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VOORWOORD

Het voorspelbare kind is een kind van deze tijd.
Prenataal begluurd, chromosomaal gescreend,
verticaal te water gelaten, bijgespijkerd met
lichaamstaal, ontleed in ontwikkelingsdomeinen,
gescoord op motoriek en persoonlijkheid, op tijd
of te laat met tweewoord-zinnetjes, onderzocht op

zeldzame afwijkingen, op zijn derde jaar in
psycho-analyse.

Dit kind veronderstelt een nieuw soort ouders.

Onzeker, maar ook nieuwsgierig geworden door de
beloften van de moderne gezondheidstechnologie,
hongerig naar kennis, worden ouders bedolven onder
informatie. Over prenatale diagnostiek, over de
voor- en nadelen van screeningstests, over vroege
signalen die kunnen duiden op stoornissen, over
hulpverlenende instanties en dito telefoons, over
opvoeding, over de gevaren van koemelk. Die
belangstelling heeft een duidelijke ratio: als je
weet dat er toegang is tot de geheimen van de
toekomst, zeker als die toekomst je kinderen
betreft, dan lijkt er maar 66n soort logica:

gebruik maken van wat er is. Als moderne ouder is
er geen 'lot' meer dat je hoeft af te wachten.
Dankzij de wetenschap is kinderlijke ontwikkeling
beheersbaar geworden. Althans, zo lijkt het. Want
in het circus van vroegtijdige onderkenning,
voorlichting en hulpverlening bestaan ook veel
schijnzekerheden, worden waarden als waarheden
verkocht. Cuders zijn in dit circus geintegreerd.
Ze heten nu 'ervaringsdeskundigen'. Hun gedoe van
alledag is respectabel geworden, omdat het binnen
een nieuwe ideologie past: ouders en deskundigen
zijn partners geworden in een gemeenschappelijke
onderneming: het voorspelbare kind.

Deze studie is gewijd aan het fenomeen
'vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsstoor-
nisen bij jonge kinderen', afgekort tot VTO.
VTO staat daarbij enerzijds voor een stelsel van
voorzieningen, dat erop gericht is om problemen in
de ontwikkeling zo vroeg mogelijk op het spoor te
komen. Anderzijds kan er een veel bredere
betekenis aan worden verleend: VTO is een

verschijnsel van de moderne cultuur. VTO staat
voor een manier waarop tegen ouders en kinderen
wordt aangekeken, VTO creoert een nieuw type
kinderen en ouders.
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H O O F D S T U K  1

INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING: HET VERSCHIJNSEL 'VROEGTIJDIGE
CNDERKENNING VAN ONIWIKKELINGSSTOORNISSEN,1.

1.1 Inleiding

In  de  westerse wereld heeft zich de afgelopen  decennia  een  sterke

verschuiving  afgetekend  in de gezondheidstoestand van  kinderen.  De

morbiditeit en mortaliteit van zuigelingen en kinderen zijn  drastisch
teruggelopen,  waarbij het bedwingen van chronische infectieziekten en
voedingsziekten  een  belangrijke rol heeft gespeeld.  Deze  probleem-
categoriedn  lijken  in  belangrijkheid te  zijn  vervangen  door  een
tweetal andere,   de   aangeboren  afwijkingen en de zogenaamde
psychosociale stoornissen.

De  World Health Organization schat het aantal levend geboren kinderen
met  aangeboren afwijkingen op 4-7 % (WHO,  1978),  waarvan 25  %  van
bekende  genetische  of chromosomale oorsprong is en 8  %  veroorzaakt
wordt  door omgevingsinvloeden.  Het resterende deel wordt  beschreven
als 'multifactorieel bepaald' (Wilson, 1973).
Een  schatting van het voorkomen van psychosociale problemen bij jonge

kinderen wordt bemoeilijkt door het gebrek aan eenduidige defini*ring.
Weliswaar worden de aantallen met een zekere stelligheid geraamd op  5
tot 10 % (Landelijke Commissie VTO,  1981;  World Health Organization,
1979), maar de vaagheid van criteria voor dergelijke stoornissen maakt
elke schatting onbetrouwbaar.

Het vroeg  opsporen  van  aangeboren  afwijkingen  en  psychosociale
stoornissen  heeft zich sinds enkele tientallen jaren  ontwikkeld  tot
een  van de hoogste prioriteiten in de westerse  jeugdgezondheidszorg.
Veelal  worden  ontwikkelingen  in  de  gezondheidstechnologie,  welke
diagnose  en  behandeling  van een aantal van  dergelijke  stoornissen
mogelijk maakten, daarvoor als directe aanleiding gezien. Vroegtijdige
diagnose en behandeling worden beschreven als methoden om onnodig leed
te voorkomen.  Deze zouden daarnaast de kosten van de  gezondheidszorg
kunnen reduceren.

De   opkomst  van  het  verschijnsel  'Vroegtijdige  Onderkenning  van
Ontwikkelingsstoornissen' (in Nederland bekend onder de afkorting VTO)

gaat  gepaard met een complex van nauw samenhangende veranderingen  op
verschillende terreinen.

In  de eerste plaats hebben theorievorming  en  methodiek-ontwikkeling

binnen  de  meest  betrokken wetenschappelijke  velden,  te  weten  de
medisch-biologische wetenschappen en de ontwikkelingspsychologie,  een
snelle verandering  te  zien  gegeven  in  de  richting  van  vroege
diagnostiek.  Voorbeelden  daarvan zijn de exponenti*le groei  van  de
mogelijkheden  voor prenatale diagnostiek op het gebied van  erfelijke
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afwijkingen,  postnatale  screening op  stofwisselingsstoornissen,  en

methoden voor de vroege opsporing van psychomotorische,  intellectuele
en relationele stoornisen.

In  de  tweede  plaats  kan het toenemende belang dat  aan  VTO wordt
gehecht, worden  afgelezen  aan  organisatorische  en  beleidsmatige

veranderingen,  die zich in de laatste decennia op het terrein van  de
preventieve jeugdgezondheidszorg hebben voltrokken.
In  vrijwel  alle  westerse landen,  alsmede in een  toenemend  aantal

socialistische  en  derde wereld landen,  zijn (en  worden)  op  grote
schaal programma's ontwikkeld om stoornissen bij kinderen in een vroeg
stadium te identificeren (Frankenburg, Emde et al., 1985).
Het  eerste systematische opsporingsprogramma in Nederland dateert van

1951,  toen het bevolkingsonderzoek op tuberculose bij de wet geregeld
werd.  Het eerste programma dat specifiek op kinderen was gericht,  is

de screening op phenylketonurie (PKU),  die vanaf 1974 werd ingevoerd.
Sindsdien volgden  soortgelijke  initiatieven  op  tal van andere
terreinen.

Een  belangrijke stimulans tot codrdinatie en ontwikkeling van  vroeg-
tijdige  onderkenning  werd in 1976 gegeven met de instelling  van  de
Landelijke Commissie Vroegtijdige Onderkenning van Ontwikkelingsstoor-
nissen.  Deze  door de overheid ingestelde commissie kreeg onder  meer
tot  taak  initiatieven vanuit het veld te bundelen, alsmede om een

samenhangend stelsel voor VTO te ontwerpen.

In  de derde plaats is de rijzende ster van vroegtijdige  onderkenning
af te lezen aan de veranderingen die zich in de relaties tussen ouders

en deskundigen afspelen.

In  samenhang  met  de groeiende  mogelijkheden  die  de  gezondheids-
technologie hen bood, is er voor ouders een ander perspectief ontstaan

op  vraagstukken van gezondheid,  ziekte en afwijkingen.  Steeds  meer
problemen  die tot dusverre 'onbeheersbaar' leken (je hebt nu  eenmaal
een  zwakzinnig kind!), zijn  nu  ofwel  te  voork6men,  of  worden

toegankelijk voor actieve beinvloeding. Door recente ontwikkelingen in
de  prenatale diagnostiek (i.h.b.  de 'vlokkentest'),  kunnen tal  van

erfelijke  afwijkingen  al  voor de tiende week  van  de  zwangerschap
worden  bepaald.  Op grond van dergelijke informatie krijgen ouders de
mogelijkheid  te  beslissen over verregaande  morele  en  existentiole
vragen.

Enerzijds  betekent  dit,  dat  bij  ouders de  behoefte  ontstaat  om
optimaal  van deze nieuwe mogelijkheden gebruik te  maken,  anderzijds
dat zij hiermee ook nieuwe verantwoordelijkheden en problemen krijgen.
Immers,  zowel  bij het opmerken van risico's ( bijvoorbeeld op  grond
van  familiaire  afwijkingen)  als bij het opmerken  van  tekenen  die
kunnen wijzen op mogelijke stoornissen,  spelen ouders een belangrijke
rol. Hun 'signalering' vormt de basis van vroegtijdige onderkenning.
Het  is dan ook niet verwonderlijk dat ouders zich in toenemende  mate
actief  met het vraagstuk van de vroegtijdige onderkenning  zijn  gaan
bezig houden.  Geconfronteerd met de technologische ontwikkelingen aan

2
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de  ene  kant en met de toenemende versnippering van  de  jeugdgezond-

heidszorg  aan  de andere kant,  hebben organisaties van ouders  sterk
geijverd voor   de   invoering  van een effici6nt stelsel van

voorzieningen,  waarmee  vroege  diagnostiek  en  adequate  verwijzing
gegarandeerd zouden kunnen worden.

Vroegtijdige  onderkenning  hangt dus nauw samen met  de  opkomst  van
nieuwe gezondheids-technologische mogelijkheden,  gericht op het voor-
komen  van stoornissen bij kinderen,  en is bovendien nauw gerelateerd
aan veranderende behoeften van ouders. Op inhoudelijk niveau concreti-
seren  die behoeften zich door het verlangen om met behulp van  nieuwe
methoden  zoveel  mogelijk  afwijkingen (of de  gevolgen  daarvan)  te

voorkomen, op organisatorisch en beleidsmatig vlak resulteren zij ' in
de wens om het voorzieningen-patroon zoveel mogelijk te stroomlijnen.

De  gangbare opvattingen met betrekking tot vroegtijdige  onderkenning

laten zich kenschetsen door de volgende 'common sense' noties:
- ontwikkelingsstoornissen vormen een 'objectief definieerbaar'

gezondheidsprobleem.
- het voorkomen  van  ontwikkelingsstoornissen bevordert optimale

ontwikkeling en ontplooiingskansen.
- gezondheidsdeskundigen  leveren  een bijdrage aan het  voorkomen  en

bestrijden  van deze stoornissen,  die enerzijds niet  normatief  is
(dus vrij van waardeoordelen), en anderzijds 'rationeel' is, dat wil
zeggen gebaseerd op zuiver wetenschappelijke bevindingen.

- overheid  en  deskundigen verfijnen de gezondheidszorg slechts  voor
het eigen bestwil van (potenti le) patidnten.

- het  toenemende  beroep van ouders op deskundigen  is  te  verklaren
vanuit  een  spontaan toenemend verantwoordelijkheidsbesef  voor  de
gezondheid van hun kinderen.

In deze studie zal ten aanzien van deze noties een kritisch perspec-
tief worden ontwikkeld. Met name de veronderstelde 'neutraliteit' en

wetenschappelijke  'rationaliteit'  van  theoretische  opvattingen  en
interventies  zullen  aan een nadere beschouwing  worden  onderworpen;
daarnaast  wordt  onderzocht,  welke wisselwerking er  bestaat  tussen
wetenschappelijke en professionele denkwijzen en praktijken enerzijds,
en veranderingen in de praktijk van het ouderschap anderzijds.
Wat  de benadering in deze studie onderscheidt van de studies die  tot
dusverre  over  dit onderwerp werden  verricht,  is  dat  vroegtijdige
onderkenning niet all66n in haar eigen, technische termen wordt geana-
lyseerd,  maar 66k vanuit een cultureel historisch oogpunt.  Er is dus
noch sprake van een puur metatheoretische sociologische of historische
benadering, noch van een benadering die blijft binnen het geaccepteer-

de wetenschappelijk kader van de bestudeerde problematiek zelf.
Het  doel  van deze kritische analyse is het aandragen  van  materiaal

voor  een  verantwoorde  evaluatie van het  verschijnsel  vroegtijdige
onderkenning,  en  de daarmee gepaard gaande ontwikkelingen op  andere
velden.

3



- het verschijnsel vto -

Daartoe is het naar mijn mening nodig om zowel 'externe' als 'interne'
argumenten nauwgezet te bestuderen.
Vroegtijdige  onderkenning  zal daartoe steeds worden  belicht  vanuit
twee  kanten:  enerzijds vanuit een cultureel-historisch  perspectief,
als  een geheel van verschijnselen dat kenmerkend is voor  onze  tijd,
voor  onze  manier  van denken over gezondheid en  ziekte,  voor  onze
verhouding tot kinderen, en voor onze opvattingen over ouderschap. Een
dergelijke 'historiserende' benadering lijkt een aangewezen methode om
een zo  complex  verschijnsel  als  VTO  in breed perspectief te
beschouwen, op een zodanige manier dat uitgangspunten die in het heden
als  'waarheid'  worden aangenomen,  kunnen worden  ge xpliciteerd  en
bediscussieerd.  Anderzijds zal uitgebreid aandacht worden besteed aan
de wetenschappelijke argumenten die bij vroegtijdige onderkenning  een
rol spelen.  Dat betekent dat theoriedn en methoden die op dit terrein
gangbaar  of  in  ontwikkeling  zijn,  op hun  merites  zullen  worden
beoordeeld.

In dit inleidende hoofdstuk zal nu allereerst een kort overzicht

worden gegeven van de uitgangspunten en voorstellen met betrekking tot
vroegtijdige  onderkenning  in  Nederland.  Daarmee  wordt  een  beeld
geschetst  van de gangbare visie op VDO, zoals  die door betrokken
beleidsmakers en  deskundigen is ontwikkeld (1.2).
Daarna  zal  in de paragraaf 'Achtergronden van  VTO' (1.3) worden
ingegaan op enkele ontwikkelingen,  die zich in relatie tot VTO op het
terrein  van  de gezondheidszorg,  het ouderschap,  en  de  wetenschap
hebben voorgedaan, zonder daarbij echter al mogelijke causale relaties
aan te geven.  In paragraaf 1.4 worden vervolgens de contouren van een
kritisch perspectief aangegeven.  Besproken worden achtereenvolgens de
relatie  tussen  VTO en bevolkingspolitiek,  het  fenomeen  professio-
nalisering,  problemen van gezondheids-ideologische aard, en tenslotte
de veranderende relaties tussen ouders en deskundigen.  In  paragraaf
1.5 wordt de vraagstelling van deze studie  gerecapituleerd,  en  tot
Slot worden in  paragraaf  1.6  enkele methodologische aspecten
besproken.

1.2 Vroegtijdige Onderkenning in Nederland

Sinds 1976 werkt een commissie,  ingesteld door de toenmalige  staats-
secretaris  van  volksgezondheid Hendriks,  aan een landelijk  stelsel
voor de vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsstoornissen  (VTO).
De  taak die deze commissie meekreeg,  was 'het kritisch  beoordelen,
stimuleren  en  co8rdineren van werkzaamheden op het  gebied  van  het
vroegtijdig  signaleren en opsporen van in hun ontwikkeling  gestoorde
en  bedreigde  kinderen  tot  circa  zeven  jaar'.  Daarbij  gaat  het
enerzijds om lichamelijke stoornissen, al of niet erfelijk bepaald, en
anderzijds  om psychische, relationele  en  sociale  problemen.  Om
enigszins  de  reikwijdte  aan  te  geven:  van  ernstige  vormen  van
lichamelijke  en geestelijke handicaps,  tot aan gestoorde gezinsrela-
ties, sociaal onaangepast gedrag en schoolproblemen.
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Uit het gewicht van de commissie is af te leiden hoeveel belang er van
overheidswege en vanuit het veld aan VTO gehecht wordt. Bij de aanvang

van haar werkzaamheden waren naast vier ministeries  (Volksgezondheid,
Onderwijs, CRM en Justitie) ondermeer vertegenwoordigd   de
hoofdinspecties van volksgezondheid en van geestelijke
volksgezondheid,  koepelorganisaties  uit  de zwakzinnigenzorg  en  de
revalidatie, de Kruisorganisaties, de  landelijke  huisartsen- en
specialistenverenigingen,  alsmede veel vooraanstaande deskundigen uit
het gezondheidsveld. In een latere fase werden ook ouder- en
patidntenorganisaties bij de werkzaamheden betrokken.

