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Samenvatting

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de literatuur over de ontwikke-
ling van gecomputeriseerde standaarddossiers in de kinder- en jeugdpsychia-
trie. Hierbij wordt ingegaan op de toepassingsmogelijkheden van gecomputeri-
seerde standaarddossiers, de voordelen ervan, alsook de risico's en de ethische
aspecten. Vervolgens wordt de ontwikkeling van een gecomputeriseerd stan-
daarddossier in een groot kinder- en jeugdpsychiatrisch centrum beschreven.
Veel aandacht wordt geschonken aan de ontwikkeling van een systeem voos de
registratie van demografische gegevens, bij voorbeeld in gecompliceerde ge-
zinsstructuren. De introductie van het dossier in het centrum, en de problemen
die zich daarbij voordeden worden besproken.

De toepassingsmogelijkheden van het standaarddossier worden geïllu-
streerd aan de hand van de analyse van gegevens, die betrekking hebben op ver-
schillende beschrijvingen van gezinsonvolledigheid.

Inleiding

In de volwassenenpsychiatrie wordt op verschillende manieren ge-
werkt aan verbetering van de opzet van dossiers en de wijze waarop ge-
gevens van patiënten worden vastgelegd. Men richt zich in dit verband
onder andere op de standaardisatie van de dossiers. Daarbij is het mo-
gelijk om met behulp van computerprogramma's dossiergegevens op
een efficiënte manier op te slaan en te onderhouden (zie b.v. Van Ree
en Ponjee 1988). Daarbij legt men de nadruk op het ontwikkelen van
een uitgebreid gegevensbestand dat zich leent voor geautomatiseerde
bewerking. Het gaat dan niet om vragen betreffende individuele pa-
tiënten ; bij de ontwikkeling van dergelijke datasystemen staan be-
leidsvragen of onderzoeksvragen doorgaans centraal. Men kan bij de
opbouw van het dossier evenwel ook gebruik maken van de structuur
van bij voorbeeld een Problem Oriented Record (Ryback, Longabaugh
en Fowler 1981). Daarbij richt men zich doorgaans op klinische vragen
die individuele patiënten betreffen. Deze vragen kunnen bij voorbeeld
betrekking hebben op de keuze van een bepaalde behandelingsvorm of
van een bepaalde vorm van medicatie.
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In de kinder- en jeugdpsychiatrie worden de mogelijkheden van ge-
standaardiseerde dossiervorming, en de geautomatiseerde bewerking
daarvan, vrijwel niet benut. In een recent boek over computertoepas-
singen in de psychiatrie (Lieff 1987) wordt de kinder- en jeugdpsychia-
trie nauwelijks genoemd. Dit behoeft geenszins te verbazen. De kin-
der- en jeugdpsychiatrie is een jonge wetenschap. Het is een discipline,
die zich 'in de praktijk' heeft ontwikkeld en niet historisch geworteld
is in de universitaire traditie (Enzer 1982). De theorievorming in de
kinder- en jeugdpsychiatrie leunde lange tijd zwaar op andere discipli-
nes, met name de basale biologische, de sociale en de gedragsweten-
schappen (Enzer 1982 ; Adams 1982). Het aantal kinderpsychiaters
was (en is) gering, terwijl nog niet lang geleden slechts een beperkt aan-
tal kinder- en jeugdpsychiaters zich aangetrokken voelde tot weten-
schappelijk onderzoek (Anders 1982). In Nederland is de kinder- en
jeugdpsychiatrie ingebed in de psychiatrie, waarbinnen de perspectie-
ven voor wetenschappelijk onderzoek door Schnabel — eveneens in
1982 — op basis van diens onderzoek naar de beroepsgroep van psychia-
ters in Nederland evenmin gunstig beoordeeld werden. In die periode
gold dit voor de kinder- en jeugdpsychiatrie ongetwijfeld in nog sterke-
re mate. Inmiddels zijn in Amerika de geluiden optimistischer (Tuma,
Mitchell en Brunstetter 1987). Naar het zich laat aanzien groeit ook in
Nederland de wetenschappelijke activiteit op het gebied van de kin-
der- en jeugdpsychiatrie (zie ook Schnabel, Van Diest, Goedhart en
Treffers 1987).

Dat de kinder- en jeugdpsychiatrie een jonge wetenschap is vormt
niet de enige reden, waarom er in deze discipline nog maar weinig ge-
bruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van gestandaardiseerde
dossiervorming. Een andere reden is, dat de dossiers in de kinder- en
jeugdpsychiatrie gecompliceerd zijn. Een aantal elementaire gegevens
over kinderen en jeugdigen (b.v. ten aanzien van gezinssamenstelling)
is complexer en laat zich moeilijker systematiseren dan bij voorbeeld
gegevens over volwassenen. Het is bovendien waarschijnlijk, dat de
hoeveelheid gedetailleerde ontwikkelingsgegevens waarover men in
de kinder- en jeugdpsychiatrische diagnostiek moet beschikken, gro-
ter is dan in de volwassenenpsychiatrie. Daarnaast is het in de kinder-
en jeugdpsychiatrie essentieel uitgebreide informatie te hebben over
de ouders van het kind.

Enige initiatieven zijn wel ontplooid (Looney, Claman, Moir,
Costello, Henderson en Steffer 1984). De American Academy of Child
& Adolescent Psychiatry heeft een Database Committee. Deze com-
missie heeft een begin gemaakt met het ontwikkelen van een stan-
daarddossier, dat op het ogenblik in ongeveer 20 centra wordt ge-
bruikt. Men richt zich daarin op sociodemografische gegevens, gege-
vens ten aanzien van de psychiatrische toestand, gegevens ten aanzien
van de lichamelijke toestand en gegevens over de situatie ten tijde van
ontslag. Het systeem is gebruikersvriendelijk opgezet, zodat clinici de
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gegevens zelf kunnen invoeren (Thomas Anders, pers. comm. 1988 ).
In dit artikel zal verslag worden gedaan van de ontwikkeling van een

gecomputeriseerd standaarddossier, als onderdeel van het volledige
dossier. Het wordt in een groot kinder- en jeugdpsychiatrisch centrum
gebruikt met als doel de kwaliteit van het klinische werk te verbete-
ren en wetenschappelijk onderzoek te bevorderen.

