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Het Follow-Up Project
Psychotherapeutische Gemeenschappen
(6): Voldoen cliënten aan de verwachtingen
van experts?

door J.E.A. Wagenborg

Samenvatting

Bij het onderzoek naar het effect van (klinische) psychotherapie dient men te
beschikken over overtuigende criteria. Bovendien is het van belang dat men
daarbij plausibele normen hanteert wil men tot een zinvol oordeel over behan-
deleffecten geraken. In dit onderzoek wordt met name aan de normatieve
aspecten van dergelijke evaluaties aandacht besteed. Dit is gedaan door nor-
men, die werden ontleend aan experts op het gebied van klinische psychothera-
pie, toe te passen op follow-up gegevens van ex-patiënten drie jaar na hun
ontslag uit de kliniek.

De bevindingen brengen een hoge mate van overeenstemming tussen de
experts aan het licht met betrekking tot de grens van een aanvaardbaar behan-
delresultaat, ongeacht de vraag of men zich daarbij over neurotische of psychoti-
sche patiënten uitspreekt. Bovendien blijken de expertverwachtingen betrek-
kelijk streng uit te vallen wanneer ze worden afgezet tegen de feitelijke stand
van zaken bij hun ex-patiënten. Betoogd wordt dat een dergelijke inspectie van
behandelresultaten, in aanvulling op beoordeling op geleide van statistische
grootheden, zinvol en informatief is voor experts zowel als voor onderzoekers.
In de discussie wordt nader ingegaan op het verschijnsel dat een niet te verwaar-
lozen aantal patiënten al bij opname voldoet aan expertnormen die eerst voor
drie jaar na ontslag van toepassing worden geacht.

Inleiding

Een van de belangrijke bevindingen die in eerdere publikaties over het
Follow-up Project Psychotherapeutische Gemeenschappen naar voren
kwamen was dat patiënten na klinische psychotherapie in veel opzich-
ten beter functioneren in vergelijking tot de situatie bij opname (cf. .
Wagenborg c.s., 1984 ; Koning & Tremonti, 1985 ; Koster & Wagenborg,
1985 en Visser c.s., 1985).

In dit project wordt onderzocht hoe het gesteld is met een cohort van
1520 personen, die in de periode 30-6-1977 t/m 1-1-1984 in een van 8
Nederlandse psychotherapeutische gemeenschappen (PTG'en) wer-
den opgenomen. Ze kregen bij opname, ontslag en 1, 3 en 5 jaar na
ontslag de Nieuwkoopse Vragenlijst (NVL) aangeboden. Een deel van
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de aldus verzamelde informatie wordt uitgedrukt in een drietal scha-
len, te weten Welbevinden (Wel), Nuchterheid (Nuch) en Relatiepro-
blemen (Rel). Deze schalen spelen bij de beschrijving van de conditie
van de ( ex- )patiënten een belangrijke rol.

De schaalscores van het eerder genoemde cohort patiënten op de 5
meetmomenten geven voor de scores op Welbevinden en Nuchterheid
tussen opname en ontslag aanzienlijke (statistisch significante) stij-
gingen te zien, de gemiddelde Relatieproblemenscore wordt signifi-
cant lager. Deze situatie blijft bij follow-up op z'n minst gehandhaafd:
de Welbevinden- en Nuchterheidsscores stijgen en de Relatieproble-
menscore daalt nog enigszins verder, zij het minder spectaculair dan
daarvoor (Koster en Wagenborg, 1985). Ook al zijn de gevonden ver-
schillen groot genoeg om statistisch significant genoemd te worden, de
vraag naar de klinische relevantie ervan is daarmee nog niet afdoende
beantwoord. De vraag is hoe groot deze moeten zijn om ze redelijker-
wijs als een niet te negeren effect van klinische psychotherapie te
beschouwen.
In dit artikel wordt aandacht besteed aan de vraag wat er bedoeld wordt
wanneer het oordeel wordt uitgesproken dat het na een behandeling
'beter' met een persoon of een groep personen gaat dan voor die tijd. Bij
een dergelijke uitspraak zijn in beginsel twee aspecten in het geding,
namelijk: (a) het criterium of de criteria aan de hand waarvan een
dergelijk oordeel wordt uitgesproken ; en (b) de norm die men daarbij
hanteert.