De  commissie  heeft  in november 1981 haar  eindrapport  gepubliceerd
(Landelijke  Commissie VTO,  1981),  en werkt tot 1988 aan  de  imple-

mentatie  van haar voorstellen.  Deze voorstellen gaan globaal in twee
richtingen:
In  de  eerste  plaats wil men komen tot  een  landelijk  netwerk  van

ongeveer  47 regionale samenwerkingsverbanden voor vroegtijdige onder-
kenning,  waarin  allerlei instanties en personen die zich met  jeugd-
gezondheidszorg bezighouden zouden moeten participeren. Deze

'multidisciplinaire  samenwerkingsverbanden' krijgen tot  taak  vroege
opsporing regionaal te stimuleren en te coardineren.  Daarnaast moeten
zij  zogenaamde VTO-teams opzetten,  welke op grond van multidiscipli-

naire diagnostiek adviezen met betrekking tot behandelingsplannen  aan
ouders  en hulpverleners moeten uitbrengen,  en bovendien het  verdere
hulpverleningsproces moeten begeleiden.
In de tweede plaats ontwikkelt men plannen om de eerste lijn,  waarmee
in dit verband iedereen bedoeld wordt die zich direct met kinderen

bezighoudt, 'VTO-minded' te maken. Via opleidingen en voorlichting wil
men ouders,  onderwijsgevenden,  huisartsen, medewerkers van consulta-
tiebureaus  en  anderen  leren om 'diagnostiserend' naar  kinderen  te

kijken,  om zodoende mogelijke stoornissen in een vroegtijdig  stadium
te kunnen signaleren.
Aan  de rapportage van de  commissie ontleen ik de volgende  uitgangs-
punten:

-  "Jaarlijks  worden thans (1979) ongeveer 170.000 kinderen  geboren.
Bij vijf tot tien procent van hen zal zich tijdens de  groeiperiode
een  ontwikkelingsstoornis manifesteren,  welke niet altijd  tijdig
wordt gesignaleerd of onderkend.

-  Verondersteld  wordt  dat  VTO de kansen vergroot op  een  optimale
ontwikkeling en ontplooiing,  mits tijdige behandeling en  begelei-

ding begint; tijdige signalering en opvolgende zorg zijn dus nodig:
VTO moet 1

-  Geconstateerd  wordt dat aan signaleerders  (ouders,  beroepsopvoe-
ders, hulpverleners  en anderen) een adres moet worden  aangeboden
waar zij met het gesignaleerde terecht kunnen.

-  Een integrale benadering van het kind (dat wil zeggen in somatisch,
psychische  en  sociaal opzicht) met het hem omringende systeem  is
steeds  nodig;  dit vereist meestal een multidisciplinaire  benade-
ring.
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-  a. VTO is geen afzonderlijke categorie van hulpverlening;
b. signalering is primair een kwestie van attitude, terwijl kennis,
vaardigheden en continuiteit onmisbare voorwaarden zijn.

-  Bevordering van geintegreerde hulpverlening, (VTO in ruime zin , dat
wil  zeggen vanaf de eerste signalering tot en met begeleiding  bij

de  behandeling),  voorshands voor alle dysfunctionerende  nul- tot
zevenjarigen, is nodig.

-  Samenwerking  tussen  alle betrokkenen is nodig,  dus  ook  met  de
ouders.

-  V'DO moet geen nieuwe voorziening worden.
-  Stigmatisering moet worden voorkomen.
-  vTO moetl Maar niet alle technieken moetenl Daarom denken aan, en

inacht nemen van  ethische  waarden  (onder andere privacy)"
(Landelijke Commissie VTO, 1981, p. X-XI).

De concrete voorstellen welke de commissie ter zake deed, kunnen
globaal in twee categorie6n worden onderverdeeld, namelijk:

a. maatregelen gericht op attitude-verandering en VTO-deskundigheid in
de eerste lijn en

b. maatregelen gericht op een betere organisatie van het zorgproces.

Ad a.

De  maatregelen die gericht zijn op het vergroten van de mogelijkheden
tot signaleren en opsporen betreffen:
bevolkingsvoorlichting  (bijvoorbeeld  via oudercursussen,  Teleac  en
dergelijke);  meer aandacht voor VTO-zaken in opleidingen van medische

en sociale hulpverleners en onderwijsgevenden;  versterken van de zorg
vanuit  consultatiebureaus,  door  middel van gerichte  opleiding  van
consultatiebureau-artsen,  taakuitbreiding,  multidisciplinaire onder-
steuning  en epidemiologisch onderzoek;  methodiekontwikkeling waartoe
behoort  de introductie en begeleiding van  bestaande  methodiek,  het

landelijk  uniformeren van de indeling van ontwikkelingstoornissen  en
het  empirisch onderzoek van ontwikkelingsmomenten ten behoeve van het
bepalen van de frequentie van het periodiek-systematisch onderzoek van
alle kinderen.

Ad b.

De  maatregelen die gericht zijn op verbetering van de co6rdinatie van
de hulpverlening betreffen:

het cre ren van zogenaamde regionale VTO-samenwerkingsverbanden,  waar
signaleerders  (ouders,  beroepsopvoeders  en  hulpverleners)  terecht
kunnen;  een  overlegstructuur  om een en ander  landelijk  te  kunnen
co6rdineren  (bijvoorbeeld  in  verband met  registratie).  De  samen-

werkingsverbanden moeten gemakkelijk bereikbaar zijn, een lage drempel
hebben,  en er moeten zoveel mogelijk relevante instanties in partici-

peren.  Deze  samenwerkingsverbanden krijgen tot taak de  activiteiten
ten behoeve van advisering,  doorverwijzing en verdere behandeling  te
co6rdineren,  de  uitvoering van het opgestelde behandelingsplan in de
gaten  te  houden,  alle acties en bevindingen tijdens het  proces  te
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registreren,  een ombudsfunctie te vervullen waarbij alle betrokkenen
evenveel verhaal kunnen halen, en tenslotte het VTO-beleid in de regio

te  co6rdineren.  Het samenwerkingsverband komt onder leiding te staan
van een 'zware' co6rdinator (om competentiestrijd tussen verschillende
disciplines te voorkomen) en zal verder bestaan uit vertegenwoordigers

van de verschillende disciplines.

Het  'instrumentarium'  dat  volgens de voorstellen  een  plaats  moet
krijgen binnen VTO ziet er ongeveer als volgt uit:

-  Het  klassieke fysisch-diagnostische onderzoek,  voornamelijk  naar

groei en somatische gezondheid (onder meer screeningsmethoden  voor
stofwisselingsziekten, zintuigstoornissen).

-  Onderzoek  naar psychomotorische ontwikkeling (het vergelijken  van
verrichtingen/vaardigheden met de kalenderleeftijd).

-  Onderzoek naar het functioneren van het zenuwstelsel.
-  Beoordeling van taal- en spraakontwikkeling
- Beoordeling van  gedrag  (genoemd  worden levensritme, sociaal

gedrag).

-  Evaluatie van opmerkingen van ouders (op veel plaatsen in het  land
krijgen ouders een zogenaamd groeiboek,  waarin zij ten behoeve van
VTO informatie kunnen vinden en vermelden).

-  Het  aanleggen  van een gezondheidsdossier van ieder  kind.  Hierin
moeten  gegevens worden opgenomen met betrekking tot  zwangerschap,
bevalling en perinatale periode.  Alle bijzonderheden, bijvoorbeeld
specialistisch onderzoek,  moeten er in vermeld worden. De dossiers
moeten in een centraal medisch archief worden beheerd. Dit voorstel

van de Landelijke Commissie is overigens in het  regeringsstandpunt
(dat  in 1983 ten aanzien van VTO werd geformuleerd) in verband met

privacy-problematiek op de lange baan geschoven.

Tot  slot  wordt de attitude van de hulpverlener  als  een  belangrijk
instrument  voor  VTO  gezien.  "Deze attitude is van belang  bij  het
fysisch onderzoek,  maar krijgt geleidelijk meer gewicht als het  gaat
om een inschatting van de psychische,  emotionele, relationele ontwik-

keling,  en  is  zelfs  het basisinstrument bij  de  onderkenning  van
factoren  die een potentidle bedreiging van de ontwikkeling betekenen"
(Landelijke Commissie VTO, 1981, p.35).

Ten aanzien van vroegtijdige onderkenning zijn verschillende  begrips-
omschrijvingen  in  omloop.  De  Landelijke Commissie  VTO  maakt  een
onderscheid tussen VTO in ruime,  en VTO in strikte zin. Bij de eerste

omschrijving  wordt  gedoeld het totale zorg-proces,  dat wil  zeggen:
signalering  (het  opmerken  van eerste  tekenen  van  een  stoornis),

opsporing (systematische signalering in een gehele populatie),  onder-
kenning (evt.  voorlopige diagnose),  diagnose-stelling,  behandeling,
begeleiding, co6rdinatie etcetera.

Onder  VTO  in strikte zin verstaat men de drie eerst  genoemde  fasen
(Landelijke Commissie VTO, ibid., p X).
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De  term  'vroegtijdige onderkenning' zal hier in een ruime  betekenis
worden opgevat: niet alleen zal ik er onder verstaan een verscheiden-
heid aan methoden van actieve, populatie-gerichte opsporing (zoals bij

screening)  tot aan diagnostiek op grond van geformuleerde  behoeften,
maar ook de toepassing van deze vari@teit van methoden in verschillen-

de 'probleem-stadia': van de prenatale fase tot aan de schoolleeftijd.

1.3 Achtergronden van VTO

De hiervoor besproken uitgangspunten en voorstellen hebben zich kunnen
ontwikkelen temidden  van een aantal min of meer simultane verande-
ringsprocessen  op  het terrein van de gezondheidszorg en  het  ouder-

schap.

Een  aantal  ontwikkelingen in verschillende sectoren  is  van  belang
geweest bij  de  totstandkoming  van  het  Nederlandse  VTO-stelsel.
Achtereenvolgens  komen nu aan de orde de problemen in de  preventieve

jeugdgezondheidszorg,  de  rol  van  ouder- en  pati6ntenverenigingen,
veranderingen  in  het opvoedingsklimaat,  tendensen  in  de  gehandi-
captenzorg,  ontwikkelingen  in de medische,  biologische en  gedrags-
wetenschappen,  en  tenslotte enkele ontwikkelingen op het terrein van
het gezondheidsbeleid.  op mogelijke oorzakelijke relaties tussen deze
verschillende veranderingsprocessen zal ik hier nog niet ingaan.

1.3.1  Problemen in de preventieve jeugdgezondheidszorg

De  Nederlandse preventieve jeugdgezondheidszorg kan worden  beschouwd
als een van de hoogst ontwikkelde in de wereld.

Een  uitgebreid  netwerk  van consultatiebureaus met  een  zeer  groot
bereik,  huisartsenpraktijken,  tweede- en derdelijns voorzieningen is
beschikbaar,  terwijl vrijwel elke vorm van advisering,  onderzoek  of            
behandeling via de overheid of ziektekostenverzekering wordt vergoed.

Een  en ander neemt niet weg,  dat in de zestiger en zeventiger  jaren
een  grote kritiek ontstond op het ondoelmatig en ondeskundig functio-
neren  van deze sector.  Vooral als gevolg van de veelheid en  invloed
van particuliere initiatieven en het gebrek aan co6rdinatie daartussen

was de versnippering van het hulpverleningsaanbod zeer groot,  terwijl
de  samenwerking  tussen  de  diverse  hulpverlenende instanties en

personen veel te wensen overliet, of zelfs geheel ontbrak.
Het  gevolg van een dergelijke situatie was dat ouders die een bepaald
probleem  bij hun kind vermoedden,  vaak een eindeloze weg door  hulp-
verleningsland moesten afleggen,  voordat zij bij de juiste deskundige
terecht kwamen. Edn van de door ons geinterviewde ouders vertelde, dat

hij met zijn dochter bij wie hij doofheid vermoedde,  in enkele  jaren
tijds bij meer dan tien instanties was geweest. Uiteindelijk kreeg hij

zo genoeg van het steeds opnieuw uiteenzetten van de problematiek, dat
hij de anamnese van zijn dochter op stencil zette en dat bij elk nieuw
bezoek overhandigde.
Behalve  dat met deze frustrerende speurtocht vaak veel kostbare  tijd
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verloren  ging,  werden ouders veelal geconfronteerd met uiteenlopende
en tegenstrijdige adviezen.  Bovendien bestond er een groot gebrek aan
communicatie  tussen  de  diverse  instanties  en instellingen. Een

commissie die zich aan het begin van de jaren zeventig bezig hield met
de  problemen van meervoudig gehandicapte kinderen,  stelde  vast  dat
beslissingen  over het toepassen van observatie- en behandelingsmetho-
den  vaak  werden  genomen  door  directeuren  van  instellingen  waar
kinderen toevalligerwijs terecht kwamen.  Afhankelijk van de  sector
waartoe die  instelling  behoorde (bijvoorbeeld zwakzinnigenzorg,
lichamelijk  gehandicaptenzorg),  werd het type  interventie  bepaald.
Door  deze  gang van zaken,  zo stelt de commissie,  werd in  de  hand

gewerkt  dat  bij de beslissing ten aanzien van opname het  economisch
belang  van het betreffende instituut mede van invloed was  (Commissie
Meervoudig Gehandicapten, 1974).
Dergelijke  problemen  leidden  er onder  andere  toe,  dat  ouder- en
patidntenorganisaties  in  toenemende  mate bij  overheid  en  gezond-
heidszorg-organisaties van hun ongenoegen blijk gingen geven.

1.3.2 Ouder- en pationtenverenigingen

Sommigen  schrijven aan de politieke pressie van ouder- en  pati nten-
verenigingen een doorslaggevende rol toe bij de totstandkoming van VTO
in Nederland (van Leuteren, 1981).

Er  zijn  momenteel zo'n  honderdvijftig  verschillende  verenigingen,
waarvan de ouders van zwakzinnige en gehandicapte kinderen, ouders van
motorisch  gestoorde kinderen en van zogenaamde MBD-kinderen ('minimal
brain  dysfunction')  het meest in de publiciteit  zijn  getreden.  De
eisen  die ouderverenigingen stelden,  vormden een  krachtig  pleidooi
voor een betere en efficianter georganiseerde professionele hulpverle-
ning. Dit vertrouwen in deskundigheid en technologie lijkt wellicht in
tegenspraak  met de oorsprong van de verenigingen (ouders en patianten
die  zich  juist  sterk maken om een tegenwicht  te  vormen  tegen  de
professionele  hulpverlening),  maar is alleszins begrijpelijk  vanuit
twee tendensen,  die in de volgende paragraaf besproken zullen worden,
namelijk algemene veranderingen in het opvoedingsklimaat en

veranderingen  in de gehandicaptenzorg.  (Op de  veranderingen  binnen
ouder- en  pati ntenorganisaties  zal  in  hoofdstuk  5  nader  worden
ingegaan.)

1.3.3  Verschuivingen in het opvoedingsklimaat

Verschillende  auteurs,  waaronder  Donzelot (1979), Lasch (1979)  en

Newson  en Newson (1974) hebben gewezen op de toenemende  invloed  van
deskundigen,  al of niet direct aan de staat gelieerd, op de opvoeding
van kinderen.