De ontwikkeling van gestandaardiseerde dossiers in de kinder- en
jeugdpsychiatrie

In tal van instellingen is de dossiervorming gebrekkig. Niet zelden
zijn dossiers, ook bij voorbeeld ten aanzien van elementaire demogra-
fische gegevens, onvolledig. Soms zijn de gegevens die men verzamelt
zo lacunair, dat adequate patiëntenzorg onmogelijk geacht moet wor-
den. Het introduceren van een gestandaardiseerde gegevensverzame-
ling draagt ertoe bij dat ten aanzien van alle patiënten ten minste een
aantal elementaire gegevens wordt verzameld. Dit heeft bovendien
een positief effect in het kader van de opleiding van assistenten.

Ook voor managementdoeleinden is de gestandaardiseerde gege-
vensverzameling van betekenis. Vanuit het oogpunt van medisch
management kan het van belang zijn om bij voorbeeld een overzicht te
hebben van de kinderpsychiatrische problematiek in de instelling
over een langere periode, om inzicht te hebben in de verwijsstroom, of
in de duur van het verblijf van patiënten in de instelling. Vanuit het
oogpunt van bedrijfsmanagement kunnen de gegevens bij voorbeeld
van belang zijn in de contacten met financiers en overheden.

Niet alleen voor patiëntenzorg en management, maar in het bijzon-
der voor wetenschappelijk onderzoek is de gestandaardiseerde verza-
meling van gegevens essentieel. Bewerking van gegevens, hoe elemen-
tair ook, over patiënten in een instelling is pas mogelijk op basis van
een zekere mate van volledigheid. Niet alleen het klinische werk,
maar ook het klinische onderzoek wordt in de praktijk in belangrijke
mate belemmerd door de onvolledigheid van de in de dossiers aanwe-
zige gegevens. Dit geldt zelfs voor de meest eenvoudige vormen van
klinisch onderzoek, gericht op het verkrijgen van inzicht in elemen-
taire gegevens (zoals verwijzer, leeftijd, classificatie en behandelduur)
van patiënten in een instelling. Over een langere periode maakt de vor-
ming van een dergelijk gegevensbestand het bij voorbeeld mogelijk
verschuiving van de patiëntenpopulatie in de tijd vast te stellen /zie
b.v. Roghmann, Babigian, Goldberg en Zastowny 1982).

Van bijzondere betekenis is de toepassing van de gestandaardiseerde
gegevensverzameling ten behoeve van evaluatie en follow up van het
werk in de instelling /zie ook Koster van Groos 1988). De verzamelde
gegevens kunnen bovendien bijdragen tot de ontwikkeling van een ex-
pertsysteem op het gebied van de kinder- en jeugdpsychiatrie. De ont-
wikkeling van een dergelijk systeem is moeilijk, omdat bij besluitvor-
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ming in de kinder- en jeugdpsychiatrie doorgaans sprake is van com-
plexe afwegingen, waarbij het 'gewicht' van de ingrediënten sterk vari-
eert en uiteen loopt. Het systematisch registreren van diagnose, thera-
pie-indicatie en verloop van de behandeling kan een belangrijke bijdra-
ge leveren aan de ontwikkeling van een dergelijk expertsysteem.

In een klinische setting waar onderzoek verricht wordt betekent het
ontwikkelen van een gegevensbestand een vorm van dienstverlening
aan een ieder die onderzoek wil verrichten, aangezien over alle pa-
tiënten een aantal elementaire, identieke gegevens voorhanden is.
Aan de vorming van standaarddossiers zijn ook risico's verbonden
(Looney e.a. 1984). Vooral het gevaar dat het gebruik van een stan-
daarddossier, ook in het klinische werk, tot een zekere rigiditeit leidt,
is niet denkbeeldig. Het is bij voorbeeld denkbaar dat met name oner-
varen medewerkers zich eenzijdig richten op het verzamelen van de
standaardgegevens en onvoldoende open staan voor de idiosyncrati-
sche problematiek van kinderen en gezinnen. Ten aanzien van het
standaarddossier zelf bestaat er eenzelfde gevaar: het wijzigen van de
te verzamelen gegevens, met name de automatisering ervan, is buiten-
gewoon arbeidsintensief. Men zal dan ook niet gemakkelijk verande-
ring aanbrengen in de structuur van de gegevensverzameling en de
aard van de te verzamelen gegevens.

Op de ethische problemen die verbonden zijn aan de opslag van
computergegevens, zullen we in een afzonderlijke paragraaf ingaan.

De kerninformatie

De vraag welke gegevens men verzamelt, is in de kinder- en jeugdpsy-
chiatrie niet eenvoudig te beantwoorden. In een kinderpsychiatrisch
onderzoek worden sterk uiteenlopende gegevens verzameld, waarbij
verschillende informanten betrokken zijn. De selectie van de gege-
vens die men als kerninformatie beschouwt, wordt in belangrijke ma-
te bepaald door de vraagstelling die aan de gegevensverzameling ten
grondslag ligt. In de literatuur zijn verschillende mogelijkheden be-
schreven. Men kan bij voorbeeld als kerninformatie kiezen voor de ge-
gevens, die nodig zijn om een keuze uit verschillende behandelvor-
men te maken. Hierbij is de werkwijze dat men, uitgaande van de be-
kende behandelingsmodellen, de minimale criteria vaststelt waarop
de keuze voor een bepaalde behandeling wordt gebaseerd (Cohen
1979). Voor zover ons bekend bestaat hiervoor in de kinder- en jeugd-
psychiatrie geen betrouwbaar systeem. Het valt ook niet te verwach-
ten dat dit er komt (zie voor een discussie over de (onmogelijkheden
van de computer op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg Ten
Horn 1988 en Heerma van Voss 1988).

