen te worden: Een archief heeft
slechts tijdelijke waarde. Hoe goed men vroeger ook geobser-
veerd mag hebben, Kraepelin zei dit reeds, veel daarvan is
thans irrelevant en veel, wat thans niet gemist kan worden,
ontbreekt.
Het heeft geen zin dit de voorvaderen te verwijten, al bezigt
men nog hun, thans niet meer toereikend rubriceringsschema.
Ook de huidige archiefrubrieken zullen eens historische waarde
krijgen. Maar het lijkt de moeite waard een poging te doen
ze dan in ieder geval voor vandaag bruikbaar en zinvol te
maken, opdat de schat van gegevens, die nu verzameld wordt,
niet al historische waarde heeft, voor men de kans kreeg ze
te bewerken.
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VERANTWOORDING

De voordracht van Collega De Boer en collega Schut werden gehouden op
de voorjaarsvergadering op 18 april 1959 in de Christelijke Inrichting voor
Zwakzinnigen „'s Heeren Loo-Lozenoord" te Ermelo. (Gen. Dir. H. Dekker).
Op die agenda stond bovendien nog een voordracht van Prof. H. R. Wijn-
gaarden: Het psychologisch onderzoek op 's Heeren Loo en Groot Schuylen-
burg.
Deze voordracht kon niet voor publikatie worden vrij gegeven.
De voordracht van de heer P. E. Boeke werd gehouden op de najaarsverga-
dering op 22 november 1958 in de psychiatrische kliniek (Hoofd Prof. Dr. Mr.
P. A. H. Baan) van het algemeen provinciaal-, stads- en academisch zieken-
huis te Groningen.
Waar hem van vele kanten een verzoek bereikte besloot de heer Boeke alsnog
de voordracht vrij te geven voor publikatie.
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