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een boekbespreking

door J. Lansen

Een belangrijk boek inzake milieutherapie. Het is de bekroning
van een gigantische arbeid. Het geeft het resultaat weer van con-
structie, validering, betrouwbaarheidsonderzoek en velerlei toe-
passing van een instrument, dat (behandelings-)milieudemensies
beoogt te meten. De schrijver heeft samen met anderen in diverse
Amerikaanse psychologische en psychiatrische tijdschriften tevo-
ren al onderdelen van zijn onderzoek gepubliceerd. We vinden nu
alles samengevat en met veel extra's in een definitieve vorm in
dit boek.
Het gaat om de WAS-vorm C (Ward Atmosphere Scale), een
test in de vorm van een eenvoudig af te nemen vragenlijst, met
100 items, onderverdeeld in 10 sub-schalen. De vragen zijn heel
eenvoudig met 'waar' of 'niet waar' te beantwoorden: het kan
met potlood en papier, maar ook met een bandje.
De sub-schalen betreffen 3 soort dimensies:
—'relationship'-variabelen (betrokkenheid bij de afdeling, onder-
steuning en spontaneïteit);
—'treatment'-variabelen (autonomie, praktisch oriëntatie, oriën-
tatie op persoonlijke problemen en agressie);
—'system maintenance'-variabelen (orde en organisatie, duide-
lijkheid van programma en stafkontrole).
Wat is hiervan de bedoeling? De pretentie van de auteur is niet
meer of minder dan een gestandaardiseerde techniek aan te bie-
den voor het meten van milieudimensies. Op empirisch weten-
schappelijke wijze, in plaats van het gebruik van 'naturalistische'
studies, kan men nu een sociaal ecologisch onderzoek instellen
op b.v. een psychiatrische afdeling. Zoals men een persoonlijk-
heidsprofiel van één individu maken kan, zo vindt men nu met
deze test een profiel van het behandelingsmilieu. De auteur is
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duidelijk ontevreden over de 'trait-'opvattingen over de persoon-
lijkheid. Hij stelt, dat gedrag van de patiënt veel meer met zijn
omgeving samenhangt dan men denkt, en dat daarom de behan-
delingsomgeving zeer serieus moet worden bekeken en gemani-
puleerd. Men kan daarin zeer ver met hem meegaan, mits de
winst aan gedrag (b.v. zelfstandigheid) ook gehandhaafd blijft na
verlating van het behandelingsmilieu — dus b.v. bij echte per-
soonlijkheidsgroei en niet louter positief getinte aanpassing aan
een instituut.
Het aardige van deze test is nu, dat hij zeer eenvoudig is af te ne-
men en dat hij zeer goed te benutten is voor research. Men kan
hem b.v. gebruiken voor een typisch vóór- en ná-onderzoek bij
het invoeren van een nieuwe therapievorm op een afdeling.
Research is tot op heden een moeilijke kwestie in de psychiatri-
sche praktijk, niet alleen om de tijdrovendheid, stoornis in het
werk e.d., maar ook omdat de resultaten vaak zo beperkt lijken
en slechts op lange termijn wat opleveren. Dat wordt nu met deze
test plots heel anders: op korte termijn krijgt men via een niet
al te ingrijpend middel onmiddellijk informatie over het eigen
werk. De test geeft de subjectieve perceptie weer van degene, die
hem invult; d.w.z. zoals de patiënt of een staflid een concrete
situatie op een afdeling ziet. De items slaan op heel concrete si-
tuaties die gemakkelijk herkenbaar zijn. De uitslagen van de staf
en van de patiënten geven op diverse dimensies dikwijls duide-
lijke verschillen weer, waardoor men uiteraard aan het denken
wordt gezet. Hetzelfde geldt voor de discrepantie tussen deze
vorm van de test en de ideaal-vorm, dat is een versie waarbij
dezelfde items voorkomen, maar dan in de vorm van 'het is ge-
wenst dat'. Deze test is geijkt op een groot aantal Amerikaanse
en Engelse psychiatrische afdelingen. Deskundiger personen dan
ondergetekende kunnen beoordelen of het met de psychometri-
sche eigenschappen in orde is. In extenso wordt dit in het boek
beschreven. De WAS-vorm C blijkt empirisch te diffenrentiëren
tussen verschillende psychiatrische afdelingen. De profielstabili-
teit is hoog, gemeten over een periode van een groot aantal
maanden of zelfs jaren.
De auteur heeft het bij dit alles niet gelaten. Hij beschrijft een
groot aantal onderzoekingen met deze test in diverse behande-
lingssivaties, op zeer uiteenlopende afdelingen, met groot verschil
in behandelingsprogramma's. Het wordt duidelijk, hoezeer hier-
door in de onderzochte instellingen vruchtbare discussies op
gang komen over de behandeling.
In het derde deel van dit boek wordt een parallel-test beschreven,
de COPES (Community Oriented Programs Environment Scale).