Aanzetten tot een minder ambitieuze doelstelling bij de selectie van
de kerninformatie zijn in de kinder- en jeugdpsychiatrie wel gedaan. In
het Pittsburgh Child Guidance Center werd een systeem ontwikkeld,
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waarvan het doel werd gedefinieerd in termen van te nemen beslissin-
gen op verschillende momenten van de diagnostische fase (Snyder-
man, Magnussen en Henderson 1979). Het klinisch proces werd opge-
vat als een serie stappen, waarbij de verschillende stappen telkens ein-
digen met beslissingen ten aanzien van de aanpak in dit specifieke ge-
val. Zo eindigde de intakeperiode in het Centrum in Pittsburgh, wan-
neer er voldoende gegevens waren verzameld om te beslissen of een
bepaald onderzoek verricht moest worden, en zo ja of het onderzoek in
het Centrum dan wel elders moest plaatsvinden, en of er redenen be-
stonden om een onderzoek met spoed te verrichten.

Men kan de kerninformatie ook verzamelen met het oog op diagnos-
tiek en classificatie. De waarschijnlijk meest geavanceerde diagnosti-
sche procedure op dit gebied is ontwikkeld door McDermott en Hale
(1982.) Zij ontwikkelden een stroomdiagram voor 'multidimensional
actuarial classification' (MAC) ten behoeve van differentiaal diagnos-
tiek en classificatie van psychopathologie van kinderen op de leeftijd
van 6 tot 18 jaar. De grote hoeveelheid werk die de auteurs verrichtten,
leidden tot globale uitspraken op slechts zes gebieden: a. mentale re-
tardatie, b. leerstoornissen, c. gedrags- en/of emotionele stoornissen,
d. communicatieproblemen, e. leesstoornissen en f. rekenproblemen.
Zij onderzochten de validiteit van het systeem door aan de hand van
het materiaal van 73 kinderen de overeenstemming tussen langs geau-
tomatiseerde weg verkregen classificaties op de zes gebieden te verge-
lijken met de classificatie door twee experts. Op alle zes gebieden werd
er een statistisch significante overeenstemming vastgesteld. De bete-
kenis hiervan werd evenwel gerelativeerd door de gebrekkige overeen-
stemming op een aantal gebieden tussen de experts. Het is dan ook de
vraag in hoeverre dit systeem bruikbaar is voor praktische doeleinden
bij individuele kinderen.

In het algemeen kan gesteld worden dat dergelijke beslissingsalgo-
ritmen niet eenduidig zijn op te stellen. De huidige 'state of the art' in
de kinder- en jeugdpsychiatrie dwingt ons er toe, ons te beperken tot
een selectie van de gegevens, waarvan de relevantie in de klinische
kinder- en jeugdpsychiatrische praktijk of in onderzoek op dat gebied
aannemelijk is gemaakt. Deze gegevens kunnen onder andere betrek-
king hebben op de leefsituatie van een kind en op de achtergrond en de
ontwikkeling van de problematiek. Bij deze opzet heeft de kerninfor-
matie niet alleen klinische relevantie, maar is tevens van grote bete-
kenis bij al het wetenschappelijk onderzoek over de populatie, waar-
van de gegevens voorhanden zijn. Een veelbelovend voorbeeld van een
dergelijke opzet is ontwikkeld aan de universiteit van Hong Kong
(Wong 1987).

Het gebruik van de computer

De genoemde voordelen van de gestandaardiseerde gegevensverzame-
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ling kunnen pas optimaal benut worden, wanneer gebruik wordt ge-
maakt van een computer. Een belangrijk voordeel van het gebruik
daarvan is de snelle toegankelijkheid van de verzamelde gegevens.
Daarnaast is het mogelijk om met behulp van de computer een stan-
daardrapportage van de gegevens te vervaardigen.

De computer biedt tevens de mogelijkheid tot geautomatiseerde be-
werking van de ingevoerde gegevens, wat een voorwaarde is voor het
verrichten van onderzoek.

De computer biedt in het klinisch werk ook andere mogelijkheden.
Het is zeer wel mogelijk om ouders te vragen vragenlijsten (bij voor-
beeld over gedrag van het kind) 'achter de computer' in te vullen, zoals
ook in de kinderpsychiatrische literatuur is beschreven (Coddington
en King 1972).

Ook is ervaring opgedaan met geautomatiseerde testafname (zie b.v.
Koning 1975, en De Bie 1976./ De tijdswinst hiervan is aanzienlijk, te-
meer omdat ook de aansluitende bewerking van de testresultaten ge-
automatiseerd kan worden.

Een probleem waarop men wel attent moet zijn is het mogelijke ver-
schil van de normgegevens ten opzichte van testresultaten, die met
pen en papier werden verkregen (zie Harks en Wassing 1988./ Com-
puterafname biedt een wezenlijke verruiming van de mogelijkheden
op het gebied van neuropsychologisch onderzoek: tal van neuropsy-
chologische tests zijn niet zonder hulp van een computer te verrichten
(zie b.v. Alpherts 1987 ; Moerland, Aldenkamp en Alpherts 1988./

Ethische aspecten

Het gebruik van computers in de gezondheidszorg heeft aanleiding ge-
geven tot veel discussie over bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer. Dat is begrijpelijk: van de gedachte dat gegevens over veel men-
sen snel toegankelijk zijn en gemakkelijk verplaatst kunnen worden
kan iets dreigends uitgaan (zie b.v. Van der Hooft 1988). In relatie tot
de risico's verbonden aan de traditionele vorming van geschreven dos-
siers worden de gevaren van het computeriseerde dossier ons inziens
echter overschat.