Donzelot  spreekt in dit verband van de opkomst van het 'psy-complex',
waarmee gedoeld wordt op het geheel van psychiatrische en  psychologi-
sche  denkwijzen en methoden,  welke hun weg lijken te hebben gevonden
naar vrijwel elk domein van de hedendaagse cultuur.
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De  opkomst  hiervan  wordt  door Donzelot  in  verband  gebracht  met
verschillende  transformaties in het maatschappelijk leven,  die  zich
met  name in de vorige eeuw en aan het begin van deze eeuw  voordeden.
Het  gezinsleven,  dat  in  een toenemende  mate  aan  destabilisering
onderhevig was, werd steeds meer het doelwit van regulatie via artsen,
rechters, sociaal werkers etc.: een  dergelijke invloed werd
geaccepteerd  omdat de interventies het gezin tevens  beschermden.  De
'psy-technieken'  slaagden  erin  terrein  te  winnen  omdat  ze  niet
openlijk  moraliserend of normaliserend waren,  zoals de methoden  van
hun  voorgangers,  de arts en de priester.  Door deze  ogenschijnlijke
neutraliteit  slaagden zij erin zich een vaste plaats te verwerven  in
het  sociale  leven:  "Only the 'psy'-specialist furnishes  a  neutral
terrain for  the  resolution  of differences of  regime  between  the
management  of  bodies and the management of  populations"  (Donzelot,
op.cit.,  p. 229).  Maatschappelijke en individuele regulatie kwamen op
die  manier  in elkaars verlengde te liggen,  en  sturing  kon  plaats
vinden  zonder  de beschuldigende vinger te wijzen in de richting  van
het  gezin als zodanig.  Een groot aantal problemen kon aan  het  dys-
functioneren  van  gezinnen  worden toegeschreven, zonder dat het
samenlevingsverband zdlf ter discussie werd gesteld.
Lasch  stelt  dat de socialisatie van de productie in  de  negentiende
eeuw  de  voorloper betekende van de socialisatie van de  reproductie,
een verschuiving van de verantwoordelijkheid voor kinderen van  ouders
naar staat en bedrijfsleven. "In the course of bringing culture to the
masses,  the  advertising  industry,  the mass media,  the health  and
welfare services, and other agencies of mass tuition took over many of
the  socializing  functions  of the home and  brought  the  ones  that
remained under the direction of modern science and technology" (Lasch,
op.  cit.  p  268).  Een en ander had tot gevolg dat generaties ouders
onder invloed kwamen van zeer grillige pedagogische adviezen,  die  de
ene keer leidden tot uiterst repressieve maatregelen en de andere keer
tot een heel liberale houding ten opzichte van kinderen. Traditionele,
meestal religieus  getinte  opvoedingsnormen werden langzamerhand
vervangen door normen van deskundigen,  die overigens vaak niet minder
moralistisch waren.
Ook John en Elisabeth Newson, Engelse onderzoekers die vooral werkzaam
zijn in arbeidersmilieus, constateren een verschuiving van een 'deity-
centered  morality' naar een 'science-centered morality'.  Zij stellen
dat ouders het daarmee niet gemakkelijker hebben gekregen.  Vooral  de
recente trend naar 'niet-advisering',  waarbij de verantwoordelijkheid
bijna geheel bij individuele ouders wordt gelegd en waarbij zij worden
gestimuleerd om kritisch te zijn ten aanzien van hun eigen opvoedings-

gedrag,  brengt  veel  ouders  in  opperste staat  van  verwarring  en
onzekerheid: "Mothers  and  fathers have never in history  been  more
conscious either of the complexity of their responsibilities or of the
splendour of their rewards" (Newson & Newson, op. cit. p. 80).

Concluderend  kan worden gezegd dat traditionele  culturele,  etnische
en/of religieuze normen een minder directe rol zijn gaan spelen in  de
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opvoeding  van kinderen, en  langzamerhand  worden  vervangen  door
'normen'  van het psy-complex.  Ouders raken daardoor meer en meer  op
zichzelf  aangewezen  en  voelen  zich  individueel  verantwoordelijk.
Aangezien andere bronnen van steun veelal ontbreken, wordt het oordeel
van deskundigen steeds belangrijker.

1.3.4 Ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg

ouders  met een gehandicapt kind ervaren het bovengenoemde dilemma nog
eens  extra sterk.  In een samenleving waar de afwijkende vaak  geIso-

leerd wordt of in elk geval zoveel mogelijk onzichtbaar moet  blijven,
(een  tendens  waar  de  laatste jaren wel  enige  verandering  in· te

bespeuren  valt),  staan  ouders  voor een taak  die  hun  individuele
verantwoordelijkheid  en  mogelijkheden vaak ver  overschrijdt.  Zeker
sinds de wetenschap zwakzinnigheid,  maar ook andere handicaps als een
respectabel onderzoeksterrein is gaan beschouwen2,  is op dit  terrein

de  vraag  naar  deskundigheid  en daarmee  naar  hulpverlening  sterk

toegenomen.
Het  sterke  pleidooi  voor  VTO vanuit deze  zijde  werd  echter  pas
mogelijk  toen  het denken over de plaats van de  gehandicapte  in  de
samenleving  veranderde.  In de jaren zestig ziet men,  onder meer als
reactie op de geslotenheid van de grote inrichtingen,  een streven  op
gang  komen naar een grotere integratie van de  gehandicapte.  Wanneer
dan  een  meer gedifferentieerde opvang ontstaat,  bijvoorbeeld in  de
vorm  van dagverblijven en gezinsvervangende tehuizen,  stijgt ook  de
behoefte  aan  een betere diagnostiek:  de juiste patiant moet  op  de
juiste plaats3.  Voor ouders wordt de situatie er niet duidelijker op.
In  de  wirwar  van voorzieningen moeten zij de  juiste  weg  zien  te

vinden.  Ook  hierdoor neemt de behoefte aan deskundig advies toe (zie
ook hoofdstuk 2, par. 2.3.1).

1.3.5 Wetenschappelijke ontwikkelingen

De afgelopen decennia hebben zich in de medische wetenschap, de micro-

biologie,  de  celbiologie en de genetica  belangrijke  ontwikkelingen
voltrokken in de richting van de vroeg-diagnostiek. Door de verfijning
van  microbiologische technieken werd het in de jaren zestig  mogelijk
om  de  stofwisselingsstoornis fenylketonurie (PKU) vroegtijdig op  te
sporen,  waardoor  vormen van zwakzinnigheid kunnen worden  voorkomen.
Vanaf 1974 worden vrijwel alle pasgeboren baby's in Nederlands op  PKU
gescreend.  Bij  gemiddeld twaalf kinderen per jaar kan daardoor  deze

ziekte  behandeld  kan worden (Landelijke  Begeleidingscommissie  PKU,
1978; Sengers, 1981).

Onderzoek  in  de  celbiologie en de genetica maakte  het  onder  meer
mogelijk  om  via vruchtwaterpuncties erfelijke aandoeningen  als  het
syndroom  van  Down  (mongolisme) op te  sporen.  Verder  ontstond  de

mogelijkheid om erfelijkheidsadviezen te geven,  bijvoorbeeld bij  een
ziekte  als  spierdystrofie.  Over de opzet van programma's voor  deze
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'genetic counseling' verschenen in de jaren zestig en zeventig diverse
rapporten (o.a. Commssie Genetic Counseling, 1977).  De genoemde voor-
beelden vormen echter maar een fractie van wat in de toekomst mogelijk
wordt.  Hoewel men in de rapporten van de commissie-VTO kan lezen  dat
niet  alles  wat technisch mogelijk is ook moet,  is het  evident  dat
technische ontwikkelingen het gebied bepalen waarbinnen discussie over
aanvaardbaarheid mogelijk is.
Hoewel  minder  sterk  dan  in  de  medisch-biologische  wetenschappen
bestond  ook  in de gedragswetenschappen al langer een traditie in  de
richting  van  een  vroegtijdige diagnostiek. De  ontwikkeling  van
intelligentietests is daar een voorbeeld van, alsmede de bemoeienissen
van  sociale  wetenschappers  met  de  'child  welfare  movement'  die
omstreeks 1900 opkwam in West Europa en de Verenigde Staten  (Gerards,
1979).

Amerikaanse  psychiaters hielden zich in dat verband al v66r de tweede
wereldoorlog  bezig  met de vroege opsporing van  geestesziekten  door
middel van vragenlijsten met 'voorspellende' gedragskenmerken (Witmer,
cit.  Gerards, 1984). De voorkoming van geestesstoornissen en jeugdige
delinquentie  werd  in  Nederland  ter hand genomen door  de  in  1928
opgerichte Medisch Opvoedkundige Bureaus.
De  laatste  decennia  is de belangstelling vanuit  de  ontwikkelings-
psychologie voor vroeg-diagnostiek zeer sterk gegroeid. Programma's
met een dergelijk oogmerk vormen momenteel onderzoeks-zwaartepunten op
diverse  Nederlandse  (en  buitenlandse)  universiteiten.  Het  aantal
instrumenten  dat is en wordt ontwikkeld voor de vroege opsporing  van
psycho-sociale ontwikkelingsstoornissen loopt in de honderden.

1.3.6 Gezondheidsbeleid van de overheid

Tot  aan de jaren zestig was preventie in de gezondheidszorg voorname-
lijk  het  domein van particulier initiatief.  Gerards  schrijft  deze
belangstelling toe aan maatschappij-beschermende en aanpassende ideedn
van  de  'betere standen'.  Preventieve  interventie  zou  bescherming
moeten  bieden tegen de gevolgen van pauperisme en jeugdcriminaliteit.
Sociale angst bij de gegoede middenklasse maakt het mogelijk dat zelfs
(of juist) in tijden van economische recessie in Nederland het ene MOB
na  het  andere werd opgericht met behulp  van  talrijke  particuliere
giften (Gerards, 1979).

Na de tweede wereldoorlog,  zo schrijft Gerards,  keerde het  'sociale
angstmotief' zich tegen de 'ontaarding' van de sexuele moraal. Er werd

geroepen  om  volksopvoeding,  morele herbewapening en  gezinsherstel.
Deze  vonk  sloeg  in de jaren vijftig  over  naar  de  overheid.  Het
Ministerie van Onderwijs liet een onderzoek instellen naar de geestes-
gesteldheid van jeugdigen,  met het oog op 'maatschappelijke verwilde-
ring  en baldadigheid' van de massajeugd.  Uit die tijd dateert ook de
psychologische etikettering van de geconstateerde nood:  "Van neurosen
tot sociosen, van  welzijnsnood tot psychosociale deficidntie"
(Gerards, ibid. p. 713).
Vanaf het eind van de zestiger jaren is er een sterke opleving van het
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preventie-denken, ook op het gebied van de jeugdgezondheidszorg,  waar
te nemen. Ook de overheid legt vanaf die tijd en groeiende belangstel-
ling  voor preventie aan de dag.  Vanuit vrijwel alle sectoren van  de
hulpverlening  wordt  gepleit  voor  maatregelen om gezondheids- en

welzijnsproblemen  te  voorkomen.  Enerzijds  ziet  men  dit  als  een
mogelijkheid om de curatieve zorg te ontlasten (en zo tevens te  komen
tot  kostenbesparing),  anderzijds  als  een methode om  het  algemene
welbevinden van de bevolking te kunnen verbeteren.
De toenemende interesse van de overheid moge onder meer blijken uit de
volgende voorbeelden:
-In  1969 wordt een Rijkssubsidieregeling voor Bureaus voor Levens- en
gezinsvragen van kracht, op grond waarvan deze bureaus voor het eerst
officieel preventieve taken konden gaan verrichten (Gerards, 1984).
-In  1968  neemt  de staatssecretaris van Sociale  Zaken  en  Volksge-
zondheid  een advies van de Centrale Raad voor de Volksgezondheid  in
studie betreffende de verplichte aangifte van aangeboren afwijkingen.
-In 1973 werd de Gezondheidsraad gevraagd te adviseren over de  vraag-

stukken  rond  erfelijkheidsvoorlichting  en prenatale diagnostiek
(Commissie Genetic Counseling, 1977).

Achterhuis  gaat uitgebreid in op de achtergronden en implicaties  van
het  preventiedenken en toont onder meer aan dat preventie als  tover-
formule  voor bezuinigingen een mythe is.  Ofschoon dit  bezuinigings-
argument voor de overheid een belangrijke rol speelt, blijkt preventie
voor  andere groeperingen een interessante nieuwe markt te  zijn:  zij
cre6ert nieuwe taken (en belangen) voor deskundigen,  alsmede voor  de
gezondheids-industrie  (Achterhuis, 1979).

Interessant  is  dat preventie in het welzijnswerk en  de  geestelijke
gezondheidszorg een pleidooi werd van progressieve politici, uiteraard
niet met het oog op kostenbesparing, maar als middel om veronderstelde
maatschappelijke oorzaken van ziekten, stoornissen en andere problemen
te bestrijden.

Het  is  niet  de bedoeling om hier een uitputtende  geschiedenis  van
preventie te geven;  daarvoor zij verwezen naar auteurs als Achterhuis

(ibid.),  Illich (1978) en Gerards (1984).  Waar het in dit verband om

gaat  is  te  laten zien dat VTO als vorm  van  preventie  wortel  kan
schieten  in  een vruchtbare bodem,  gevormd door de ontwikkeling  van
nieuwe gezondheidstechnologie enerzijds,  en de wens tot  kostenbespa-
ring en sociale regulatie anderzijds.

1.4  VTO: een kritisch perspectief

In de gangbare visie wordt vroegtijdige onderkenning beschouwd als een

hedendaags  antwoord op problemen die zich in de  jeugdgezondheidszorg
manifesteren.  Het  betreft dan enerzijds organisatorische  problemen,
veroorzaakt door de historisch gegroeide versnippering van de  gezond-
heidszorg, welke ondervangen zouden kunnen worden door inter-discipli-
naire  en  inter-institutionele samenwerking.  Anderzijds gaat het  om
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gezondheids-inhoudelijke problemen: stoornissen die niet tijdig worden
erkend  of onderkend veroorzaken onnodig leed bij ouders en  kinderen.
Een  zo tijdig mogelijke signalering en behandeling zou de  kansen  op
een  optimaal ontwikkelingsproces kunnen bevorderen (zie b.v.  Alkema,

1985; Kuipers, 1985).
De discussie over vroegtijdige onderkenning vindt tot dusverre  plaats

binnen  een  beperkt  kader.  Weliswaar zijn er  tussen  verschillende
overheidslichamen,  groepen  ouders  en  verschillende  beroepskringen
aanzienlijke verschillen van mening over de vraag  hoe,  door wie,  en
met behulp van welke methoden een en ander vorm moet krijgen,  over de

belangrijke  uitgangspunten  lijkt echter een  zodanige  consensus  te
bestaan dat ze een bijna axiomatische betekenis hebben gekregen.
Het  is de bedoeling van deze studie om met name deze axioma's aan een
nader  onderzoek te onderwerpen.  Immers,  de  gangbare  professionele
logica die vaak in 'triomfalistische' termen wordt beleden (zie Wright
en Treacher, 1982; Cohen en Scull, 1983), is een historisch en cultu-

reel  bepaalde denkwijze,  welke zich graag laat kenschetsen door  het
ontbreken  van ideologische vooringenomenheid  (waardevrijheid),  door
wetenschappelijke rationaliteit, door een verhevenheid boven moralisme
en normativiteit.

Vroegtijdige onderkenning lijkt een zeer invloedrijke 'stroming' in de
moderne  gezondheidszorg.  Een weloverwogen evaluatie daarvan  vereist
dan ook een kritische analyse van de hiervoor beschreven aannamen.

In de nu volgende paragrafen zal ik bij wijze van probleemstelling een

aantal  vragen  ten aanzien van het verschijnsel VTO  formuleren;  het
zijn deze vragen,  waarop ik in deze studie een antwoord zal  trachten
te vinden.  Zoals eerder vermeld wordt VTO hier niet opgevat als  een
geisoleerde serie van voorstellen en denkwijzen,  maar als een ontwik-
keling  temidden  van  een complex geheel  van  veranderingsprocessen.
Achtereenvolgens komen aan de orde VTO en gezondheidspolitiek,  VTO en

professionalisering,  VTO  en gezondheids-ideologie,  en tenslotte  de
veranderingen  in de relaties tussen ouders en  deskundigen.  Aan  het
slot  van elke paragraaf vermeld ik de desbetreffende  onderzoeksvraag
en de hoofdstukken, waarin ik deze zal behandelen.