Terwijl de onderzoekers, die zich met het effect van psychotherapie
bezig houden, doorgaans veel aandacht besteden aan het criteriumpro-
bleem en er zo langzamerhand consensus begint te ontstaan over de
wenselijkheid om met multipele criteria en met meer informatiebron-
nen onderzoek te doen, wordt er verhoudingsgewijs weinig aandacht
besteed aan het normaspect. Deze kwestie komt in dit artikel aan de
orde.

Door de steeds betere faciliteiten voor de statistische analyse van
onderzoeksgegevens is de verleiding groot om zich bij de oplossing van
het normprobleem te laten leiden door statistische parameters. Yeaton
en Sechrest (1981) wijzen erop dat wat statistisch significant is om die
reden nog niet inhoudelijk of klinisch relevant hoeft te zijn. Zij sugge-
reren dat het zinvoller is om af te gaan op wat deskundige beoordelaars
verwachten van een (succesvolle) behandeling dan om af te gaan op een
statistisch gekozen vergelijkingsnorm. Het laatste blijkt nagenoeg
onmogelijk: een universeel geldige of erkende standaard voor de beoor-
deling van de effectiviteit van een behandeling is niet te geven. Er is niet
zoiets als een toetssteen voor 'normaal functioneren', omdat het begrip
'normaal' niet bevredigend te definiëren valt. Ook Schagen (1983)
komt tot de conclusie dat het vellen van waardeoordelen over de
effecten van therapie met behulp van normen of referentiegroepen het
niveau van goedbedoelde pogingen nog niet te boven is gegaan
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De suggestie om de gegevens te relateren aan de verwachtingen van
deskundige beoordelaars, spreekt meer tot de verbeelding. Van hen
mag, per definitie, een op ruime kennis en ervaring gebaseerde inschat-
ting verwacht worden over hetgeen met 'hun' behandelwijze bij ex-
patiënten bereikbaar is of als (minimaal) doel gesteld mag worden. Bij
de evaluatie van behandelresultaten kan zo'n 'ankerpunt' als een be-
langrijke aanvulling dienen op de gebruikelijke statistische groothe-
den.

In het navolgende wordt deze methode gevolgd bij de evaluatie van
de behandelresultaten van klinische psychotherapie. Daartoe zijn de
verwachtingen verzameld van deskundigen op het gebied van klini-
sche psychotherapie, verbonden aan de acht klinieken die in het fol-
low-upproject participeren. Deze gegevens dienen vervolgens als ba-
sismateriaal voor de op te stellen norm, aan de hand waarvan de
patiëntgegevens nader worden gewaardeerd. Onze verwachting is dat
de resultaten het enthousiasme dat statistische parameters plegen op
te wekken enigszins zal temperen.

Onderzoeksopzet

Negentien experts (9 psychiaters en 10 klinisch psychologen) van wie
er 4 langer dan 7 jaar en 15 langer dan 10 jaar aan een psychotherapeuti-
sche gemeenschap (PTG) verbonden zijn of zijn geweest werden schrif-
telijk benaderd. Door hun functie spelen zij een sleutelrol bij de vorm-
geving aan het behandelbeleid, bij de selectie van patiënten, bij de
diagnostiek en bij de evaluatie van behandelresultaten.