Bij de aanleg van een geautomatiseerd gegevensbestand moet men
uiteraard wel de nodige voorzorgen treffen. Een voorwaarde is, dat de
gegevens in de vorm van codes worden ingevoerd. Een andere voor-
waarde is, dat de gegevens niet op naam gesteld zijn en dat — ook na
'breken' van de code van de gegevens — niet af te leiden is, op wie deze
betrekking hebben. Daarnaast moet uiteraard ter bewaking van de ge-
gevens een aantal voorwaarden voldaan zijn, die vastgelegd zijn in een,
bij voorkeur door een Medische Ethische Commissie getoetst, regle-
ment. Een dergelijke voorwaarde is bij voorbeeld dat het onmogelijk is
voor onbevoegden om toegang te krijgen tot het gegevensbestand, om
gegevens te decoderen en te koppelen aan namen etc.
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Aan het geautomatiseerd opslaan van gegevens is — wanneer aan ge-
noemde voorwaarden is voldaan — in een aantal opzichten wellicht
minder risico verbonden dan aan een geschreven dossier. Dit laatste
bevat over het algemeen veel meer informatie, die in veel sterkere ma-
te persoonlijk en vertrouwelijk is dan de gegevens, die in de computer
zijn ingevoerd. Geschreven dossiers zijn bovendien in de meeste
GGZ-instellingen relatief gemakkelijk te ontvreemden.

In geheel ander opzicht maakt geautomatiseerde opslag van gege-
vens het risico groter: het geautomatiseerde gegevensbestand zal — ze-
ker in de GGZ—nooit geheel de plaats van geschreven dossiers kunnen
innemen. In die zin betekent het bestaan van een geautomatiseerd ge-
gevensbestand doorgaans een uitbreiding van het aantal vastgelegde
gegevens.

De ontwikkeling van een grootschaliger gegevensbestand

Het gebruik van een geautomatiseerd standaarddossier behoeft niet
beperkt te blijven tot het instituut, waar het werd ontwikkeld. Men
kan het dossier — of onderdelen daarvan — op grotere schaal, bij voor-
beeld regionaal of landelijk, invoeren. Gebruik op grotere schaal ver-
ruimt het aantal mogelijkheden van toepassing aanzienlijk, met name
ten behoeve van onderzoek. Op het gebied van wetenschappelijk on-
derzoek kan men hierbij denken aan gebruik ten behoeve van epide-
miologisch onderzoek. Toepassing in andere dan kinder- en jeugdpsy-
chiatrische centra, zoals orthopedagogische instituten en andere in-
stellingen op het gebied van het jeugdwelzijn, maakt het bij voorbeeld
mogelijk om populaties in de verschillende instellingen en resultaten
van uiteenlopende behandelvormen te vergelijken.

De gegevens zouden het tevens mogelijk maken antwoord te geven
op beleidsvragen. Er bestaat bij voorbeeld nog maar weinig inzicht in
aspecten van vraag en aanbod op het gebied van de ambulante, semi-
residentiële en residentiële GGZ voor kinderen en jeugdigen. Ditzelf-
de geldt voor verwijspatronen en voor de gang van kinderen en jeugdi-
gen door het circuit van jeugdwelzijn en geestelijke gezondheidszorg
(Deboutte, Van de Ven en Van Engeland 1987).

Ontwikkeling van een standaarddossier in Curium

Al geruime tijd houdt een werkgroep' in het Academisch Centrum
Kinder- en Jeugdpsychiatrie Curium zich bezig met de ontwikkeling
van een standaarddossier, te gebruiken op de polikliniek en in de kli-
niek Curium, en op de Jongeren Afdeling van de Jelgersmakliniek. Op
de polikliniek Curium worden jaarlijks ongeveer 200 kinderen en
jeugdigen psychiatrisch onderzocht en behandeld. In de kliniek Curi-
um worden 54 kinderen en jeugdigen, doorgaans langdurig, behan-
deld. De Jongerenafdeling van de Jelgersmakliniek is een besloten af-
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deling voor observatie en kortdurende behandeling van 10 adolescen-
ten met ernstige psychiatrische problematiek. In beide instellingen
zijn medewerkers werkzaam vanuit de Sectie Kinder- en Jeugdpsychi-
atrie van de vakgroep Psychiatrie, Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Me-
dische Psychologie van de Rijks Universiteit Leiden. Zowel in het
Centrum Curium als op de Jongerenafdeling van de Jelgersmakliniek
worden klinische assistenten opgeleid tot (kinder- en jeugdpsychia-
ter.

De belangrijkste doelstellingen voor de ontwikkeling van een stan-
daarddossier zijn gelegen in de verbetering van het klinische werk en
in de dienstverlening ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek in
het algemeen in het Centrum. Een ander doel is meer inzicht te krijgen
in facetten van de patiëntenpopulatie in de instelling. Wij veronder-
stellen bovendien, dat de verzameling van gegevens materiaal voor,
met name hypothese-genererend, onderzoek over een kinder- en
jeugdpsychiatrische populatie kan bieden. Bovendien biedt de auto-
matisering van het dossier de mogelijkheid tot bij voorbeeld het ver-
vaardigen van standaardrapportage ten dienste van het klinische
werk. Het standaarddossier vormt slechts een deel van het volledige
dossier. Het volledige dossier bestaat dan ook uit een gedeeltelijk ge-
automatiseerd standaarddossier en een geschreven dossier, waarin bij
voorbeeld de kwalitatieve gegevens en indrukken van de clinicus wor-
den vastgelegd. Uitgangspunten bij de ontwikkeling van het geauto-
matiseerde deel van het standaarddossier waren (1) dat uitsluitend ge-
gevens verzameld zouden worden, die in principe ook in het kader van
het 'routine' kinder- en j eugdpsychiatrisch onderzoek verzameld wor-
den, (2) dat de gegevensverzameling volledig moet zijn, dat wil zeggen
dat slechts die gegevens verzameld worden, die bij alle onderzochte
kinderen en jeugdigen behoren te worden verzameld en (3) dat de tijds-
belasting van kind, gezin en medewerkers niet te groot mag worden,
doordat expliciet gevraagd wordt naar zaken die wel eens impliciet
bleven (hierbij kan men bij voorbeeld denken aan positieve aspecten
van kind en gezin, waaraan soms onvoldoende aandacht dreigt te wor-
den gegeven), (4) dat de emotionele belasting van kind en gezin niet te
groot mag zijn. De gegevensverzameling is niet bedoeld om op basis
van een computerbewerking klinische beslissingen te nemen.