1.4.1  VTO en gezondheids-politiek

Het  vroeg opsporen van afwijkingen is niet,  zoals men vaak veronder-
stelt,  slechts een individuele aangelegenheid die betrekking heeft op
bepaalde  kinderen met specifieke  afwijkingen.  Opsporingsprogramma's
zijn er voor een steeds groter wordende variateit aan stoornissen,  en
hebben vaak noodzakelijkerwijs een massaal karakter.  Dit betekent dat
vrijwel  alle  ouders  en kinderen daar op een of  andere  manier  mee
worden geconfronteerd. Het gaat daarbij om het voork6men van syndromen
(of gevolgen daarvan),  die men belangrijk genoeg acht om er  aanzien-
lijke  hoeveelheden financiale en personele middelen in te investeren.
Daarmee is vastgesteld,  dat vroegtijdige onderkenning  bevolkings- en
gezondheidspolitieke aspecten heeft.
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Als  een eerste voorbeeld daarvan moge dienen de prenatale diagnostiek

op aangeboren afwijkingen. Een dergelijke activiteit lijkt slechts dan
zinvol,  wanneer  deze bij een ongunstige uitslag kan  worden  gevolgd
door  een beoindiging van de zwangerschap.  In landen waar abortus bij
de wet is verboden,  komt deze vorm van diagnostiek dan ook sporadisch

voor (World Health Organization, 1979).
Dat de overheid in Nederland haar greep op de organisatie, planning en

financiering  van  de  gezondheidszorg in de  laatste  decennia  heeft
versterkt,  staat  buiten kijf (zie o.a.  Juffermans,  1982).  Of  dat

proces  ook  gepaard  gaat  met een versterking  van  de  inhoudelijke
invloed,  in  dit  geval op de aard van  de  preventieve  jeugdgezond-
heidszorg, is onderwerp van nadere analyse.

Hoewel  de Landelijke Commissie VTO een toenemende overheidsbemoeienis

niet  expliciet als een probleem zag,  poogde men wel elke schijn  van
een  dergelijke  bemoeienis te vermijden.  Men omschreef VTO  als  een

"recht  van  ouders op een gestandaardiseerd basispakket  van  gezond-
heidsvoorzieningen  welke de overheid moet garanderen,  maar  waarvoor
ouders in vrijheid kunnen kiezen" (LC. VTO, 1979, p. 2 en 48).

***

vraag:  Welke veranderingen hebben zich voorgedaan in het gezondheids-
beleid  van  de  Nederlandse  overheid,  van  het  particulier

initiatief  en  van professionele groeperingen met  betrekking
tot VTO,  en op welke manier heeft de wisselwerking tussen die
verschillende  veranderingen de inhoudelijke en  organisatori-
sche vormgeving van VTO beinvloed?

In  hoofdstuk  2 wordt  verslag  gedaan  van  een  archief-onderzoek,
uitgevoerd bij het ministerie van Welzijn,  Volksgezondheid en Cultuur

(WVC).  Dit verslag bevat een uitgebreide analyse van het gezondheids-
beleid, dat sinds twee decennia in Nederland ten aanzien van VTO wordt
gevoerd.  Aan  de  orde  komen onder  meer  ontwikkelingen  vanuit  de

gehandicaptenzorg,  overheids-initiatieven,  alsmede  de  invloed  van
professionele en institutionele belangengroepen op de beleidsvorming.

1.4.2  VTO en professionalisering

In  de tweede plaats kan men het fenomeen 'vroegtijdige  onderkenning'

beschouwen vanuit een 'professionaliserings'-perspectief. Grootscheep-
se  toepassing  van zulke preventieve programma's gaat immers  gepaard
met  een groeiende inzet en invloed van  gezondheids-deskundigen.  Een
beschouwing  van de gezondheidszorg vanuit een dergelijk  gezichtspunt
betekent het ter discussie stellen van een alom geaccepteerde
'waarheid':  deskundigen  zijn er slechts in het belang van patidnten,

en de interventies van die deskundigen worden altijd gestuurd door een

wetenschappelijke rationaliteit.
De laatste jaren wordt in toenemende mate gewezen op andere dynamieken

in  de professionele gezondheidszorg die verder gaan dan  de  belangen
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van pati nten all66n. Steeds vaker wordt bijvoorbeeld gesteld, dat aan
een  groeiende professionalisering ook grote gevaren verbonden  kunnen
zijn.  Auteurs als Achterhuis en Illich benadrukken in dat opzicht het
feit, dat een toenemend aanbod aan gezondheids- en welzijnsvoorzienin-
gen  de  behoefte daaraan bij de bevolking doet toenemen,  en  dat  de
bevolking  zo steeds afhankelijker wordt van deskundigen  (Achterhuis,
1979; Illich, 1978). De laatstgenoemde auteur heeft in dat verband het
probleem van de iatrogenese naar voren gebracht:  zowel op individueel
als  op  sociaal  en structureel niveau zou de  professionele  gezond-
heidszorg het welzijn kunnen bedreigen.
Andere  auteurs  wijzen op de sociale contr6le die  van  professionele
interventies uit zou gaan. In extreme vorm werd een dergelijk argument
gehanteerd  door  de eerste critici van de  traditionele  inrichtings-
psychiatrie,  zoals Szasz (1961) en Cooper (1971), die interventies op
dat terrein  beschouwden als een vorm van directe  staatscontr6le  in
dienst van het kapitalistische systeem.  In de loop van de  zeventiger
jaren  werd  deze  opvatting  genuanceerd  door  enkele  (voornamelijk
Engelse) auteurs die stelden dat er niet zozeer sprake was van directe
overheidscontr6le,  als  wel van een professionele dominantie,  al  of
niet in dienst van de overheid (Freidson, 1970; Scull, 1979).
Theoretici,  behorend tot de zogenaamde post-structuralistische school
verwerpen tenslotte het unilaterale idee van een onderdrukkende
professionele macht:  zij wijzen vooral op de 'productieve kracht' van

deskundigen  (zie  o.a.  hoofdstuk 5 van dit boek).  Deze  deskundigen
verwerven  hun invloed zowel door het cre ren van een  eigen  territo-
rium,  dat wil zeggen 'nieuwe typen' problemen,  als door het ontstaan

van  nieuwe  behoeften bij de bevolking.  Aanbod en vraag maken  beide
deel uit van hetzelfde vertoog (Foucault, 1976; Donzelot, 1979).

In de rapportage van de Landelijke Commissie VTO wordt  het  probleem
van  de toenemende professionalisering ogenschijnlijk  weggeredeneerd.
In de  eerste plaats lijkt men een compromis te hebben gezocht in  de
formule 'gezondheidstechnologie naar menselijke maat':

"Een beslissing over de toepassing van technische mogelijkheden is
en  blijft de onvervreemdbare verantwoordelijkheid van  de  ouders.
Zij  behoren  derhalve te worden geinformeerd over  alle  'kennis'-

aspecten  en motivatie van hun adviseurs.  Een voortdurende dialoog
tussen alle betrokkenen is noodzakelijk.  Voorkomen moet worden dat
technologische  macht wordt geinstitutionaliseerd ten koste van  de
individuele verantwoordelijkheid" (LC. VTO, 1979, p.7).

In de tweede plaats krijgen ouders bij VTO een bijzondere rol toegeme-
ten.  Zij  zijn  de  signaleerders  van eventuele  problemen  bij  hun
kinderen.  Voorgesteld wordt om ouders als deskundigen van hun kind te
laten  participeren  in  het multidisciplinaire  team,  en  om  ouders
bestuurlijke functies in VTO samenwerkingsverbanden te geven.  Dat een
ouder van een  aangemeld  kind  als  ad-hoc  teamlid zou kunnen

functioneren, als gelijkwaardige participant in een wereld van jargon,
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specialisme en technologie lijkt vooralsnog een perspectief dat weinig
redel is. Het is echter wel een 'beeld' waarmee de groeiende inzet van

deskundigen kan worden gelegitimeerd.

Ofschoon professionaliseringstheoriean belangrijke nieuwe gezichtspun-

ten hebben opgeleverd,  geven deze naar mijn mening een onvolledige en
onvoldoende  verklaring voor de veranderende relaties tussen deskundi-
gen en leken. Allereerst zal uit de volgende hoofdstukken blijken, dat

het  spreken  over  'deskundigen' als  eenduidige  categorie  niet  te
rechtvaardigen  is.  Er  is ten  aanzien van VTO enerzijds sprake  van
zeer grote  belangentegenstellingen  tussen verschillende groepen
professionals,  anderzijds van zeer uiteenlopende opvattingen over  de
vraag hoe vroegtijdige onderkenning dient te worden aangepakt.
In  de  tweede plaats geeft een analyse in termen van  'macht'  all66n

onvoldoende inzicht in het complexe proces van overdracht en  accepta-
tie  van  gezondheids-concepties,  zeker  wanneer deze  term met  een
repressieve connotatie wordt gebruikt.  Zowel de aan Donzelot ontleen-
de  optiek  van de neutraliserende functie van het 'psy-complex'  (zie
1.3.3),  als  Foucault's  opvatting  van  'productieve  macht'  kunnen

weliswaar  een  globale  verklaring  bieden  voor  de  penetratie  van
vertogen in het dagelijks leven,  als referentiekader voor een  speci-
fieke analyse schieten zij naar mijn mening tekort.

Voor  een nauwgezet begrip van de vraag waarom een stelsel als  Vroeg-
tijdige  Onderkenning door ouders alom wordt geaccepteerd,  aan  welke

rationele  en  affectieve  behoeften  dat appelleert  en  tegen  welke
achtergrond  het ontstaan van die behoeften moet worden  begrepen,  is
een  analyse in termen van dominantie-strategie*n,  hoe  microscopisch
ook uitgewerkt,  een onvoldoende basis.  Immers, bij een beantwoording
van dergelijke vragen spelen zowel de objectieve effecten,  de subjec-
tieve beleving als inhoud van de te accepteren denkwijze en van de  al
of niet gecreoerde behoeften een belangrijke rol.

Volgens  Foucault,  de grondlegger van het  post-structuralisme,  zijn
dergelijke aspecten op zichzelf irrelevant:  rationaliteit,  realiteit
en  subjectiviteit bestaan immers niet als onafhankelijke  entiteiten,

maar worden geproduceerd binnen een bepaald vertoog (IJsseling, 1979).
Met andere woorden:  het analyseren van professionele en wetenschappe-
lijke  denkwijzen  en hun effecten op de subjectieve beleving zou  een
'te ontdekken waarheid' veronderstellen,  terwijl die waarheid volgens
Foucault  slechts kan bestaan bij de gratie van diezelfde  denkwijzen.
Inhoud  is een onderdeel van een machts-strategie,  ofwel,  kennis  is
macht (Foucault,  1980). 'Waarheids-regiems', zoals Foucault ze noemt,
reguleren de samenleving "by minting the very coinage in which their
validity was assessed" (Ingleby, 1986).

***

vraag:  Kan  men spreken van een toenemende macht van deskundigen  ten

aanzien  van de gezondheid(szorg) voor jonge kinderen  en  hun
ouders? Op welke manier en onder welke voorwaarden zou  deze
macht gestalte hebben gekregen?
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In  hoofdstuk 5 wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de opkomst
en ontwikkeling van zg.  ouder- en pati6ntenorganisaties.  Naar  voren

komt onder andere een nauw verwantschap tussen doelstellingen van deze
organisaties en die van professionele groeperingen.  Zowel door ouders
als  deskundigen  wordt gepleit voor een gelijkwaardige  relatie,  een
nieuw 'partnerschap'.

1.4.3  VTO en gezondheids-ideologie: optimale ontwikkeling en
ontplooiingskansen

Een  volgend probleem is de veronderstelling dat VTO de kansen op  een
optimale ontwikkeling en ontplooiing van kinderen vergroot.
Bij  een  dergelijke veronderstelling moet een tweetal  kanttekeningen

gemaakt worden. In de eerste plaats is er de vraag naar definities: de
begrippen  'optimale  ontwikkeling' en  'optimale  ontplooiingskansen'
zijn  in  wezen  inhoudsloos,  en dus voor  velerlei  uitleg  vatbaar.
Desalniettemin  vatte  de zelfontplooiings-ideologie in de  zeventiger
jaren  stevig  post in de gezondheidszorg en  het  onderwijs.  In  een
kritiek  op  het gebruik daarvan in het onderwijsveld wees  Duyker  in
1977 op de gevaren die aan een dergelijk concept verbonden zijn:  "Een
stukje  humanistische  psychologie dreigt misbruikt te worden als  een
nieuwe  heilsleer,  die  mogelijk moet dienen als een  dekmantel  voor
onuitgesproken machtswensen..  De ene school kan de leer van  Christus
als  het voorbeeld tot zelfontplooiing beschouwen,  de andere die  van
Marx" (Duyker, 1977).
Ten  aanzien  van het gebruik van dergelijke concepten in  de  gezond-
heidszorg  geldt een vergelijkbaar bezwaar.  Zij suggereren een zekere
'waardevrijheid', terwijl met  name ontwikkelingstheoriedn vaak

uitmunten door impliciete normen en waarden.
In de  tweede  plaats moet men zich afvragen,  op  welke  manier  VTO
ontplooiingskansen  zou kunnen beinvloeden.  In feite is  daarmee  het
effect van VTO aan de orde.

Op  deze  plaats moet vooralsnog worden volstaan met de  kanttekening,
dat men dit probleem vanuit twee perspectieven kan beschouwen.
De meest  gebruikelijke  visie is dat het  voork6men  van  specifieke

stoornissen  of de gevolgen daarvan (secundaire handicaps)  zowel  een
positief  effect heeft op het individuele functioneren van kinderen en
op  het gezinsleven,  als op het functioneren in de  samenleving.  Met
andere woorden:  VTO is het beheersen van specifieke stoornissen,  met
als doel het voorkomen van onnodig leed.
Wanneer VTO echter opgevat wordt als een maatschappelijk verschijnsel,
als  het product van een historisch en cultureel bepaalde  manier  van
denken  over gezondheid,  dan krijgt de vraag naar effecten een andere
inhoud.  Ook dan zijn individuele, relationele en sociale effecten een
belangrijke graadmeter, maar deze dienen dan breder te warden geformu-
leerd.  Het  object van studie is dan niet alleen het effect  dat  het
voork6men  van  stoornissen kan hebben,  maar tevens de  effecten  die
gepaard  gaan met het totale complex van denkwijzen en maatregelen dat
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in  het kader van vroege opsporing wordt  ontwikkeld.  Een  dergelijke
visie betekent, dat effect-onderzoek zich niet alleen kan beperken tot
de groep van kinderen bij wie een stoornis wordt aangetroffen.
De  discussies omtrent VTO zijn vanaf het allereerste begin gekenmerkt

door  een  verbreding van de doelgroep.  Het ging aanvankelijk  om  de
vroege opsporing van kinderen met handicaps,  maar nu is er sprake van
opsporing  van  alle  kinderen  die in hun  ontwikkeling  gestoord  of
bedreigd  zijn.  Deze verbreding heeft geleid tot een uitbreiding  van
het  scala  van op te sporen stoornissen,  van  zuiver  somatische  en

erfelijke afwijkingen tot psychische en sociale problemen, gezinsrela-
ties  en  problemen  op  school.  Een  dergelijk  breed  aandachtsveld
impliceert  dat de gehele populatie van kinderen vroeger of later .met
de  een  of  andere vorm van vroegtijdige onderkenning  te  maken  zal
hebben.