Hun is gevraagd zich voor te stellen dat zij over enige dagen een
zending vragenlijsten zullen ontvangen van patiënten die 3 jaar gele-
den de klinische behandeling afrondden. Voorafgaand aan de bewer-
king van die vragenlijsten dienden zij — als gewetensvolle beoordelaars
— voor zichzelf alvast aan te geven waar de grens ligt tussen een onvol-
doende en een nog juist redelijk resultaat voor de categorie patiënten
waarmee zij gewerkt hebben. Daartoe zijn de 30 NVL-vragen gebruikt,
die deel uitmaken van de schalen Welbevinden, Nuchterheid en Rela-
tieproblemen en die elk 5 ordinale antwoordcategorieën hebben. De
beoordelaars is verzocht om per vraag aan te geven welke antwoordca-
tegorie wat hen betreft nog juist een redelijk resultaat zou betekenen en
in welke richting hun tevredenheid nog verder zou toenemen. Als
referentiepunt is bij elke vraag aangegeven waar bij benadering de
gemiddelde score van het totale cohort bij de opnamemeting lag. De
reden hiervoor is geweest dat het gewenst is dat alle experts hun
verwachtingen kunnen formuleren aan de hand van 'ankerpunten' die
voor allen identiek zijn. Aldus is een zekere standaardisatie bevorderd
en zijn moeilijk controleerbare of toevallige variaties enigszins geneu-
traliseerd. Bovendien is de experts verzocht om aan te geven of zij bij
het aangeven van de grens optimistisch of pessimistisch te werk zijn
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gegaan, teneinde inzicht te krijgen in de 'set' van waaruit hun oordelen
tot stand zijn gekomen. Het komt de validiteit van de expertverwach-
tingen immers ten goede wanneer scores van gelijke hoogte gelijkelijk
als optimistisch, pessimistisch of daar tussenin kunnen worden aange-
merkt.

Van 16 experts is een bewerkbaar formulier ontvangen: deze respon-
denten blijken een goede afspiegeling te zijn van de totale groep van 19
voor wat betreft de kliniek waaraan ze verbonden zijn, hun discipline
en het aantal jaren werkervaring dat ze hebben. Acht deskundigen zijn
verbonden aan de 4 deelnemende klinieken die patiënten met ernstige
neurotische problematiek behandelen (hierna 'neurosenexperts' ge-
noemd), de andere acht werken in de 4 klinieken die zwak-geïntegreer-
de, psychotische patiënten behandelen ('psychosenexperts'). De ver-
wachtingen van deze twee categorieën experts worden in het navolgen-
de apart gerelateerd aan de gegevens van neurotische en psychotische
patiënten, omdat uit eerder onderzoek bleek dat er zich tussen deze
patiëntengroepen systematische verschillen voordoen (cf. Koster en
Wagenborg, 1985). Het lijkt ons in het verlengde daarvan waarschijn-
lijk dat de neurosenexperts andere — strengere — verwachtingsnormen
zullen hanteren dan hun collega's.

Allereerst is de interbeoordelaarsovereenstemming op itemniveau
onderzocht. Zowel door de aard van de aan de experts gestelde vraag
(bepaal per vraag uw grens) als door het feit dat per vraag was aangege-
ven waar bij benadering de gemiddelde patiëntenscore bij het begin van
de behandeling lag, kan worden verwacht dat de marges om van me-
ning te kunnen verschillen voor de experts, althans bij een deel van de
vragen, betrekkelijk smal zijn. Behalve bij die vragen waar de gemiddel-
de opnamescore op een van de twee uitersten van de 5 antwoordcatego-
rieën ligt (d.w.z. de hoogste of de laagste), wordt de 5-puntsschaal
feitelijk ingekort tot een 3- of 4-puntsschaal. Bij een deel van de vragen
bleken 1 of 2 antwoordcategorieën buiten beschouwing te zijn geble-
ven, omdat ze evident ongunstiger uitvielen in vergelijking met de
feitelijke situatie bij opname Bij het beoordelen van de mate van
overeenstemming is, gelet op het beperkte aantal waarnemingen (16),
de modus als referentiepunt gebruikt.

Voor zover er verschillen tussen de beoordelingen optraden, lagen
deze nergens meer dan 1 antwoordcategorie van de modus af. Slechts
bij 3 van de 30 vragen komt het voor dat een beoordelaar een keuze
maakt die inhoudelijk tegengesteld is aan die van de medebeoorde-
laars. Daarvan is bij voorbeeld sprake in het geval dat zowel 'ik heb veel
problemen' als 'ik heb weinig problemen' als een nog net bevredigende
antwoordcategorie werden aangemerkt. Deze 3 vragen behoren alle tot
het domein van de schaal nuchterheid ; terwijl het overgrote merendeel
van de experts meer sthenische en rationele probleemoplossingsstra-
tegieën verkiest, geeft een beoordelaar aan dat meer emotionele reac-
ties wat hem betreft best mogen.
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Voor elk van de 30 items blijken de keuzen van de experts dicht bij
elkaar te liggen en tussen de neurosen- en psychosenexperts doen zich
op itemniveau slechts geringe verschillen voor.