De invoering van onderdelen van het dossier vond (en vindt) gefa-
seerd plaats op de polikliniek, waarbij telkens op onderdelen aanpas-
singen worden aangebracht op basis van reacties van de gebruikers, re-
sulterend in een versie die gedurende langere tijd wordt gebruikt. Hier-
toe wordt een computerprogramma ontwikkeld, met behulp waarvan
standaardrapportage wordt vervaardigd. Deze standaardrapportage be-
vat de weergave van de basisgegevens.

De ontwikkeling van het geautomatiseerde standaarddossier werd
in belangrijke mate gefaciliteerd door de gelijktijdige automatisering
van tal van andere werkzaamheden in Curium (b.v. op het gebied van
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administratie, declaraties, en werkroosters van medewerkers). Met
betrekking tot het gebruik van de gegevens werd een Reglement opge-
steld, dat ter toetsing werd voorgelegd aan de Medisch Ethische Com-
missie van de faculteit Geneeskunde en het Academisch Ziekenhuis
Leiden.

De selectie van de gegevens

De gegevens die verzameld worden ten behoeve van het standaarddos-
sier, bestaan uit vier categorieën:
a. demografische gegevens (wij zullen hieraan in het volgende nader

aandacht besteden) en gegevens over de hulpverleningsgeschiede-
nis van de onderzochte kinderen ;

b. elementaire anamnestische, onderzoeks- en diagnostische gege-
vens (o.a. ten aanzien van verloop zwangerschap en partus, functie-
ontwikkeling, diagnostische classificatie) ;

c. gegevens met betrekking tot het functioneren van kind en gezin,
waarvan de relevantie in onderzoek op het gebied van de ontwikke-
lingspathologie aannemelijk is gemaakt (onder andere betreffende
intelligentie, aspecten van sociaal functioneren van het kind, hu-
welijksrelatie en dimensies van gezinsfunctioneren).

d. Ook kunnen er tijdelijk gegevens verzameld worden, die relevant
zijn voor onderzoeksprojecten (bij voorbeeld gegevens over de rela-
tie tussen de siblings ten behoeve van onderzoek op dit gebied door
F. Boer (zie b.v. Boer 1986)).

Problemen bij de introductie van het standaarddossier

De invoering van een geautomatiseerd standaarddossier bracht uiter-
aard tal van problemen mee. Enerzijds ging het hierbij om 'technische'
problemen, die onvermijdelijk zijn bij (een sterke toename van) het ge-
bruik van de computer, door Schoonman (1984) treffend aangeduid als
'de ellende van computergebruik'. Anderzijds hielden de problemen
verband met een zekere terughoudendheid en onwennigheid van de
gebruikers van het standaarddossier. De introductie hiervan werd
over het algemeen positief gewaardeerd door de medewerkers. Wel
stuitte het project bij enige medewerkers op weerstand tegen de toege-
nomen standaardisering van de verslaglegging. Deze kwam vooral tot
uitdrukking in het onvolledig en/of onnauwkeurig verschaffen van de
gegevens.

De weerstand hield onder andere verband met vragen over de rele-
vantie van de gegevensverzameling. De werkwijze van, met name de
psychodynamisch georiënteerde, psychiater is om — mede op basis van
associatieve afwegingen, intuïtie en tentatieve veronderstellingen —
tal van gegevens te verzamelen, die betrekking hebben op één speci-
fiek kind, respectievelijk gezin. Voor een aantal kinderpsychiaters
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dreigt daarmee de noodzaak om een aantal basisgegevens te verzame-
len op de achtergrond te raken: aan de op intuïtieve, associatieve wijze
verkregen gegevens wordt meer waarde gehecht dan aan de volledige
en gestandaardiseerd opgevraagde informatie.

Veel aandacht werd geschonken aan verschillen in de beoordeling
van de belasting, die sommige vragen voor een aantal ouders van aan-
gemelde kinderen in emotioneel opzicht met zou kunnen brengen. Op
de achtergrond leefde bovendien de — ongegronde — angst, dat besluit-
vorming over kinderen voortaan zou plaatsvinden op basis van de — ui-
teraard relatief beperkte — gegevens in het geautomatiseerde deel van
het dossier. Bovendien bestaat er bij psychotherapeuten over het alge-
meen weinig belangstelling voor (een poging tot) 'objectivering' van
bij voorbeeld behandelresultaten.

Ook leverde de introductie van de 'computer' bij een aantal mede-
werkers algemene (dat wil zeggen niet alleen in psychiatrische klinie-
ken optredende) negatieve reacties. Enerzijds zijn deze reacties te her-
leiden op het gebrek aan vertrouwdheid met deze apparatuur. Dit werd
vooral zichtbaar bij de introductie van gecomputeriseerde testafname
bij kinderen. (De weerstand hiertegen nam af, toen bleek dat kinderen
het juist leuk vonden om op deze manier getest te worden!) Anderzijds
beschouwde men de introductie van de automatisering als een onmo-
gelijke, of zinloze vorm van 'application of a high technology tool to a
low technology speciality' (Looney e.a. 1984).