In  'The  Myth  of  the Hyperactive Child and  Other  Means  of  Child

Control' geven Schrag en Divoky een overzicht van de enorme omvang die
vroegtijdige  onderkenning  in  de Verenigde Staten  heeft  aangenomen
(Schrag & Divoky,  1981). De auteurs beschrijven de sterke opkomst van

'early detection'-technieken   in   samenhang met de toenemende

medicalisering en psychologisering bij de opvoeding van kinderen in de
V.S.  Een  groeiend scala van problemen wordt  tot  individueel,  vaak
neurologisch  getint syndroom verheven.  Zo worden problemen op school
tot  een  'LD-syndroom' (Learning  Disabilities)  gemaakt,  gedragsaf-
wijkingen worden  in  verband  gebracht  met  het  'hyperactiviteit-
syndroom' of met 'Minimal Brain Dysfunction', en asociaal gedrag wordt
een  'Pre-Delinquency syndroom'.  Hiermee wordt volgens de auteurs  de
weg  vrijgemaakt  voor een 'accumulatie van psychosociale  en  psycho-
chemische  technieken'  alsmede voor de  'ideologie  van  vroegtijdige
interventie'.  Deze  ontwikkelingen  te zamen zorgen ervoor dat  bijna
elke vorm  van  ongewenst  gedrag  object  wordt  van medische en

psychologische behandeling.
Een  en  ander is gepaard gegaan met een enorme hausse  in  het  voor-
schrijven  van zogenaamde psycho-actieve drugs aan kinderen4,  en  met

het  op  grote  schaal toepassen  van  zogenaamde  gedragsmodificatie-
programma' s die tevoren slechts in beperkte, therapeutische situaties
werden  gehanteerd.  Schrag  en Divoky beschrijven dit als een  nieuwe
methode  van contr6le over kinderen met als doel de staat van  sociale
fricties  te  vrijwaren.  Omdat andere  methoden  zoals  onderwijsver-

nieuwing, welzijnswerk en reclassering faalden omdat ze niet effici6nt
bleken, en waar de traditionele harde methoden niet meer pasten in het

beeld  van  de moderne,  vrije en democratische  staat,  ontstond  een
vruchtbare  atmosfeer voor de nieuwe,  op humaniteit en  effectiviteit
gerichte  methoden.  Het argument was dat gedragstherapie of het voor-

schrijven  van  amfetamine  immers beter was dan falen  op  school  of
straf,  en  dat  men  beter  scciale  aanpassingsproblemen  vroeg  kon
identificeren  en behandelen voordat kinderen zich konden ontwikkelen

tot jeugddelinquenten. Een argumentatie waarin het maatschappelijke en
politieke karakter van de problematiek achterwege blijft:
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"The ultimate ideal of such a search is rarely, if ever, expressed
in  terms  of  control;  the  rationalisation  scrupulously  avoids
anything that smacks of politics or overt manipulation,  but it  is

not  hesitant  about  suggesting a vision of an  antiseptic  state,
which  has  been cleansed of scruffy individuals and all  forms  of
behavior which  stand  in the way of the  happy  management  of  a
culture and its institutions. Health becomes a social obligation, a
prime duty of state and citizen" (Schrag & Divoky, ibid., p57).

Nieuw  en  doorslaggevend  voor het succes lijkt de  fusie  tussen  de
medisch-diagnostische  lijn  enerzijds  en de  moderne  gehumaniseerde
sociaal-technologische  lijn anderzijds.  Het gaat er niet meer om  de
bevolking  te zuiveren van inferieure elementen zoals bijvoorbeeld  de
eugenetica nastreefde,  noch om racksichtslos sociale aanpassing af te
dwingen.  Het  nieuwe  motto is het recht op optimale  ontplooiing  en
gezondheid voor iedereen.

Tegelijkertijd vindt, onder  invloed  van  de  opkomst  van  nieuwe
syndromen,  een  verschuiving plaats van de grenzen  tussen  ongewenst
gedrag,  misdadigheid  en  ziekte.  Afwijkend gedrag,  zo  stellen  de
auteurs,  wordt  steeds meer onder medische en psychologische  noemers
gebracht. Via dit mechanisme wordt de contr6le op individuen vergroot,
terwijl  toch de ideologie van vrijheid en zelfontplooiing gehandhaafd
kan blijven.
Het concept  'ontwikkelingsstoornis'  maakt  het  mogelijk om het

aangrijpingspunt van een groot scala van problemen in het individu  te

situeren (individualisering). Een systeem als VTO maakt deze geindivi-
dualiseerde  stoornissen tot een directe verantwoordelijkheid  van  de
overheid,  tot  een kwestie van collectief belang (uniformering).  Het
neutrale  begrip  'ontplooiingskansen'  verbindt beide polen: het

vertaalt  maatschappelijke  condities in individuele problemen en  het
maakt  individuele problemen tot object van  maatschappelijke  verant-
woordelijkheid.

Ten  aanzien van vroegtijdige onderkenning moet men zich dus de  vraag
stellen,  welke  modellen en theorieon van gezondheid en ziekte worden

gehanteerd,  welke  vooronderstellingen  en  normen  daarbij  een  rol
spelen,  welke  verhouding zij veronderstellen tussen  pati6nten  (cq.

ouders) en deskundigen,  en tenslotte, welke sociale en psychologische
effecten de gehanteerde uitgangspunten op de bevolking kunnen hebben.
In  het  bijzonder moet daarbij worden gewezen op  het  'normaliteits-
begrip':  waar gesproken wordt van 'afwijkingen' of 'stoornissen' moet
sprake  zijn  van  normaliteits-criteria.  Met name waar  het  psycho-
sociale stoornissen betreft blijven dergelijke criteria vaak  onduide-
lijk,  onbekend  of  impliciet,  of zijn gebaseerd  op  twijfelachtige
empirische  evidentie.  Maar  ook  op het terrein  van  ogenschijnlijk
'harde'  afwijkingen blijft de afgrenzing tussen normaal en  afwijkend
vaak in het vage,  of op zijn minst afhankelijk van culturele,  morele
of religieuze waarden.
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Een en ander betekent,  dat het van groot belang is om de inhoudelijke
basis van systemen als VTO aan een nauwgezet onderzoek te onderwerpen.
Wetenschappelijke denkwijzen en praktijken,  alsmede de manier  waarop
deze  worden  gepercipieerd,  spelen  een cruciale rol in  de  moderne
gezondheidszorg,  terwijl  juist dit wetenschappelijke  cachet  ervoor
zorgt,  dat  zij  vaak  als axioma worden gepresenteerd  en  aanvaard.
Wanneer  uitgangspunten,  vooronderstellingen  en argumenten  van  een
wetenschappelijke benadering impliciet blijven,  krijgt deze makkelijk
het karakter van een professionele 'ideologie',  met een vaak mythisch
karakter.

Ingleby  stelt  in  dat verband,  dat de  relatie  tussen  observatie,
theorie en praktijk vaak veel zwakker is dan wordt  verondersteld,  en

suggereert daarom:

" In order  to  contest  spurious  scientific  justifications  for

professional  practices,  it is necessary to critize the  arguments
being used: and  to  combat  the  idealisation  of  professional

interventions,  it  is necessary to evaluate both the good and  the
bad effects they produce" (Ingleby, 1985a).

Om deze reden is het van belang het fenomeen vroegtijdige onderkenning
steeds vanuit twee gezichtspunten te benaderen, zoals in paragraaf 1.1
reeds werd gesteld: zowel het interne, wetenschappelijke en professio-
nele  denkkader  dient  nauwkeurig  te  worden  geanalyseerd,  als  de
sociaal-culturele inbedding daarvan.

***

vragen: Welke  impliciete  en expliciete modellen  van  gezondheid  en
ziekte  liggen  ten  grondslag aan VTO?  Welke  impliciete  en
expliciete  vooronderstellingen,  normen en argumenten  worden
gebruikt  in theorie6n en methoden,  die in het kader van  VTO

worden  gehanteerd?  Vanuit welke verschillende  perspectieven
kunnen  de (positieve en negatieve) effecten van  VTO  gedefi-
nieerd worden, en hoe worden de criteria daarvoor bepaald?

In hoofdstuk 3 worden enkele ontwikkelingspsychologische theorie6n  en

modellen  die bij VTO een belangrijke rol spelen besproken en geanaly-
seerd.  Uit  de  veelheid van ontwikkelingstheorieon  is  een  tweetal
voorbeeld-benaderingen gekozen,  te weten de z.g. 'Bonding-theoriedn'

en de psychodynamisch georionteerde 'Infant Psychiatry'.  Op grand van
een kritische analyse van gangbare ontwikkelingsmodellen wordt gepleit
voor een z.g. 'historisch-contextualistische' benadering.
Hoofdstuk 4 bevat een analyse van het fenomeen 'screening', een verza-
meling van moderne technieken die bij vroege opsporing van stoornissen
een steeds belangrijker rol speelt.  Onderzocht worden de  historische
wortels van deze methode, recente ontwikkelingen, wetenschappelijke en
ideologische  fundamenten,  alsmede  haar  objectieve  en  subjectieve
effecten.
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1.4.4 Ouders, deskundigen en VTO

Ontwikkelingen  in  de prenatale zorg en  in  de  jeugdgezondheidszorg
maken  een  aantal  problemen  voor  ouders  beter  hanteerbaar.  Meer

afwijkingen  kunnen worden voorkomen,  meer stoornissen kunnen  worden

behandeld of hersteld. Daarnaast ligt een betere stroomlijning van het
voorzieningenpakket in het verschiet.
Door  snelle  ontwikkelingen  in  de  gezondheidstechnologie  en  door
verfijningen  in  het preventieve jeugdgezondheidszorg-stelsel  worden
ouders echter  ook  geconfronteerd  met  een  groot aantal nieuwe

dilemma's.  Via nieuwe methoden van vroeg-diagnostiek zoals  amniocen-
tese, echoscopie,  chromosoomonderzoek  etcetera  kan  men  tal  van
mogelijke  afwijkingen  in  een  vroeg  stadium  opsporen.  Via  voor-
lichtingscampagnes worden ouders (en anderen in de naaste omgeving van

het  kind) opgevoed tot 'signaleerders' van  ontwikkelingsstoornissen.
Ouders  krijgen  daarmee  tot taak te beslissen over zulke  morele  en
existentiole vragen als welke vormen van afwijking voor hen en/of  hun
(toekomstige) kinderen  acceptabel zijn, en welke niet.
Men kan veronderstellen dat deze veranderingen zo ingrijpend zijn, dat
er sprake is van een geheel nieuw cultuurpatroon van gezondheidsopvat-
tingen,  dat  zich weerspiegelt in een verandering van de  subjectieve
beleving van ouders ten aanzien van hun kinderen.  Met andere woorden:
de  nieuwe  vragen  waar  ouders  voor worden  geplaatst,  de  nieuwe
mogelijkheden die zich voordoen kunnen zeker de attitudes en

omgangsvormen  van ouders ten opzichte van hun nageslacht beinvloeden.
Men kan zich afvragen,  in hoeverre een en ander zal gaan interfereren

met ontplooiingsmogelijkheden van ouders 6n kinderen, met spontaniteit
in  de  opvoeding,  met keuze  voor  nakomelingschap,  met  ouderlijke
autonomie  en  competentie.  Tevens dringt zich de vraag op,  wat  het
effect van 'signalerende' ouders, en meer in zijn algemeenheid van een
'geprofessionaliseerde  leefomgeving'  op kinderen zal  zijn.  Een  te
grote  'afwijkings-gerichtheid'  van ouders en anderen in  de  directe
omgeving  van  kinderen zou gemakkelijk kunnen leiden tot  een  beeld,
waarbij  kinderen  slechts  gezien warden als potentiole  dragers  van
stoornissen.

Ouders  worden,  in  tegenstelling tot de zich steeds  verder  specia-
liserende deskundigen,  geconfronteerd met een geheel.  Ze hebben niet
alleen  te maken met PKU-screening,  met  ontwikkelingsonderzoek,  met
gehoorscreening, maar ook  met  signalerende  peuter- en  kleuter-
leidsters, met regelmatig  terugkerende advertentieteksten voor

erfelijkheidsvoorlichting, met  populair-wetenschappelijke  adviezen

over  opvoeding via tijdschriften als 'kinderen' of 'ouders  van  nu',
met spel- en opvoedwinkels, en met de gevaren van koemelk.

De  effecten van dit totaal zijn een tot dusverre onbesproken  gebied.
Voor  een  fundamentele evaluatie van de ontwikkelingen in de  preven-
tieve jeugdgezondheidszorg lijken zij echter van steeds groter belang.
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***

vraag:  Welke wisselwerking bestaat er tussen ontwikkelingen binnen de
professionele gezondheidszorg en veranderingen in   het

ouderschap?  Met andere woorden:  op welke manier structureren
veranderingen  in subjectieve beleving van het  ouderschap  de
wetenschappelijke  denkwijzen  en praktijken ten  aanzien  van
VTO, en omgekeerd, hoe beinvloeden deze het ouderschap?

In  diverse hoofdstukken van deze studie zal aan de beantwoording  van
deze vraag aandacht worden besteed. In hoofdstuk 3 wordt met name
ingegaan  op  de interactie tussen  sociaal-wetenschappelijke  benade-
ringswijzen en ouderlijke beleving,  terwijl deze in hoofdstuk 4 Wordt
onderzocht  op het terrein van screening op medische en psychologische
stoornissen.  Beide  studies wijzen in de richting van een nieuw  type

ouderlijke beleving, die men ZOU kunnen kenschetsen als een

'wetenschappelijk ouderschap'.  In hoofdstuk 6 tenslotte wordt verslag
gedaan  van een onderzoek bij 276 ouders van jonge  kinderen;  in  dit
onderzoek  werd  gezocht naar verbanden tussen enerzijds attitudes  en
gedrag van ouders ten opzichte van deskundigen,  en anderzijds  ouder-
lijke zelfbeelden met betrekking tot o.a.  bezorgdheid, competentie en
verantwoordelijkheid.

1.5  De benadering van VTO in deze studie

Eerder werd gesteld (par.  1.4),  dat de discussie met betrekking  tot
VTO zich tot dusverre binnen een beperkt kader afspeelt.  Daarmee werd
gedoeld  op  het  onbesproken blijven van  uitgangspunten,  normen  en
vooronderstellingen,  welke  dan ook haast een axiomatische  betekenis
hebben gekregen.
In deze studie zal daarom in ruime mate aandacht worden besteed aan de

analyse van  de  wetenschappelijke  fundamenten  van theorieon en

methoden, die bij VTO een rol spelen.
Daarnaast  acht ik het van groot belang om de  'belevings-kant',  met
name bij ouders van jonge kinderen,  aan een nader onderzoek te onder-
werpen.  Niet  alleen liggen de veranderende relaties tussen ouders en
gezondheidsdeskundigen  mede  aan VTO ten grondslag,  tevens  mag  men
veronderstellen  dat  de beleving van het  ouderschap  (de  ouderlijke
subjectiviteit)  in belangrijke mate wordt gestructureerd door moderne
gezondheidsbenaderingen als VTO.
Aan het begin van deze inleiding werd reeds gezegd, dat VTO hier wordt
opgevat  als  een  onderdeel van een complex  van  nauw  samenhangende
veranderingsprocessen  op  diverse terreinen. Het bestuderen van

veranderingsprocessen  impliceert,  dat men deze in de 'tijd' plaatst.
Een  analyse vanuit het interne,  wetenschappelijke niveau (de in  het
heden gebruikte theorieon  en  methodieken)   is dus noodzakelijk,     maar
niet voldoende.
De ontwikkeling van VTO,  ontwikkelingen binnen de wetenschappen en in
de professionele praktijk, veranderingen van subjectieve
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belevingspatronen dienen dan ook tevens in een historische context  te
worden geanalyseerd.  Op deze wijze kan inzicht worden verkregen in de
samenhang  van  complexe verschijnselen, die ofwel  in het heden
onzichtbaar blijven, ofwel als vanzelfsprekend worden aanvaard.
Wright en  Treacher  formuleren  het  belang van een dergelijke
'historiserende' benadering alsvolgt:

"Using  historical data is not an escape from the present but a way
into it.  The apparent strangeness and distance of the past  enable
one  to discern features there that are camouflaged in the  present

by the very taken-for-grantedness of everyday experience" (Wright &
Treacher, 1982).

Ook  Peeters pleit voor een dergelijke methode:  hij noemt de  huidige
gedragswetenschappen 'haastig en kortademig',  omdat ze teveel geneigd
zijn  "het  specifieke  van  de  eigen tijd  te  verslijten  voor  het
universele  van  de  hele  ti jd". "Hierdoor", zo stelt  hi j " wordt  ons  het
zicht ontnomen op de veranderbaarheid en veranderlijkheid van  gedrag,
op het voortduren van oude gedragspatronen en op processen en factoren
die deze veranderingen of constanten teweeg brengen" (Peeters, 1978).