Deze test is bedoeld voor het onderzoek naar 'community pro-
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grams' (waarmee vooral bedoeld worden: dagziekenhuizen, half-
way houses e.d.). Deze test is psychometrisch nog niet zo sterk
onderbouwd als de WAS.
Hebben wij veel aan dit boek? Ik denk dat degenen, die vooral
hebben zitten wachten op mogelijkheden van empirische verifica-
tie van milieudimensies, zullen spreken van een mijlpaal. In elk
geval lijkt de praktische toepasbaarheid zeer groot. De subscha-
len hangen toch wel sterk samen met therapeutisch te achten za-
ken: b.v. de relatie-variabelen, de autonomie, de oriëntatie op
persoonlijke problemen. De oriëntatie op praktische problemen is
een duidelijke vorm van oriëntatie op de maatschappij, in een
klinische behandeling een niet te onderschatten punt. De system-
maintenance variabelen zeggen zeker ook iets over de stijl van
de behandeling en de duidelijkheid die daarin nagestreefd wordt.
De schrijver heeft getracht om ook het behandelingsresultaat te
correleren met de test. Dat is natuurlijk geen eenvoudige zaak,
omdat de opvattingen over de kriteria voor het beoordelen van
het effect van een behandeling nogal uiteenlopen. Hij heeft zich
nu grotendeels beperkt tot het correleren met drop-out percenta-
ges, ontslagpercentages, en community tenure percentages, d.w.z.
hoeveel patiënten na ontslag zich in de maatschappij kunnen
handhaven. Hij komt tot interessante resultaten: hoge drop-out
percentages komen voor op afdelingen waar staf en patiënten
laag scoren op betrokkenheid, steun, orde en organisatie en dui-
delijkheid van programma. Hoge ontslagpercentages lijken samen
te hangen met programma's die de nadruk leggen op praktische
oriëntatie, terwijl afdelingen die er in slagen om de patiënten na
ontslag buiten de deur te houden meer punten beklemtonen als
autonomie, praktische oriëntatie, orde en organisatie en een rede-
lijke graad van stafkontrole; ze benadrukken ook oriëntatie op
persoonlijke problemen en een vrije en open expressie van agres-
sie. Dat klinkt allemaal misschien niet zo onverwachts, maar het
is erg plezierig om het met een onderzoek als dit bevestigd te
zien. We wisten overigens van Elsworth al, dat er een verschil is
tussen afdelingen met een grote efficiëntie (een grote doorstro-
ming, zonder rekening te houden met het aantal heropnames) en
afdelingen die effektief zijn, d.w.z. afdelingen met lage heropna-
mecijfers. In eerstgenoemde afdelingen wordt weinig nadruk ge-
legd op autonomie, terwijl in de effektieve afdelingen men meer
nadruk legt op actieve participatie, zowel van staf als patiën-
ten. (1)
Overigens is het natuurlijk ook wel belangrijk hoe de kwaliteit
is van het verblijf in de maatschappij; men kan ook in de maat-
schappij 'gehospitaliseerd' leven.
Interessante zaken zijn b.v. verder ook, hoe met dit instrument
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blijkt dat moderne en uitstekende nieuwbouw en inrichtingsfaci-
liteiten nog niet noodzakelijk leiden tot een actief, samenhangend
behandelingsprogramma. Ook behoeft een geringe stafbezetting
niet persé te leiden tot een onduidelijk en onwerkzaam milieu.
Een ander voorbeeld is het onderzoek naar dagverblijven met
alleen maar verpleegkundige staf: de scores op relatie-variabelen
zijn er hoog, minstens even hoog als elders, wat bewijst dat er
goede persoonlijke relaties en humane kwaliteiten ook zonder
een staf met grote deskundigheid kunnen zijn. Dat wisten we
trouwens van Truax en Carkhuff al (2, 3). De scores op behande-
lingsvariabelen zijn er echter laag; zonder psychiaters of psycho-
logen gaat het kennelijk ook weer niet en liefde alléén is niet vol-
doende.
Is deze test in de Nederlandse of Belgische psychiatrische zieken-
huiswereld te gebruiken? Ik dacht van wel. Waarschijnlijk staan
we zo dicht bij de Engelse en Amerikaanse psychiatrie dat het
mogelijk is. Misschien is het dáár wat moeilijker waar niet zonder
meer een duidelijke tweedeling is in staf en patiënten. Een Ne-
derlandse vertaling is er wel, in de versie van Pontier, Kruyssen
en Vernooij (4). Het is mij niet bekend of er aan een Nederlandse
versie wordt gewerkt, met bijbehorende validiteits- en betrouw-
baarheidsonderschrijvingen. Het lijkt me zeer de moeite waard.
Een voorbeeld van het gebruik van deze test is te vinden in de
Leuvense licentiaatsstudie van F. van Osselaer (5).
Voor het begeleiden en stimuleren van veranderingen in een
psychiatrisch ziekenhuis lijkt mij deze test de aangewezen weg.
Samenvattend: een gedegen werk, veelbelovend, uitnodigend tot
uitgebreide toepassing.
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