In de inhoudelijke discussie over de voorstellen van de werkgroep
werd een aantal onderdelen van het project zonder meer aanvaard. An-
dere onderdelen konden worden verbeterd dank zij de opmerkingen en
adviezen van een aantal gebruikers. Daarnaast werden afspraken ge-
maakt over regelmatige evaluatie van onderdelen, die door sommigen
bij voorbeeld als te belastend of onvoldoende relevant werden be-
schouwd. Dit had mede tot gevolg, dat het vertrouwen in het project
groeide. Van grote betekenis bleek in dit verband ook de regelmatige
presentatie van de resultaten van analyses van de gegevens aan de ge-
bruikers. 2

De demografische gegevens

Onverwacht gecompliceerd was de ontwikkeling van een formulier
waarop de elementaire gegevens over de gezinssamenstelling van de
aangemelde kinderen systematisch konden worden ingevuld (eerder
werd hiervan in de marge verslag gedaan door Treffers 1987./ De for-
mulieren die met dit doel op verschillende academische kinder- en
j eugdpsychiatrische afdelingen gebruikt worden, bleken onvoldoende
gedifferentieerd en boden onder andere niet de mogelijkheid om de tal-
rijke vormen van een niet-traditionele gezinssamenstelling onder te
brengen.

Bij de ontwikkeling van de in Curium gebruikte set formulieren'
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stuitten wij onder andere op verschillende 'categorieën' ouderfiguren.
Wij geven een voorbeeld van de verschillende 'ouderschapsvarianten'.
Er wordt thans onderscheid gemaakt tussen primair verzorgende ou-
derfiguren (één of twee persoon(en) die primair de verantwoordelijk-
heid voor de dagelijkse zorg voor het aangemelde kind hebben, alleen,
samen of alternerend, direct of eventueel indirect (bij voorbeeld wan-
neer het kind tijdelijk in een gastgezin verblijft). Daarnaast onder-
scheiden wij secundair verzorgende ouderfiguren (b.v. de nieuwe part-
ners van ouders, die na scheiding het ouderschap delen). Bovendien
zijn er 'niet-meer verzorgende biologische ouders' (b.v. de biologische
ouders van een adoptiefkind ; de ouder, die na een scheiding niet meer
de dagelijkse zorg heeft voor een kind) en niet-meer verzorgende niet-
biologische ouders (bij voorbeeld een gescheiden adoptiefvader, wiens
adoptiefkind na de scheiding verblijft bij de adoptiefmoeder) (zie fi-
guur 1). Niet minder gecompliceerd is de situatie rond de verschillen-
de 'soorten' siblings van bij voorbeeld een kind, dat op de polikliniek
wordt onderzocht. We geven hier een overzicht van de 26 verschillen-
de mogelijkheden (zie tabel 1). Het gaat hierbij niet om 'academische
mogelijkheden', maar om een lijst die in de loop van de tijd ontwikkeld
werd op geleide van de ervaringen in de praktijk.

De thans verzamelde demografische gegevens hebben onder andere
betrekking op het aangemelde kind ; de verzorgende ouderfiguren (pri-
mair verzorgende ouderfiguren, secundair verzorgende ouderfiguren
en gedeeld ouderschap ; leeftijd, sociaal-economische status, nationa-
liteit, datum huwelijk ; datum eventuele scheiding ; datum eventueel
overlijden) ; niet-verzorgende biologische ouders (huidige burgerlijke
staat) ; thans levende siblings ; eventueel overleden siblings ; zwanger-
schappen resulterend in abortus dan wel perinatale dood.

Een illustratie van het gebruik: kinderen uit onvolledige gezinnen

Ter illustratie van de mogelijkheden van het systeem wordt de bewer-
king van een aantal elementaire demografische gegevens beschreven.
Wanneer aan de hand van een goed gedifferentieerd registratiesysteem
de demografische gegevens zijn opgeslagen, dan kunnen deze met be-
hulp van de computer op verschillende manieren worden gecombi-
neerd. Zo kan onderzocht worden welke combinatie als samenvatten-
de beschrijving bij een bepaalde vraagstelling het meest informatief is.
Dat is geen overbodige luxe. Er zijn bij voorbeeld vele coderingen mo-
gelijk van de sociaal-economische positie van ouders of van de school-
loopbaan van een kind. Deze coderingen verschillen met betrekking
tot de variabelen waaruit de codering wordt opgebouwd: zo wordt
kwaliteit van de behuizing soms wel en soms niet opgenomen in de co-
dering van de sociaal-economische positie. De coderingen verschillen
bovendien in de nauwkeurigheid van de schalen die worden gebruikt
bij de beoordeling van de afzonderlijke variabelen: het opleidingsni-
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veau kan op een driepuntsschaal worden gescoord, maar ook zijn vijf-
of zevenpuntsschalen goed bruikbaar. Onduidelijk is vaak welke mo-
gelijkheden gekozen moeten worden. De ervaring zal moeten leren
welke beschrijving uiteindelijk de meeste betekenis heeft, dat wil zeg-
gen de duidelijkste verbanden heeft met andere gegevens die in de kin-
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Tabel 1: Verwantschap tussen de sibling(s) van het aangemelde kind en diens
(niet-meer) verzorgende ouderfiguren

I. Verwantschap met de primair (en indien aanwezig de secundair) verzorgen-
de ouderfigu(u)r(en) van het aangemelde kind
De sibling is:

1. een biologisch kindvan de beide primair verzorgende
2. een adoptiefkind	 ouderfiguren van het aangemelde kind
3. een pleegkind