***

Samenvattend leidt het hiervoor beschrevene tot de volgende vragen:

1. Vanuit  welke cultureel-historische  veranderingen is de opkomst en
acceptatie van VTO te begrijpen?

2. Welke  impliciete en expliciete modellen van gezondheid  en  ziekte
liggen ten grondslag aan VTO?

3. Welke  impliciete  en  expliciete  vooronderstellingen,  normen  en
argumenten  worden  gebruikt in theoriedn en methoden,  die in  het
kader van VTO worden gehanteerd?

4. Vanuit  welke verschillende perspectieven kunnen de  (positieve  en
negatieve)  effecten van VTO gedefinieerd worden,  en hoe worden de

criteria daarvoor bepaald?

5. Op welke manier structureren veranderingen in subjectieve  beleving
van  het ouderschap wetenschappelijke denkwijzen en praktijken  ten
aanzien van VTO, en omgekeerd, hoe beinvloeden deze het ouderschap?

Ofschoon  in  elk van de nu volgende hoofdstukken op specifieke  deel-
terreinen ,  en dus ook op specifieke vragen wordt ingegaan,  komen de
hier beschreven vragen vaak in meer dan 66n hoofdstuk aan de orde.

De  studie  wordt besloten met een eindbeschouwing  over  vroegtijdige
onderkenning  naar aanleiding van gevonden resultaten  en  uitgevoerde

1

analyses  (hoofdstuk  7).  VTO zal worden opgevat als een  'waarheids-
regiem' (zie paragraaf 1.4.2), enerzijds geproduceerd  door cultureel-
historische  en  wetenschappelijke ontwikkelingen, anderzijds als

constructeur  van nieuwe vormen van subjectiviteit alsmede van  nieuwe
criteria voor gezondheid en normaliteit.  In dit hoofdstuk, waarin ook
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de  conclusies  van deze studie zijn opgenomen,  zullen tevens  enkele
aanbevelingen worden gedaan voor alternatieve benaderingen.

1.6  Enkele methodologische kanttekeningen

In  deze  studie  wordt gebruik gemaakt van  een  verscheidenheid  van
onderzoeksmethoden, varidrend van historisch archiefonderzoek,
literatuuronderzoek en kwantitatief empirisch onderzoek tot discursief
analytisch onderzoek.
Dit 'methodologisch pluralisme' vloeit noodzakelijkerwijs voort uit de
benadering,  die hier voor het verschijnsel vroegtijdige  onderkenning

is  gekozen.  In  de eerste plaats is een aantal verschillende  vragen
geformuleerd,  waarvan  de beantwoording soms een specifieke  methode,
soms een combinatie van methoden veronderstelt. In de tweede  plaats
staat  ook  de benadering vanuit verschillende  niveaus  ('intern'  en
'extern')  een  uniforme  methodologie niet toe.  Een analyse  van  de
wetenschappelijke inhoud van een bepaalde theorie of methodiek vereist
bijvoorbeeld  een wezenlijk andere onderzoeksstrategie dan de  analyse
van  de  opkomst en praktijk daarvan binnen  een  bepaalde  cultureel-
historische context.

Op  de  zogenaamde 'discursieve analyse' zoals door Foucault  gepropa-
geerd,  wil  ik tenslotte nog een korte toelichting  geven,  aangezien
deze  methode voor de lezer wellicht het meest onbekend is (Foucault,
1968).

Foucault  kenschetst  zijn  onderzoeksmethode als  het  bedrijven  van
"archeologie", het achterhalen van impliciete en expliciete regels die
het  denken en handelen in een bepaald tijdvak vorm  geven  (Foucault,
1968).  De  geschiedenis  van een bepaald  (wetenschappelijk)  vertoog
(discours)  kan  volgens  Foucault niet worden begrepen als  een  zich
autonoom  ontwikkelende 'stroming' op dat  specifieke  terrein,  welke
onafhankelijk  is van de ontwikkelingen op andere  gebieden.  Integen-
deel, de geschiedenis vormt een geheel van complexe transformaties dat
zich  in  een  zelfde periode op en tussen  een  aantal  verschillende
terreinen afspeelt. Strategie&n van macht en uitsluiting spelen in het
werk van Foucault een belangrijke rol.  "Ik veronderstel", zegt hij in

zijn  inaugurale  rede  'de  orde  van  het  vertoog',  "dat  in  elke
maatschappijvorm  de  productie van het gesproken en geschreven  woord
gecontroleerd,  geselecteerd  en georganiseerd wordt,  en dan  opnieuw
onder de mensen gebracht. Dit alles geschiedt gelijktijdig en wel door
middel  van een aantal procedures die tot taak hebben het vermogen  en
de gevaren van het woord te bezweren,  het vervreemdende gebeuren  dat
erin  besloten ligt te bedwingen,  en het angstaanjagende aspect ervan
uit  de  weg te ruimen" (Foucault,   1971) .
Peeters verwoordt deze opvatting alsvolgt:
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"Mensen  van een bepaald tijdperk zijn allemaal onderworpen aan een
anonieme  macht.  Deze macht- die zegt wat waanzin is en wat rede,
wat goed is en wat slecht,  die de gek scheidt van de normale en de
misdadiger  van de burger- wordt volgens Foucault niet  uitgeoefend
door de politiek of economisch heersende klasse,  door het  staats-
apparaat  of  door andere instituties.  Deze macht komt niet 'van
boven',  maar rijst omhoog uit minuscule en convergente handelingen
die  samen  met  elkaar  de fysionomie  vormen  van  een  tijdperk"
(Peeters, 1978, p. 163).

Om  dit  geheel van complexe 'transformaties'  te  kunnen  ontcijferen
dient  men volgens Foucault te graven in verschillende 'lagen' van  de
geschiedenis. Hij onderscheidt een intra-discursief niveau, een extra-
discursief  niveau en een inter-discursief niveau. 'Intra-discursief'
wil  zeggen  dat men zoekt naar de veranderingen binnen  een  bepaalde
eenheid, 'extra-discursief' betekent dat men zoekt naar invloeden van
buftenaf,  en  'inter-discursief' verwijst tenslotte naar  correlaties
tdssen verschillende eenheden (of 'vertogen').
In  Foucault's opvatting dient de onderzoeker zich te gedragen als een
'archeoloog':  met  schop,  pincet  en pikhouweel gewapend  de  plaats
tegemoet, die bedekt is door de stoflagen van het verleden.
Ofschoon  deze methode vaak wordt afgeschilderd als een  panacee,  een
lot dat beschoren lijkt aan vele onderzoeksmethoden,  beschouw ik haar
als  66n van de vele mogelijkheden.  Het is een  zienswijze,  die  het
blikveld  van  vele onderzoekers,  ook het mijne,  op  een  wezenlijke
manier heeft verruimd.  Zij heeft echter ook haar tekortkomingen. Voor
het begrijpen van het heden is zij een belangrijke, maar niet voldoen-
de voorwaarde. De  archeoloog  kan  proberen  de  geschiedenis  te
reconstrueren,  maar zal daar geen deel van kunnen uitmaken.  Het doel
van  deze  studie is het ontwarren van een  hedendaags  fenomeen,  dat
weliswaar zijn wortels in een complex verleden heeft,  maar dat in het
hier en nu,  en in de toekomst zijn invloed doet gelden:  wij staan er
zelf midden in.

Naast schop,  pincet en pikhouweel hebben we dus ook middelen nodig om
de gemaskeerde codes van het heden te ontcijferen.  Daartoe dienen  de
overige in deze studie gehanteerde onderzoeksmethoden.
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H O O F D S T U K  2

DE STRIJD OM VROBGrIJDIGE ONDERKENNING.
Een case-study naar beleidsvorming in de Nederlandse gezondheids-
zorg*'**.

2.1  Inleiding

In  1966 publiceerde het Maandblad voor de Geestelijke Volksgezondheid
een artikel van de hand van prof. S. Wiegersma, getiteld 'Vroegtijdige
Onderkenning van Zwakzinnigheid'l.

De  auteur beschrijft daarin enkele idee6n en suggesties welke in  een
werkcommissie van het C.O.Z. (Centraal Overlegorgaan inzake

Zwakzinnigenzorg) waren ontwikkeld met betrekking  tot "het veelkantige
vraagstuk van Early Detection,  dat in het hart van alle bemoeienissen
der zwakzinnigenzorg staat„2.

Geconstateerd  werd dat op verschillende plaatsen in het land  initia-
tieven  werden genomen tot de oprichting van centra voor  vroegtijdige
onderkenning,  en  dat hiermee een organisatorische chaos  dreigde  te
ontstaan.  Een  groot aantal instellingen van zeer verschillende  aard
was  daarbij  betrokken,  variarend van GGD's tot  zwakzinnigeninrich-
tingen.  Wiegersma  stelde vast,  dat dit  "landelijk  organisatorisch
gezien ernstige complicaties kon veroorzaken,  onder andere in verband
met competentie-kwesties, verkrijgen van subsidieregelingen, normering
ten aanzien van outillage en stafbezetting".

Voor  eenieder  die  zich  heden  ten dage met  het  probleem van  de
vroegtijdige  onderkenning van handicaps  en  ontwikkelingsstoornissen
bezighoudt,  klinkt  deze constatering van bijna twintig jaar geleden
uiterst actueel.

Immers,  de landelijke commissie VTO die in 1976 door staatssecretaris
Hendriks werd geinstalleerd,  en die inmiddels ver gevorderd is met de
introductie van  een  stelsel  voor  vroegtijdige  onderkenning   in
Nederland,  worstelt ook nu nog met vergelijkbare problemen: competen-
tiekwesties,  het  verkrijgen  van adequate financi le  en  wettelijke

kaders,  en  het  ter  beschikking  krijgen  van  voldoende  personele
middelen.

*

Medewerking  aan dit onderzoek werd verleend door drs.  R.  Gordijn,

psycholoog en mevr. F. Landman, doctoraalstudente ontwikkelingspsycho-
logie.
**

Vanwege  het veelvuldig gebruik van niet gepubliceerd archiefmateriaal
worden  alle  bron- en  literatuurverwijzingen in  dit  hoofdstuk  via
nummers in de tekst aangegeven.
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Ofschoon  het  bij  de  plannen uit 1966 met name ging  om  de  vroege
onderkenning  van ontwikkelingsstoornissen als gevolg van  zwakzinnig-

heid,  en  bij de huidige aanpak van de landelijke commissie  om  alle
ontwikkelingsstoornissen,  blijken er toch frappante overeenkomsten te
bestaan.

In  beide zienswijzen wordt ervoor gepleit het probleem van de te late

onderkenning van stoornissen bij jonge kinderen op te lossen door  het
cre6ren van multidisciplinaire teams van artsen,  psychologen, pedago-

gen en maatschappelijk werkenden, onder neutraal 'voorzitterschap' van
een co6rdinator.  Wiegersma spreekt van 'onderzoekscentra voor ontwik-

kelings-anomaliedn',  waarin  kinderen zouden moeten worden onderzocht

bij wie retardatie wordt vermoed.  Aangezien deze retardaties tal  van
verschillende  oorzaken kunnen hebben (dus niet alleen zwakzinnigheid)
wordt  het  als  principieel ongewenst  gezien  om  dergelijke  centra
'consultatiebureaus voor  zwakzinnigheid'  te  laten worden. Elke

(vermoede)  retardatie  is  een legitieme reden  tot  een  verzoek  om
onderzoek, ofwel door ouders, ofwel door de eerste lijn.
Hetzelfde geldt voor de nieuwe 'VTO-teams', waarvan er momenteel 35 op
experimentele basis in bedrijf zijn3.

In  beide  gevallen  ook  moeten  er  samenwerkingsverbanden  ontstaan
tussen  instellingen,  die  zich tot dan toe separaat  met  dergelijke
problematiek  of  delen  daarvan bezig hielden.  De  argumentatie  van
Wiegersma voor deze samenwerking is eveneens nog altijd  actueel:  men
zou  een  grotere integratie van het 'onderzoekscentrum' temidden  van

het geheel van voorzieningen bereiken, de kans op een goede communica-
tie  tussen de verschillende instellingen wordt beter  door  personele
unies, en  de  kans  op  competentieproblemen  zou  kleiner  worden.

Tenslotte  wordt  een adviesfunctie door samenwerking beter  mogelijk,
omdat  teamleden  vertrouwd zijn met de  practische  diagnostische  en
hulpverleningsmogelijkheden in de regio.  Ook hier een vrijwel letter-
lijke overeenkomst met de argumentatie van de landelijke commissie4.

In  dit  hoofdstuk  zal  worden nagegaan,  wat er  zich  de  afgelopen
decennia op beleidsmatig terrein rond VTO heeft afgespeeld.
Ofschoon  in  deze  periode  op  het  gebied van multidisciplinaire
samenwerking  en vroege onderkenning wel het een en ander is  bereikt,
kan  men zich toch bij een dergelijke gelijkvormigheid van plannen  in
gemoede  afvragen,  waarom  het bijna twintig jaar heeft moeten  duren
voor een begin van realisering in zicht kwam.  Deze lange  'incubatie-
tijd'  is  met  name  daarom zo merkwaardig,  omdat  het  gaat  om  de

invoering  van een stelsel waarover,  althans  ogenschijnlijk,  tussen
alle betrokkenen een grote mate van consensus bestond en bestaat.

De vraag naar de beleidsmatige perikelen rond de invoering van VTO  is
niet slechts interessant als  historische  documentatie van dit

specifieke  proces,  maar  is tevens een belangrijk voorbeeld  van  de
beleidsvorming  in  de gezondheids- en welzijnszorg in zijn  algemeen-
heid. VTO is een  brandpunt  van belangen van verschillende

groeperingen:  ouders  en hun  organisaties,  professionele  belangen-
groepen en  verschillende overheidsorganen. Ook OP veel andere
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terreinen in  de  gezondheidszorg  is  er sprake van dergelijke
interactie.  Soms  komt  deze tot uiting in goede  samenwerking,  soms
leidt zij tot heftige belangenstrijd.

Het  VTO-beleid wordt hier dus tevens opgevat als een  exemplaar,  van
belang  voor  een goed begrip van een specifieke  ontwikkeling  in  de
preventieve  zorg  voor  jonge kinderen en hun ouders,  maar  ook  van
belang  voor het begrijpen van dynamieken in de algemene  ontwikkeling
van de gezondheidszorg.

De vraagstelling die in dit onderzoek wordt gehanteerd is drieledig:

1.  Welke  zijn  de  historische ontwikkelingen  binnen  twintig  jaar
beleid rond VTO in Nederland?

2.  Welke  zijn  de  voornaamste knelpunten en conflicten  binnen  dit
beleidsterrein (geweest)?

3.  Welke  conclusies  kan  men aan  de  beleidsmatige  ontwikkelingen
rond VTO verbinden ten aanzien van de beleidsvorming OP
andere terreinen?

2.2 Werkwijze

Van  de landelijke commissie VTO werd in 1984 welwillende  toestemming
verkregen  om  ter beantwoording van deze vragen gebruik te maken  van
een  archief,  dat door haar achtereenvolgende  projectfunctionarissen
sinds 1976 werd bijgehouden.  Daarnaast werden enkele  vraaggesprekken
gehouden met  betrokkenen  uit  de  kringen  van  ouderverenigingen,
overheid en beroepsgroepen.

Uit de beschikbare literatuur werd allereerst het globale verloop  van
de  ontwikkeling  van vroegtijdige onderkenning in Nederland in  kaart
gebracht.  Daarbij werd gebruik gemaakt van wetenschappelijke  artike-
len, overheidsnota's en documentatiemateriaal. Hieruit werden de

volgende specifieke aandachtspunten afgeleid:

a. Betrokkenheid  van  organisaties en personen  bij  de  ontwikkeling

van het Nederlandse VTO beleid, en met name:

- de rol van ouderverenigingen
- de rol van de verschillende betrokken ministeries

- de rol van verschillende betrokken beroepsgroepen
b. Beweegredenen  voor  deze  betrokkenheid  en  de  onderlinge  rela-

ties  daartussen,  waarbij  de  aandacht in het  bijzonder  uitging

naar  convergentie  van  en controverses  tussen  de  verschillende
standpunten.

c. Effecten  op  het  VTO-beleid van meer  algemene  beleidsmatige  en

politieke ontwikkelingen.