Ten opzichte van de gemiddelde patiëntenscore bij opname leggen
de experts hun grenzen in de richting van een hoger welbevinden, van
minder relatieproblemen en — zij het iets minder unaniem — van een
meer nuchtere, rationele reactie op moeilijkheden.

Van de conventie om de interbeoordelaarsovereenstemming uit te
drukken in een coëfficiënt, waarbij rekening gehouden is met de a-
priori-kans op overeenstemming, is — in tweede instantie — afgezien
omdat dat in verband met de hiervoor besproken smalle scoringsmar-
ges bij een groot deel van de vragen niet zinvol is.

Vervolgens zijn per beoordelaar schaalscores op Welbevinden,
Nuchterheid en Relatieproblemen berekend. Deze markeren voor de
beoordelaar de nog net bevredigende ondergrens op schaalniveau. Van
die schaalscores zijn de gemiddelden en spreidingen weergegeven in
tabel 1.

Tabel 1: Gemiddelden en standaarddeviaties schaalscores experts op Wel, Nuch en
opgesplitst naar neurose-psychose-experts en totaal. Geen van de t-waarden levert een p <
op. Bij de toetsing is, waar dat nodig was, rekening gehouden met verschillen tusse
spreidingen

Psychosen
gem.	 s.d. N

Neurosen
gem.	 s.d. N t

Totaal
gem.	 s.d.

Welbevinden 48.9 2.3 8 48.1 3.6 8 .50 ns 48.5 2.9
Nuchterheid 24.1 1.0 8 23.9 2.0 8 .31 ns 24.0 1.5
Relatieproblemen 24.1 2.5 8 25.9 2.7 8 1.32 ns 25.0 2.7

Het beeld dat op itemniveau al naar voren kwam wordt op schaalni-
veau extra duidelijk: de expertoordelen liggen dicht bij elkaar, de
spreiding is gering in verhouding tot de reikwijdte van de schalen (Wel:
13-65 ; Nuch: 7-35 ; Rel: 10-50). Ook tussen de gemiddelde scores van de
neurosen- en psychosenexperts doen zich slechts kleine verschillen
voor zij het dat de spreiding van de Welbevinden- en Nuchterheidssco-
res van de psychosenexperts belangrijk kleiner is dan die van de neuro-
senexperts. Beide categorieën experts hanteren nagenoeg dezelfde on-
dergrens (voor zover uitgedrukt in Wel-, Nuch- en Rel-scores en gecor-
rigeerd voor afwijkende spreidingsmaten).

Tussen beide categorieën experts blijkt geen noemenswaardig ver-
schil wat betreft de vraag of men vindt dat men optimistisch of pessi-
mistisch heeft geschat: geen der experts meende pessimistisch te zijn
geweest. Omdat ook de schaalniveau de scores zeer dicht rond de
centrale waarden (gemiddelde modus) gespreid liggen, kiezen we het
gemiddelde als een geschikte samenvatting van de expertoordelen.
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Resultaten

De aldus berekende expertnormen zijn vervolgens vergeleken met de
feitelijke gemiddelde scores van ex-patiënten 3 jaar na vertrek uit de
klinieken (tabel 2).

Tabel 2: Gemiddeld expertoordeel in vergelijking met de gemiddelde scores van
ex-patiënten, 3 jaar na ontslag op de schalen Wel, Nuch en Rel

	

Expertoordeel	 Patiëntgegevens
gem. s.d.	 N	 gem. s.d.	 N	 T-waarde

Welbevinden 48.5 2.9 16 46.2 8.7 642 —1.06 n.s.
Nuchterheid 24.0 1.5 16 24.3 4.0 633 .30 n.s.
Relatieproblemen 25.0 2.7 16 24.4 5.5 474 —.43 n. s .