4. een biologisch kind
5. een adoptiefkind
6. een pleegkind

7. een biologisch kind
8. een adoptiefkind
9. een pleegkind

10. een biologisch kind
11. een adoptiefkind
12. een pleegkind

13. een biologisch kind
14. een adoptiefkind
15. een pleegkind

II. Verwantschap met de niet-
gemelde kind
De sibling is:
16. een biologisch kind
17. een adoptiefkind
18. een pleegkind

19. een biologisch kind
20. een adoptiefkind
21. een pleegkind

22. een biologisch kind
23. een adoptiefkind
24. een pleegkind

25. een biologisch kind

26. een biologisch kind

van de primair verzorgende
M-figuur van het aangemelde kind

van de primair verzorgende
P-figuur van het aangemelde kind

van de secundair verzorgende
M-figuur van het aangemelde kind

van de secundair verzorgende
P-figuur van het aangemelde kind

van de niet-meer-verzorgende
biologische ouder(s) van het
aangemelde kind

van de niet-meer-verzorgende
adoptief-ouder(s) van het
aangemelde kind

van de niet-meer-verzorgende
pleegouder(s) van het
aangemelde kind

van de niet-meer-verzorgende stief-
ouder van het aangemelde kind
van de niet-meer-verzorgende mee-
ouder van het aangemelde kind

meer-verzorgende ouderfigu(u)r(en) van het aan-

derpsychiatrische praktijk van belang zijn. Voor een onderzoek van
dergelijke verbanden zijn andere, goed interpreteerbare, gegevens
voorhanden in het gestandaardiseerd dossier.
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Als voorbeeld is een eerste analyse uitgevoerd van een aantal be-
schrijvingen van gezinsonvolledigheid (zie voor een kritische bespre-
king van de definiëring daarvan in wetenschappelijk onderzoek Land-
man 1985). Daarbij is gebruik gemaakt van de demografische gegevens
van de 267 kinderen die in de periode januari 1987 tot juli 1988 op de
polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie Curium werden onderzocht.
Het gaat hier nadrukkelijk om een voorbeeld: het is niet de bedoeling
dit onderwerp uitputtend te behandelen.

Gezinsonvolledigheid kan op verschillende manieren beschreven
worden: Indeling A, de meest eenvoudige beschrijving, is uitsluitend
gebaseerd op de telling van het aantal verzorgende ouderfiguren, resul-
terend in een onderscheid tussen twee- en één-oudergezinnen. 198
( 74% ) van de kinderen uit de onderzoeksgroep waren afkomstig uit
een twee-oudergezin, 53 (20%) uit een één-oudergezin. Bij de 15 (6% )
kinderen, die in een instelling verbleven, is geen enkele van de be-
schrijvingen van toepassing.

De indeling B wordt ook rekening gehouden met de aard van het ou-
derschap van de verzorgende ouder(s). Dat leidt tot de volgende inde-
ling:
I. gezinnen met twee biologische ouders (57% );
II. twee-oudergezinnen met één biologische ouder (10% );
III. gezinnen met twee adoptiefouders (4% );
IV. overige twee-oudergezinnen: familie, gastgezin, pleegouders

(3%) ;

V. één-oudergezinnen met een biologische ouder (19% );
VI. overige één-oudergezinnen: pleegmoeder (1% ).
Indeling C geeft een verdere nuancering, doordat ook de oorzaak van
de eventuele onvolledigheid, namelijk echtscheiding of overlijden, in
de beschrijving wordt opgenomen. Het is bekend dat de gevolgen van
het verlies van een ouder door echtscheiding in een aantal gevallen
verschillen van de gevolgen van het verlies van een ouder door overlij-
den. Zowel naar de invloed van echtscheiding, als naar de invloed van
het overlijden van een ouder op de ontwikkeling van kinderen is veel
onderzoek gedaan (zie b.v. resp. Tusenius (1989), en Van Eerdewegh,
Clayton en Van Eerdewegh (1985)). Het geslacht van de aanwezig ge-
bleven ouder hebben wij hier buiten beschouwing gelaten. De beteke-
nis van deze factor kon in eerder verricht, enigszins vergelijkbaar on-
derzoek (Steinhausen, Von Asten en Giibel 1987) niet aangetoond wor-
den. De gezinnen met één biologische ouder (zie indeling B) kunnen
worden onderverdeeld in:
— twee-ouder-gezinnen ontstaan na het overlijden van een biolo-

gische ouder (1% );
— twee-ouder-gezinnen ontstaan na scheiding van de biologische ou-

ders (9% );
— één-ouder-gezinnen na overlijden van een biologische ouder (1% );
— één-ouder-gezinnen na scheiding van de biologische ouders (16% );
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— gezinnen van een alleenstaande ongehuwde moeder (2% ).
In indeling D ten slotte wordt ook de leeftijd van het kind ten tijde van
het verlies van een ouder in de beschrijving opgenomen. Omdat de
groepen te klein werden, is bij deze indeling de oorzaak van het verlies
buiten beschouwing gelaten. Zoals hierboven is vermeld, is de oor-
zaak in het algemeen de scheiding van de ouders. Bij deze indeling is
een onderscheid gemaakt tussen een verlies vóór de leeftijd van zes
jaar en daarna. Van 6 kinderen , met name van kinderen die zeer kort —
bij wijze van screenconsult — werden onderzocht, ontbreekt dit gege-
ven, waardoor de percentages geheel vergelijkbaar zijn met de voor-
gaande.

De gezinnen met één biologische ouder worden nu onderverdeeld
in:

twee-ouder-gezinnen waarin het aangemelde kind jonger dan 6 jaar
was, toen het een ouder verloor door scheiding of overlijden (6% );
twee-ouder-gezinnen waarin het aangemelde kind ouder dan 6 jaar
was, toen het een ouder verloor door scheiding of overlijden (3% );
één-ouder-gezinnen waarin het aangemelde kind jonger dan 6 jaar
was, toen het een ouder verloor door scheiding of overlijden (9% );
één-ouder-gezinnen waarin het aangemelde kind ouder dan 6 jaar
was, toen het een ouder verloor door scheiding of overlijden (7% I ;