Het archief dat enkele duizenden brieven, verslagen, notulen en nota's
bevat, werd vervolgens rond de hierboven vermelde thematieken in kaart
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gebracht en gerangschikt.  De bestudeerde periode strekte zich uit tot
1984.  In  dit  hoofdstuk  wordt  slechts een  beperkt  deel  van  het
bestudeerde archiefmateriaal aangehaald. Verwijzing en citering vinden
alleen plaats,  wanneer bronvermelding van belang is voor het schetsen
van de 'grote lijn' van de beleidsontwikkelingen, of wanneer er sprake
is van een bron, die een belangrijk detail kan adstrueren.
Met de landelijke commissie werd overeengekomen, dat die gedeelten uit
de  verslaglegging,  waarvoor gebruik gemaakt is  van  archiefstukken,
niet  eerder  gepubliceerd zouden worden dan nadat zij  het  dagelijks
bestuur van de commissie waren gepasseerd. Deze afspraak hield verband
met  de  privacy-gevoeligheid  van  delen  van  het  bronnenmateriaal.
Bespreking van de concept-tekst in dit bestuur leverde geen aanleiding
tot noodzakelijke beperkingen.

2.3  Historische ontwikkeling van het VTO-beleid tot 1976

Zoals ik in hoofdstuk 1 reeds heb aangeduid,  vinden er vanaf de jaren
zestig enkele ontwikkelingen plaats binnen de gezondheidszorg,  en met
name  binnen  de gehandicaptenzorg,  welke als relevant kunnen  worden
gezien voor de opkomst van vroegtijdige onderkenning als vorm van z.g.
secundaire  preventie:  het voorkomen van ernstige gevolgen van  reeds
bestaande stoornissen.
In  de eerste plaats treedt er een geleidelijke verschuiving op van de
intramurale  naar extramurale zorg.  Een toenemende herwaardering  van
het gezin als opvoedingsplaats, ook voor het gehandicapte kind, en een
toenemende kritiek  op  de  grootschaligheid  en geslotenheid van
inrichtingen hebben tot gevolg dat het axioma van de  uithuisplaatsing
van gehandicapten steeds meer ter discussie komt.  Kronjee verbindt de
opkomst van VTO aan deze toenemende aandacht voor extramurale behande-
ling  en de daarmee gepaard gaande differentiatie van de zorg.  In een
vroeg stadium moet bepaald worden,  welk type pationt op welke  plaats
terecht moet komens.

In  de tweede plaats is er sprake van een aantal min of meer spectacu-
laire  ontwikkelingen  binnen  de gezondheidswetenschappen, dat  de
mogelijkheden tot vroege opsporing en vroege behandeling van  bepaalde
stoornissen en handicaps aanzienlijk verruimde.
Enkele voorbeelden daarvan zijn het beschikbaar komen van:

- screening  op  phenylketonurie  en congenitale  hypothyreodie  (o.a.
ter voorkoming van zwakzinnigheid)

- screening voor gehoorstoornissen volgens de methode Ewing
- mogelijkheden  tot  vroege behandeling van spasticiteit  volgens  de

Bobath-methode
- technieken voor erfelijkheidsonderzoek,  waardoor o.a. de mogelijkhe-
den voor  genetic  counseling  aanzienlijk  worden  verruimd  (bv.
toegepast bij vormen van spierdystrofie)

- observatie- en assessmentprocedures voor psychomotorische  ontwikkelings-
stoornissen
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In hoofdstuk 4 wordt op deze ontwikkelingen nader ingegaan.
In  de derde plaats is er vanaf het eind van de jaren zestig zowel  op
het terrein van de medische en psychosociale zorg als de  welzijnszorg
een groeiend geloof in de preventie-gedachte zichtbaar6.  In paragraaf

1.3.6 werd reeds aangegeven, dat die gedachte vanuit zeer verschillen-
de  motieven werd bepleit.  Tenslotte ontstaat in deze periode  vanuit
beleidsmatige  en  politieke  overwegingen een sterke  kritiek  op  de
'ongeordende  wildgroei' in de gezondheidszorg.  Juffermans karakteri-
seert  de  periode  tot  aan 1970 als een  tijdperk  van  expansie  en
liberalisme  in deze sector.  Het gezondheidsbeleid werd  voornamelijk
overgelaten aan het 'vrije spel der maatschappelijke krachten,  d.w.z.
aan het particulier initiatief van vrije beroepsbeoefenaren en private
gezondheidsinstellingen'7.

Door verschillende groeperingen (maatschappelijke organisaties,
politieke partijen, departementen) wordt gepleit voor een meer planma-
tige  organisatie.  De  overheid die de voornaamste financier  van  de
gezondheidszorg  is,  moet onder meer in verband met de inkrimping van
beschikbare budgetten een grotere greep op deze sector krijgen.
Bij  de  initidring van activiteiten  rond  vroegtijdige  onderkenning

speelt deze planmatige aanpak een grote rol. De nadruk ligt telkens op
het  tegengaan  van  organisatorische chaos,  op  samenwerking  tussen

verschillende instellingen en op regionalisatie.

In  het nu volgende gedeelte zal worden ingegaan op  initiatieven  ten

aanzien van vroegtijdige onderkenning,  welke vooral afkomstig blijken
te zijn vanuit verschillende sectoren uit de gehandicaptenzorg.
Op  de  initiatieven van ouder- en pati6ntenverenigingen die een  zeer
belangrijke  rol gespeeld hebben bij de stimulering  van  vroegtijdige
onderkenning,  zal in dit hoofdstuk slechts kort worden ingegaan (par.
2.7.1).  Voor  een  uitgebreide analyse daarvan verwijs ik  naar  mijn
artikel  'Het nieuwe partnerschap tussen ouders en  deskundigen'8,  en

naar hoofdstuk 5 van dit proefschrift.

2.3.1  Initiatieven vanuit de zwakzinnigenzorg

uit  een  inventarisatie van projecten op het gebied van  vroegtijdige
onderkenning,  welke op initiatief van het Nationaal Orgaan Zwakzinni-
genzorg  en  de Nederlandse Vereniging voor Revalidatie in  1975  werd
uitgevoerd,  blijkt dat in enkele provincies al sinds het begin van de
zestiger jaren initiatieven werden ontplooid,  waarbij sprake was  van
multidisciplinaire  samenwerking met betrekking tot het vroeg opsporen
en begeleiden van zwakzinnigheid'.
In  1961 richtten de gezamenlijke kruisverenigingen  in  Noord-Brabant
een  aantal 'Sociaal Geneeskundige Adviesbureaus voor het Gehandicapte
Kind' op,  welke een  "diagnostiserende,  rapporterende,  verwijzende,

adviserende,  begeleidende  en  codrdinerende taak ten aanzien van  de
complexe problematiek van het zwakzinnige kind van 0 tot en met 7 jaar
in de gezinssituatie" hadden.
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In  Utrecht bestaat eveneens sinds 1961 een multidisciplinair  werkend
consultatiebureau voor geestelijk gehandicapte kinderen, dat verbonden

is  aan de sociaal-pedagogische dienst van de  stichting  Christofoor,
een  particuliere organisatie die ook een aantal intramurale  voorzie-

ningen  op het gebied van de zwakzinnigenzorg onder haar beheer heeft.
Ook hier is sprake van een vroege vorm van samenwerking tussen artsen,

maatschappelijk werkenden en orthopedagogen bij de diagnostiek, opvang
en  begeleiding  van kinderen bij wie een geestelijke  handicap  wordt
vermoed.

Het is niet zo verwonderlijk,  dat de eerste vID-initiatieven  gericht
waren  op de zwakzinnigenzorg.  In de eerste plaats heeft dit te maken
met de aard van het probleem zelf.  Zwakzinnigheid bestaat in talloze,
vaak moeilijk te onderscheiden vormen en gradaties,  en is sinds  vele
decennia  een terrein,  waarop zowel medische en sociaal-wetenschappe-
lijke  disciplines zich richten.  Met het geleidelijk aan  beschikbaar
komen  van meer kennis van de somatische en  genetische  achtergronden
van de  diverse  vormen  alsmede  van psychometrische technieken,

ontstonden er meer mogelijkheden tot diagnose en behandeling;  daarmee
ontstaat tegelijkertijd de noodzaak tot de ontwikkeling van procedures
voor adequate verwijzing.
Een  tweede  reden  waarom de zwakzinnigensector  een  voortrekkersrol
vervulde  ten aanzien van vroegtijdige onderkenning was de  toenemende

maatschappelijke  kritiek  op  de  (vaak  massale) instituten, waar
zwakzinnigen werden verpleegd. Met  name ouderverenigingen als

Philadelphia, Helpt Elkander en Ons Zorgenkind ontwikkelden vanaf 1960
op  grote  schaal  initiatieven  om tot  een  meer  humane  opvang  en
behandeling  van geestelijk gehandicapten te komen.  Met het  ontstaan

van  een  grotere differentiatie van voorzieningen,  aanvankelijk  nog
intramuraal, maar later ook extramuraal (dagverblijven etc.), werd het
belang van een vroege, gefundeerde diagnose en begeleiding urgent.
In 1964 werd gepoogd om een grotere co6rdinatie aan te brengen  binnen
de  zwakzinnigensector,  die  immers zo sterk in beweging  was.  Onder
auspici n van de Nationale Federatie voor de Geestelijke  Volksgezond-

heid en de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk werd het 'Centraal
Overlegorgaan  inzake Zwakzinnigenzorg' (COZ) opgericht.  Vroegtijdige
onderkenning  kreeg binnen dit overleg,  zoals reeds in  de  inleiding
werd vermeld, een hoge prioriteit.

Het  duurde echter tot 1973 voordat de werkcommissie van het COZ (die

het  voorstel  lanceerde om te komen tot de landelijke  invoering  van
regionale poliklinische onderzoekscentra voor ontwikkelingsanomaliedn)
binnen  de  zwakzinnigensector  een beleidsmatig  vervolg  kreeg.  Het
Nationaal  Orgaan  Zwakzinnigenzorg  (een voortzetting  van  het  COZ)
stelde  een  gezamenlijke werkgroep in met de  Nederlandse  Vereniging
voor Revalidatie,  welke een taakomschrijving moest voorbereiden  voor
een commissie  van  deskundigen  op  het  terrein  van  vroegtijdige
onderkenning.
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Binnen deze werkgroep kwamen al spoedig meningsverschillen naar voren,
welke een voorbode zouden blijken te zijn van  de  competentiestrijd
die  zich  in  latere  commissies en werkgroepen  rond  VTO  zou  gaan
afspelen.  Het centrale probleem bleek te zijn, wiens terrein VTO was:

lag  de  primaire  verantwoordelijkheid bij de  medische  of  sociaal-
wetenschappelijke disciplines? Uiteraard speelde bij deze discussie de
vertegenwoordiging  van  verschillende  sectoren  een  grote  rol.  De
revaidatie was aanvankelijk vooral een  medisch domein, terwijl binnen
de zwakzinnigenzorg  de  sociale  disciplines  zich  al  eerder  een
redelijke plaats hadden verworvenlo.

De  werkgroep  beval uiteindelijk aan een commissie in  het  leven  te
roepen  die tot doel moest hebben "aan te geven,  hoe de  vroegtijdige
onderkenning, behandeling en  begeleiding van dysfunctionerende
kinderen  van 0 -6 & 7 jaar gestalte kon krijgen en langs welke  wegen
inhoud en organisatie konden worden gerealiseerd"11.

In  het veld volgden de VTO-initiatieven elkaar in de tussentijd  snel
op.  Interdisciplinaire teams werden onder andere gevormd in Amsterdam
(Katholiek  Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening,  1967),  in

Friesland  (Kinderteam,  1970),  in Zuid Holland  (team  Bollenstreek,
1972;  adviesteams in  Gouda en Den Haag),  in 't Gooi (1974),  en  in
Drenthe  (een  volledig  door  CRM  en  Volksgezondheid  gesubsidieerd

project in het kader van het Welzijnsplan Z.W Drenthe in 1975).
In  enkele provincies verliep een en ander minder snel.  In Zeeland en

Groningen waren op het moment van inventarisatie slechts voorbereiden-
de werkgroepen ingesteld, terwijl   men in Overijssel   "tot de conclusie
moest  komen,  dat het moeilijk was om binnen de lagere  echelons  een
regionaal team te vormen". In overleg met de betrokkenen koos men daar

voor een poliklinisch en klinisch observatiecentrum, dat gevestigd zou
worden bij een van de bestaande zwakzinnigeninrichtingenlz.

Wanneer men  de  initiatieven  die  vanuit  de  zwakzinnigenzorg  met

betrekking  tot  vroegtijdige  onderkenning  werden  ontwikkeld  nader
beschouwt,  valt  op dat er een verbreding van het aandachtsveld heeft
plaatsgevonden.  De aanvankelijke gerichtheid op geestelijke handicaps

is geleidelijk aan verschoven naar alle ontwikkelingsstoornissen.
Een eerste  duidelijke  aanwijzing  hiervoor  is de beleidsmatige

samenwerking die  ontstond  tussen  de  koepelorganisaties van de
zwakzinnigenzorg (NOZ) en de revalidatie (NVR),  twee sectoren die tot
dan toe vrijwel volledig gescheiden opereerden.

De tendens naar verbreding dateert echter van voor deze formele samen-

werking.  In  het  eerder aangehaalde artikel van Wiegersma  uit  1966
spreekt deze van onderzoekscentra voor ontwikkelingsanomaliedn,

(i.p.v.  consultatiebureaus voor zwakzinnigheid). Hiervoor worden twee
argumenten  aangevoerd.  Allereerst zou de term 'zwakzinnigheid' in de

naamgeving  stigmatiserend werken voor de cli*ntdle,  en zou  dit  een
vrij groot aantal ouders ervan kunnen weerhouden tijdig het centrum te
raadplegen.  Daarnaast  noemt Wiegersma een tweede,  meer  inhoudelijk
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argument: zwakzinnigheid  presenteert  zich  in  de  vorm van een

afwijkende  ontwikkeling,  maar deze kan vele andere oorzaken  hebben.
Vaak  is een juiste diagnose mogelijk,  maar "ook komen gevallen voor,
waar,  achter het beeld van de ogenschijnlijk evidente zwakzinnigheid,
een  andere  psychiatrische afwijking of  eventueel  een  voorbijgaand
afwijkend ontwikkelingsverloop of een ernstig emotionele verwaarlozing
schuilt.13

Hetzelfde  argument  zien  we terugkeren bij de beschrijving  van  een

Drents project,  waartoe de Studiecommissie Zwakzinnigenzorg Noord  in
het  begin van de zeventiger jaren opdracht had gegeven.  De  leidster
van dit project merkte tijdens een lezing het volgende op:

"De  opdracht  om  zich te orianteren over de mogelijkheid  om  met
behulp  van  bepaalde methoden eerder dan doorgaans  het  geval  is
zwakzinnigheid  te  onderkennen,  breidde zich al gauw uit tot  het
opsporen van ontwikkelingsstoornissen in het algemeen, met speciale

aandacht voor die stoornissen welke samengaan met of kunnen  leiden
tot  vertragingen of afwijkingen in de geestelijke ontwikkeling van
het jonge kind.  Na een nadere bestudering van het onderwerp  bleek
namelijk  dat op jeugdige leeftijd moeilijk onderscheid gemaakt kan
worden tussen zwakzinnigheid en andere ontwikkelingsstoornissen"14.

Dezelfde spreekster gaf echter ook nog een andere drijfveer voor  deze
verbreding aan:  "Men hoopte hierdoor te voorkomen, dat voor verschil-

lende  afwijkingen  verschillende  opsporingsapparaten  in  het  leven
geroepen zouden worden".