De gemiddelde ondergrens van de experts blijkt dicht in de buurt te
liggen van de gemiddelde scores op de drie schalen van ex-patiënten. In
de figuren 1 en 2 is weergegeven hoe de scores van de patiënten op de
schaal Welbevinden ten opzichte van deze norm verdeeld liggen, voor
psychose- en neuroseklinieken afzonderlijk. De in stippellijn geteken-
de verdelingen zijn gebaseerd op de opnamemeting, de ononderbroken
lijn is de follow-up-meting. De percentages in de verdeling hebben
betrekking op de proporties van de follow-up-verdeling die boven
respectievelijk beneden de expertnorm vallen.

Fig. 1 en 2: Scoreverdeling van Welbevinden bij opname (stippellijn) en follow-
up (ononderbroken lijn) in relatie tot de expert-norm

hose klinieken
	 Fig. 2: neurose klinieken
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Uit de figuren valt af te leiden dat van beide patiëntencategorieën
ongeveer de helft een niveau van welbevinden scoort dat voldoet aan de
norm van de experts en de andere helft niet. Dit ondanks het feit dat de
verschillen ten opzichte van de opnamemeting onmiskenbaar zijn.
Voor de schaal Nuchterheid blijkt de situatie nagenoeg identiek te zijn
als bij Welbevinden ; bij Relatieproblemen blijkt dat ongeveer 2/3 van
de patiënten minder problemen heeft dan de expertnorm aangeeft.

Uit bovenstaande figuren blijkt dat een deel van de patiënten al bij
opname een Welbevindenscore heeft, die hoger is dan de expertnorm
voor 3 jaar na ontslag.

Per patiënt is nagegaan of in de periode die verstrijkt tussen opname
en 3 jaar na ontslag op het continu um van de schalen Welbevinden,
Nuchterheid en Relatieproblemen een ontwikkeling in gunstige of in
ongunstige richting zichtbaar te maken is.

In figuur 3 is dat voor beide patiëntencategorieën in percentages
aangegeven. Verbeterd wil zeggen: bij opname beneden de expertgrens,
3 jaar na ontslag erboven. Achteruitgegaan is: bij opname boven, bij
follow-up beneden de grens. Onveranderd ongunstig betekent dat men
zowel bij opname als follow-up beneden de grens uitkwam ; onveran-
derd gunstig wil zeggen: bij beide meetmomenten erboven.

Fig. 3: Proporties van de beide patiëntencategorieën, die in termen van de
expertgrenzen op de schalen Wel, Nuch en Rel vooruitgang, achteruitgang of
geen verandering te zien geven. N neurotici = 279, N psychotici = 232. Afge-
rond op hele procenten.

Wel	 Nuch Rel

PSY	 NEU

40% 41%
PSY	 NEU LEGENDA

PSY NEU
13% 11% onveranderd

gunstig
6% 

39% 39% 39% 38% 35% 37% verbeterd

18% 15% onveranderd

7% ongunstig
7%

52% 57% 38% 46%
achteruit

10% 6%
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Van de 4,3% (in totaal 12) neurotici die bij opname boven de expert-
grens van Welbevinden scoorden, doen alle 12 dat bij follow-up even-
eens ('onveranderd gunstig'). Bij de psychotische patiëntencategorie is
dat bij 13 van de 21 het geval (de resterende 8 personen zijn 'achteruit'
gegaan) ; men is geneigd om zich af te vragen of voor deze personen een
opname wel nodig was. Als men al boven de grens zat, dan is ten
aanzien van Welbevinden de kans groot dat dat later ook zo is, zeker bij
neurotici. Bij Nuchterheid is dat verhoudingsgewijs in mindere mate
het geval, terwijl bij Relatieproblemen het in sterkere mate geldt dan
bij Welbevinden. Uit de tabel blijkt dat de groep die in termen van
Welbevinden verbetert (d.w.z. de expertgrens haalt of overtreft) ver-
houdingsgewijs kleiner is dan de groep die beneden de norm blijft (meer
dan de helft). Ten aanzien van Relatieproblemen verbetert meer dan
eenderde van de patiënten, maar ongeveer 40% kwam al van meet af
aan met minder relatieproblemen de kliniek binnen dan de expert-
norm aangaf en van deze laatste groep was dat 3 jaar na ontslag bij
± 85% nog steeds het geval. Een goed begin lijkt het halve werk te zijn,
maar men zou eveneens kunnen concluderen dat voor deze personen
relatieproblemen niet de reden van opname in een instituut voor
klinische psychotherapie kunnen zijn geweest.