— gezinnen van een alleenstaande ongehuwde moeder (2% ).
Uit de gegevens die in het gestandaardiseerde gedeelte van het dossier
zijn opgeslagen, is zonder veel moeite de gezinsvolledigheid volgens
elk der indelingen te bepalen. We onderzochten de samenhang tussen
elk van deze indelingen met het geslacht en de aanmeldingsleeftijd
van het kind, alsmede met de periode tussen het ontstaan van de on-
volledigheid en de aanmelding bij de polikliniek kinder- en jeugdpsy-
chiatrie. De resultaten zijn als volgt samen te vatten. Van de aange-
melde kinderen die afkomstig zijn uit een gezin met 2 biologische ou-
ders is 71,5% een jongen, en 28,5% een meisje. De grootste afwijkin-
gen van deze verhouding werd gevonden bij kinderen die in een insti-
tuut verbleven: 33% jongens tegen 67% meisjes. Deze kinderen zijn
meestal ouder: 65% was bij aanmelding ouder dan 12 jaar, terwijl in de
overige groepen slechts 30% ouder is dan 12 jaar. Onder de kinderen
die ten tijde van de aanmelding bij familie, in een gastgezin of bij
pleegouders verbleven bevonden zich eveneens relatief veel meisjes
(44% tegen 56%). Uit de (twee- en één-ouder/gezinnen die onvolledig
zijn door het overlijden van een biologische ouder werden uitsluitend
jongens aangemeld. Uit de (twee- en één-ouder/gezinnen die onvolle-
dig zijn door echtscheiding werden daarentegen iets meer meisjes
(38%) aangemeld dan uit de gezinnen met twee biologische ouders.
Het percentage jongens was eveneens hoger (83%) bij gezinnen van
een alleenstaande ongehuwde moeder, en bij gezinnen met adoptief-
ouders (82% ).

Uit de vergelijking van de geslachtsverhoudingen in de onvolledige
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gezinnen met het volledige gezin (het gezin met de beide biologische
ouders) kan voorzichtig worden geconcludeerd dat bij sommige typen
onvolledigheid de kwetsbaarheid van jongens en bij anderen de kwets-
baarheid van meisjes groter is. Deze verschillen blijken met de aard
van het ouderschap en met de oorzaak van het verlies van een natuur-
lijke ouder, maar niet met het aantal aanwezige ouders op zich en
evenmin met de leeftijd waarop het kind een der ouders verloor samen
te hangen.

De kinderen die werden aangemeld uit één-oudergezinnen waarbij
het verlies van de andere ouder vóór het zesde jaar van het aangemelde
kind viel, werden op een jongere leeftijd aangemeld (66% voor hun 10e
jaar), dan kinderen uit de overige gezinnen waar dit percentage varieer-
de tussen 40 en 50%. Dit verschil in aanmeldingsleeftijd correspon-
deert niet met de gegevens over de tijdsperiode tussen het verlies van
een der ouders en de aanmelding. Deze periode was in het algemeen
korter bij uit één-oudergezinnen afkomstige kinderen, die een ouder
na de leeftijd van 6 jaar verloren: 10 van deze 18 kinderen (56%) werd
binnen 2 jaar na het verlies van de ouder aangemeld. Kinderen uit
twee-oudergezinnen die een ouder hebben verloren werden, ongeacht
de leeftijd waarop dit verlies plaatsvond, veelal later aangemeld: 19
van de 22 kinderen (87%) na 4 jaar. De tijdsperiode tussen het verlies
van de ouder en de aanmelding varieerde het meest bij kinderen uit
één-oudergezinnen die een ouder voor hun zesde jaar verloren: 5 van
de 23 kinderen werden binnen 2 jaar aangemeld, 6 na 2-4 jaar, 6 na 4-6
jaar en 6 na 6 jaar. Zoals opgemerkt lag de leeftijd bij aanmelding van
deze groep in het algemeen wat lager dan bij de overigen.

Hoewel de omvang van de onderzoeksgroep nog betrekkelijk gering
is, waardoor conclusies enigszins voorbarig zijn, lijken de verschillen-
de aspecten van gezinsonvolledigheid, namelijk het aantal ouders, de
aard van het ouderschap, de oorzaak van de onvolledigheid en de leef-
tijd waarop het kind een ouder verloor, een verschillende betekenis te
hebben. De gegevens die zijn gepresenteerd over de verschillen in de
verhouding jongens-meisjes en over het tijdstip van aanmelding zijn
echter niet meer dan een eerste aanwijzing die nader onderzocht zal
worden. Doel van deze uiteenzetting was echter niet zozeer het analy-
seren van de genoemde verbanden, maar een demonstratie dat ook de-
ze, in de kinder- en jeugdpsychiatrie nog nauwelijks onderzochte, ver-
banden direct afgeleid kunnen worden uit de gegevens die in systema-
tische dossiers zijn opgeslagen.

Conclusie

In dit artikel schetsten wij de achtergrond, ontwikkeling en globale
opzet van een systeem voor verzameling van patiëntengegevens in een
kinder- en jeugdpsychiatrisch centrum. Het blijkt mogelijk om met
behulp van heel elementaire gegevens reliëf te geven aan aspecten van
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de achtergrond van kinder- en jeugdpsychiatrische problematiek. Te
verwachten is dat het opgebouwde (en op te bouwen) gegevensbestand
in voldoende mate flexibel is om gedifferentieerde beschrijvingen (van
bij voorbeeld gezinsonvolledigheid) te kunnen opstellen, die vervol-
gens gevalideerd kunnen worden aan inhoudelijke kinder- en jeugd-
psychiatrische gegevens.

Noten

1.Behalve de auteurs maken drs. B. Siebelink en drs. T. Straathof deel uit van
de werkgroep Systematische Verzameling Patiëntgegevens.

2. De auteurs willen de medewerkers van de polikliniek Curium, die van
meet af aan meewerkten aan de systematische verzameling van de gegevens,
graag danken voor hun inspanning en commentaar.

3. Het is mogelijk om een exemplaar van deze set formulieren, de instructie
en het voor de standaardrapportage ontwikkelde computerprogramma schrif-
telijk aan te vragen bij de auteurs.
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