Discussie

De grote overeenstemming binnen de twee groepen experts is minder
opmerkelijk dan de gebleken overeenstemming tussen de neurosen- en
psychosenexperts. Wij verwachtten dat de laatsten mildere normen
hanteren dan de eersten, rekening houdend met het feit dat personen
die in psychotische zin decompenseren of bij wie sprake is van (pre-)
psychotische reactievormen, relatief kwetsbaarder zijn dan neuroti-
sche patiënten. De neurosenexperts zijn echter eerder milder dan
veeleisender in vergelijking met de psychosenexperts.

De behandeling in de PTG'en blijkt ongeveer de helft van de patiën-
ten op termijn niet tot het niveau van welbevinden en nuchterheid te
brengen waarop ze volgens deskundigen op z'n minst zouden moeten
uitkomen. Omdat dat een hoog percentage is, kan men zich afvragen of
de PTG'en de doelen die zij beogen wel bereiken. Wordt er met andere
woorden wel 'geleverd' wat deskundigen menen dat redelijkerwijs
verwacht kan worden, althans voor zover het gaat om de drie criteria
die hier zijn toegepast? Of moet uit deze bevindingen worden afgeleid
dat de experts de uitwerking op termijn van de behandeling in 'hun'
PTG'en overschatten? Hebben zij wellicht onvoldoende besef van Be-
minder rooskleurige — realiteit zoals die er althans in de ogen van
ex-patiënten blijkt uit te zien?

Tremonti (1983) stelde vast dat stafleden van PTG'en te optimisti-
sche schattingen gaven toen men ze vroeg (globale) voorspellingen te
doen over het wel en wee van 'hun' groep ex-patiënten. Toen hun
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echter verzocht werd de ex-patiënten één voor één bij naam genoemd
na te lopen, bleken ze echter dichter bij de — minder gunstige —
werkelijkheid uit te komen. Deze neiging tot optimistisch inschatten
van de behandelresultaten en het beloop bij ex-patiënten door stafle-
den respectievelijk PTG-experts, wijkt af van de bevindingen van
onder meer Buurman e.a. (1983) en Bakker (1980). Zij stelden een
zekere terughoudendheid—zo niet pessimisme—vast bij de teamleden
van een kliniek, respectievelijk bij psychiaters. Volgens Bakker zou bij
het relatieve pessimisme dat uit de prognoses van psychiaters over
patiënten bleek, 'playing safe' een rol gespeeld kunnen hebben. Bij de
PTG-stafleden en -teamleden zou men in dit onderzoek eerder van een
overmatig 'geloof in eigen werk' moeten spreken of op z'n minst van
een hoog streefniveau. In ieder geval bleek dat zij zich bij het vaststel-
len van hun norm niet door pessimisme hadden laten leiden. Wellicht
zijn de resultaten van dit onderzoek behalve een maatstaf voor het
waarderen van behandelresultaten ook voor de experts een aanleiding
om hun verwachtingen bij te stellen of hun opinies over de uitwerking
van (hun) PTG'en te heroverwegen.

Omdat bij follow-up bleek dat de proporties ex-patiënten, die op Wel
en Nuch een score boven respectievelijk beneden de expertgrens onge-
veer 50-50 was, is nagegaan in hoeverre dit te herleiden is tot een
artefact van de vraagstelling. Denkbaar is immers dat, wanneer men
experts vraagt waar voor hen— op 5-puntsschalen— de grens van het nog
net redelijke ligt, zij voor het midden (de 'gaat-wel' en 'enigszins'-type
antwoorden) kiezen. Dat een dergelijke antwoord-tendentie hier een
rol in heeft gespeeld is ons inziens echter onwaarschijnlijk. Een derge-
lijke antwoordtendentie zou tot een grens moeten leiden die in de
buurt van het midden van de schaal van Welbevinden en Nuchterheid
ligt, te weten bij 39 ( = 13 x 3) en 21 (7 x 3 ), terwijl ze in feite bij 48 en 24
liggen. Deze waarden wijken te veel af van het midden van de schalen
om dit argument plausibel te maken.

Tot slot nog enige opmerkingen over de proporties patiënten die —
afgemeten aan de expertnormen — verbeterden, achteruitgingen dan-
wel — beneden of boven de expertgrens — onveranderd bleven ten
opzichte van de situatie bij opname. Wij zijn ons ervan bewust dat bij
deze methode van indelen een aantal vereenvoudigingen van de
werkelijkheid is doorgevoerd. Op de eerste plaats omdat als norm bij
elke schaal de gemiddelde schaalscore van de experts is gebruikt,
terwijl de expertscores op de 3 schalen in feite een verdeling—zij het een
zeer leptocurvische — vormen. Bij de toegepaste t-toetsen wordt daar
overigens wel rekening mee gehouden.

Op de tweede plaats — voortvloeiend uit de vorige vaststelling — zijn
de patiëntenscores in feite bij de totstandkoming van figuur 3 gedicho-
tomiseerd op de berekende expertnorm. Zowel verbeteringen als ver-
slechteringen die zich boven of beneden de expertgrens afspelen ko-
men dan niet als zodanig maar als 'onveranderd' (gunstig of ongunstig)
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in beeld (bij de 3 schalen is dit bij ± 50 tot 63% van de waarnemingen
het geval). Op dit punt kan van informatieverlies gesproken worden
omdat subliminale veranderingen bij individuele patiënten (vgl. de
zgn. 'nudge effects' van Yeaton en Sechrest, 1981), niet in beeld komen
maar desondanks zijn ze bij de beoordeling van de feitelijke stand van
zaken aan de hand van normen, die deskundigen aanhouden voor de
categorie patiënten waarover zij oordeelkundig zijn, niet relevant. Het
voordeel van de gevolgde werkwijze is dat de behandelresultaten, die
zijn afgeleid van de follow-up-gegevens van ex-patiënten rechtstreeks
getoetst kunnen worden aan wat volgens deskundigen minimaal van
klinische psychotherapie verwacht mag worden. Voor zover instituten
voor klinische psychotherapie zowel als de betrokken patiënten gevrij-
waard wensen te blijven van opnamen die als 'schadelijk' (d.w.z. men
functioneerde boven of beneden de expertnorm en belandde 3 jaar na
ontslag daaronder) danwel 'overbodig' (d.w.z. zowel bij opname als 3
jaar na ontslag functioneerde men boven de expertnorm) kunnen wor-
den aangemerkt, lijkt het ons van belang om bij verder onderzoek
bijzondere aandacht te besteden aan de categorieën 'achteruitgegaan',
'onveranderd gunstig' en 'onveranderd ongunstig' uit figuur 3.

Uit onze gegevens blijkt in ieder geval dat personen die bij het begin
van de behandeling de beste uitgangspositie hadden, oververtegen-
woordigd zijn in de groep die 3 jaar na ontslag voldoet aan de verwach-
tingen van experts. Ook hier blijkt de conclusie uit het Menninger-
project opgeld te doen dat, hoewel er veel mensen profiteren van de
behandeling, de 'rijken' eerder 'rijk' blijven dan dat ze 'armer' worden,
terwijl het merendeel van de 'armen' niet echt 'rijk' maar hooguit
minder 'arm' wordt (cf. Appelbaum, 1977).

De resultaten van dit onderzoek illustreren dat Yeaton en Sechrest
het bij het rechte eind hebben als zij de onderzoeker van het effect van
therapie waarschuwen voor overhaaste tevredenheid, die voortvloeit
uit een — al te groot — geloof in de onomstotelijke bewijskracht van
statistische grootheden. Wat op grond van statistische analyses op
gegevens van (ex- )patiënten buiten kijf lijkt kan men zeker niet nege-
ren maar een nadere beschouwing van de betekenis ervan is op z'n
plaats, tenzij men er geen moeite mee heeft om het oordeel van experts
van ondergeschikt belang te achten in vergelijking met de uitkomst
van statistische rekensommen op patiëntgegevens alleen.
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