Samenvattend kan gesteld worden, dat vanuit de sector zwakzinnigenzorg
vanaf  het begin van de jaren zestig een toenemend aantal initiatieven
tot  vroegtijdige  onderkenning werd genomen.  Deze  initiatieven  die
zowel  op het practisch uitvoerende vlak als op  beleidsniveau  werden
ontplooid, kenmerken zich door:

- een pleidooi voor multidisciplinaire aanpak en samenwerking
- een  verbreding  van  het aandachtsveld  van  geestelijke  handicaps
naar alle ontwikkelingsstoornissen

- zich  lokaal  manifesterende  verschijnselen  van  competentiestrijd
tussen verschillende disciplines en organisaties

2.3.2  Initiatieven vanuit de sector 'meervoudig gehandicapten'

De  staatssecretaris  van Sociale zaken en Volksgezondheid richtte  in
1968  een verzoek aan de voorzitter van de Gezondheidsraad  om  advies
uit  te brengen 'inzake de inhoudelijke ontwikkelingen ten aanzien van

de  zorg  voor meervoudig gehandicapte  kinderen'.  Hiertoe  werd  een
speciale commissie onder auspicidn van de gezondheidsraad in het leven
geroepen.
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Het initiatief tot een en ander was genomen door A. Klapwijk, revali-
datiearts en lid van de Gezondheidsraad. Het aantal kinderen met een

meervoudige  handicap groeide onder invloed van verbeterende  peri- en
postnatale zorg,  terwijl de institutionele zorg niet voldoende op hen

was ingericht.  Afhankelijk van lokale, vaak toevallige omstandigheden
kwamen  kinderen  met meerdere handicaps ofwel terecht  in  instituten
voor geestelijk  gehandicapten  of  in  die voor lichamelijk of

zintuigelijk  gehandicapten.  "Binnen deze bastions leek het erop  dat
iedereen binnen zijn eigen vier muren het meervoudig gehandicapte kind

ging uitvinden, hetgeen leidde tot chaotische toestanden, kinderen die
soms jarenlang in een verkeerde sector waren ondergebracht"15.

De commissie kreeg tot taak de staatssecretaris te adviseren over · de
definiaring  van  de verschillende groepen  meervoudig  gehandicapten,

over methodieken van observatie en behandeling,  over de mogelijkheden
van epidemiologisch onderzoek en over methoden van "early detection".
In  haar  eindrapportage constateerde de commissie  dat  er  inderdaad
nogal wat mis was in de zorg voor het meervoudig gehandicapte kind:

"De  beslissing over het al dan niet opnemen van een kind,  en over
de toe te passen methodieken van observatie en benadering werden in

het  verleden  vaak  genomen door de directeur  van  het  benaderde
instituut en zijn medewerkers; deze beslissingen waren gebaseerd op
een beoordeling van het kind vanuit een gezichtshoek,  nl.  die van
de sector waartoe dat instituut behoorde, met als gevolg het gevaar
van een eenzijdige benadering van het kind.  Tevens werd door  deze
gang  van  zaken in de hand gewerkt,  dat bij de beslissing  t.a.v.

opname  het economische belang van het betreffende  instituut  mede
van invloed kon zijn„16.

Vroegtijdige  onderkenning  door multidisciplinaire samenwerking  werd
als  een  van  de voornaamste  remedies  tegen  dergelijke  misstanden

gezien.  Met  name  het complexe karakter van het  gestoord-zijn  doet
volgens de commissie  een  dringend  beroep op co8rdinatie en

samenwerking  van  deskundigen  uit verschillende  sectoren.  Te  vaak
werden  meervoudig  gehandicapte kinderen niet  als  zodanig  herkend,
omdat "de observatie,  indien deze er al is,  en de diagnostiek alleen

gericht  zijn op dat type handicap waarin het betreffende instituut is
gespecialiseerd„17.  Als voorbeeld noemt men onder andere kinderen die

voor zwakzinnig doorgaan, maar in werkelijkheid blind of doof zijn. In
het  'verkeerde'  instituut  loopt  zo'n kind het  gevaar  dat  in  de
behandeling de veronderstelde zwakzinnigheid centraal staat.
De commissie zag een aantal mogelijkheden voor vroegtijdige  onderken-
ning:
1. Via  de ouders, c.q. verzorgers, familieleden. Hiertoe zou  een

goede, algemeen  sociaal-medische  voorlichting  via  massamedia,
op  scholen of anderszins nodig zijn met betrekking tot de criteria
die  kunnen  wijzen op  ontwikkelingsstoornissen,  de  noodzaak  om
kinderen  zo snel mogelijk bij de huisarts te melden,  en zo  vroeg

mogelijk met deskundige behandeling te beginnen.
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2. Via opleiding en bijscholing voor huisartsen en andere
professionele  werkers in het onderkennen van vroege symptomen  van
ontwikkelingsstoornissen  en  de  problematiek van  deze  kinderen,
alsmede in de mogelijkheden voor verwijzing.

3. Via screening van een gehele leeftijdsgroep. Men is van oordeel dat
screening speciaal voor meervoudig gehandicapten niet opportuun is,
omdat  de  leeftijd,  waarop herkenning mogelijk  is,  voor  iedere
handicap verschillend is.  Wanneer tot systematische opsporing  van
gehandicapte kinderen wordt overgegaan,  zal dit voor alle gehandi-
capten tegelijk moeten geschieden.

Als  voornaamste  maatregel  stelt  men voor om over te  gaan  tot  de
oprichting van zogenaamde 'Regionale Stations voor Vroegtijdige Onder-
kenning  en Advies' (RESVOA's).  Elk kind waarbij  de  huisarts  een
meervoudig  complex gestoord zijn vermoedt,  moet door  deze  verwezen
worden  naar een dergelijk centrum om daar door een  multidisciplinair
team,  onder  andere bestaande uit een arts,  psycholoog,  pedagoog en
maatschappelijk werker, geobserveerd  te worden. Het team kan
vervolgens  voor klinische observatie doorverwijzen naar samenwerkende
instituten of  voor  poliklinische  observatie naar verschillende
deskundigen. Het team kan tevens adviezen geven voor specifieke zorg.
De  commissie meervoudig gehandicapten hechtte aan de  instelling  van
dergelijke RESVOA's een tweeledige waarde.  In de eerste plaats zouden
deze stations een kwalitatieve verbetering in de onderkenning,  obser-
vatie  en  behandeling teweeg kunnen brengen,  en in de tweede  plaats
zouden  zij  "wellicht  in de toekomst diensten  kunnen  verlenen  als
regionaal  contactpunt tussen de thans nog zo gescheiden werelden  van
de 4 sectoren observatie en de 4 sectoren specifieke zorg.  Het RESVOA
zou dan ook de aangewezen instantie kunnen warden waar de lacunes,  de
witte plekken in het totale gebied van de zorg voor het enkelvoudig ofmeervoudig gehandicapte kind kunnen worden gesignaleerd„18.
Tenslotte  adviseerde de commissie tot instelling van  een  landelijke
co8rdinerende  commissie  voor meervoudig complex gestoorde  kinderen,
die  tot taak zou moeten krijgen dit vernieuwingsproces te  begeleiden
en te stimuleren.

Ook  in de aanbevelingen van de commissie meervoudig gehandicapten  is
een  tendens  naar  verbreding van de  doelgroep  te  constateren.  Om
vroegtijdige  onderkenning van meervoudig complex  gestoorde  kinderen
mogelijk te maken,  stelt men voor,  om in de beroepsvoorbereiding van
alle  professionals die met jonge kinderen te maken krijgen sterker de
nadruk  te  leggen  op  alle  mogelijke  afwijkingen  in de normale
ontwikkelingsgang. Daarnaast  wordt  groot  belang  gehecht  aan  de
attitudevorming  van toekomstige ouders,  bijvoorbeeld in de vorm  van
gezondheidsvoorlichting  en opvoeding van 15-jarige scholieren.  "Deze
voorlichting zal, zonder angst te verwekken of aanleiding te geven tot
etikettering,  de ouders attenderen op de mogelijkheid dat er bij  hun
kind  een  functiestoornis bestaat;  zij zal enig inzicht geven in  de
problematiek van kinderen met een ontwikkelingsstoornis,  zij dient de
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ouders  ervan  te  overtuigen dat de  kinderen  beter  terecht  komen,

naarmate er eerder deskundige hulp wordt gezocht, en hen te instrueren
waar ze hulp kunnen krijgen„19.

Tenslotte  wijst  de  commissie op de mogelijkheid van  screening  van
grote  groepen kinderen door instellingen die zich reeds met  routine-
onderzoek van deze kinderen bezig houden,  zoals consultatiebureaus en
schoolgeneeskundige diensten. "Aanbevolen ZOU kunnen worden dat
schoolgeneeskundige  diensten bij iedere nieuwe  kleuterschoolleerling

een algemeen entree-onderzoek doen,  en daarna periodiek een  systema-
tisch onderzoek„20.

2.3.3  Initiatieven vanuit de overheid

Ofschoon  de hiervoor beschreven commissie meervoudig gehandicapten in
opdracht van de overheid werkte, kwamen de initiatieven met betrekking
tot VTO vooral voort uit het veld van de gehandicaptenzorg. Vanaf 1968
is  er ook vanuit de overheid een toenemende activiteit op het terrein
van  de  ontwikkelingsstoornissen  en  de vroegtijdige onderkenning
daarvan.

In  dat  jaar  nam de staatssecretaris van Sociale Zaken  en  Volksge-

zondheid een advies in studie betreffende de 'verplichte aangifte  van
aangeboren  afwijkingen',  opgesteld  door  de Centrale Raad  voor  de
Volksgezondheid. In dit advies wordt aanbevolen om ten behoeve van het

epidemiologisch  onderzoek en vroegtijdige onderkenning over  te  gaan
tot anonieme registratie van alle congenitale en connatale afwijkingen
binnen  10  dagen na de geboorte.  Om niet geheel duidelijke  redenen,
wellicht vanwege het controversiale karakter van het advies,  werd  de
commissie op non-actief gesteld.
Daarnaast  was  er  sprake  van een  commissie  Integrale  Geestelijke
Gezondheidszorg,  en  van een commissie onder voorzitterschap  van  de

, Geneeskundige Hoofdinspecteur  van  de  Geestelijke  Volksgezondheid

inzake psychiatrische behandeling van kinderen.  Over beide commissies
ontbreekt het aan verdere informatie.

Tenslotte bestond er sinds 1973 een adviescommissie op het gebied  van
erfelijkheidsvoorlichting  en  prenatale diagnostiek, de commissie
Genetic  Couseling,  welke  eveneens onder de Gezondheidsraad  ressor-
teerde.

Een  belangrijke rol bij de vorming van het beleid  rond  vroegtijdige

onderkenning  werd  vervuld  door  de  Interdepartementale  Stuurgroep
Revalidatiebeleid (later: Gehandicaptenbeleid).
Deze  stuurgroep  constateerde  leemtes  in  het  overheidsbeleid  met

betrekking  tot de totale groep van 'dysfunctionerende'  kinderen,  en
besloot  in  1971 tot de instelling van een  speciale  werkgroep.  Het

gebruik  van de term 'dysfunctionerende kinderen' wijst wederom op een
verschuiving in de visie op vroegtijdige onderkenning.  Terwijl in het
rapport  van  de  commissie Klapwijk  (meervoudig  gehandicapten)  nog
gesproken  wordt  van 'het vroegtijdig onderkennen van  een  bestaande

aandoening',  doelt  deze nieuwe formulering op een  verbrede  aanpak.
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Niet  alleen  moeten  beginsymptomen vroeg worden  herkend,  maar  ook
zogenaamde 'pathotrofe' situaties, condities die een bedreiging kunnen
vormen voor de ontwikkeling en de gezondheid van het kind21.

Dit  verschil in perspectief wordt ook wel aangemerkt als  onderscheid
tussen secundaire en primaire preventie.
Na  een  eerste  ori6ntatie  constateerde de  werkgroep  dat  de  haar
opgedragen  taak raakvlakken vertoonde met het werk van  de  commissie
Klapwijk,  en met andere hierboven vermelde commissies.  In 1972,  een

jaar  na  de  instelling van de  werkgroep,  schreef  Dr.  Wafelbakker

(Staatstoezicht  op  de Volksgezondheid) haar een  brief,  waarin  hij
aandrong op opheffing in verband met de mogelijke  overlap;  vertegen-
woordigers van het ministerie van CRM,  NOZ en de NVR reageren heftig:
"De  werkgroep  heeft  een belangrijke taak bij het scheppen  van  een
overzicht  met  betrekking tot de in het veld gegroeide  situatie  ten
aanzien van VTO, bij de stimulering van nieuwe proefprojecten, alsmede

„22in het verstrekken van beleidsadviezen

Vanaf  1972  vond regelmatig overleg plaats met de voorzitter  van  de
commissie meervoudig gehandicapten. In beide groeperingen werd gevoeld
dat men op een zelfde spoor zat.  Men constateerde dezelfde lacunes in
het  gevoerde jeugdgezondheidsbeleid, en kwam tot vergelijkbare
voorstellen:   de   formering  van  multidisciplinaire  samenwerkings-
verbanden  voor vroegtijdige onderkenning,  en de instelling  van  een
landelijke,  breed  samengestelde commissie die het hele terrein onder
haar hoede zou moeten nemen.  Bij deze prille samenwerking sloten zich
ook het Nationaal Orgaan Zwakzinnigenzorg en de Nederlandse Vereniging
voor Revalidatie aan, die immers al geruime tijd hetzelfde bepleitten.

Gezamenlijk  overleg  in 1974 leidde tot een verzoek  aan  de  staats-

secretaris  om  over  te  gaan tot de instelling  van  een  Landelijke
Commissie  Vroegtijdige Onderkenning van  Dysfunctionerende  Kinderen,
waarin  alle  betrokken  organisaties van deskundigen  en  particulier
initiatief,  alsmede de betrokken departementen zitting zouden  moeten
hebben.  Na aanzienlijke voorbereiding leidde een en ander in 1976 tot

de  instelling  van de Landelijke Commissie vroegtijdige  Onderkenning
van Ontwikkelingsstoornissen door staatssecretaris Hendriks.

In figuur 1 wordt een overzicht gegeven van commissies en  werkgroepen
die zich tot aan 1976 op landelijk niveau met VTO bezig hielden.

2.3.4 Conclusies

De wellicht chaotische aanblik van al deze beleidsinitiatieven  lijkt
tekenend  voor  de situatie in de Nederlandse jeugdgezondheidszorg  in
deze periode.  Frappant is vooral het gebrek aan co6rdinatie op  over-
heidsniveau. Achtereenvolgende staatssecretarissen van eenzelfde

departement  waren  nauw  betrokken bij  de  instelling  van  talrijke
commissies, die zich in wezen met dezelfde problematiek bezig hielden.
Volgens  Klapwijk moet men vooral kritiek hebben op de instellers  van
deze verschillende commissies: "Het is betreurenswaardig dat er  te
vaak op een onzorgvuldige wijze van overheidswege, direct of indirect,
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-------- Cle  inzake  psychiatrische  behandeling kinderen (Geneesk. Hooflinsp. )
Cie Integrale GGZ

:"".'  Cle Studie inz. verplichte aangifte aangeb· afw. (Centrale Mad
Volksgezondheid)

---------------  Cie Genetic Counseling (Gez. raad)

+++++++++++++++ Werkgr. Dysfunct· kinderen (ISR)

l//1//tllI///ll/t1l//1l Cie Meerv. Gehandicapten (Gez. raad)

00000000000 Werkgr. NOZ/NVR

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Werkcie COZ
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1965 66 67  68  69  70 71 72  73  74  75  76  77

fig. 1: Beleidsinitiatieven m.b.t. VTO 1965-1976

commissies ter advisering worden ingesteld ofwel op een zelfde gebied,

dan wel op overlappende terreinen.  Deze gang van zaken zou  eenvoudig
voorkomen kunnen worden door een verplicht meldings- en
codrdinatiepunt voor in te stellen commissies.  Op deze manier zou het

ontstaan van een harmonisch beleid kunnen worden bevorderd, en zou men
tegelijkertijd  kunnen voorkomen, dat  tegenstrijdige  adviezen  en

aanbevelingen van diverse commissies de overheid zou kunnen  verleiden

bijvoorbeeld  in subsidi6rende zin een afwachtende houding te  blijven
aannemen„23.

Bij deze overigens terechte kritiek is echter een kanttekening op zijn

plaats.  Het  'veld'  heeft gedurende een groot aantal jaren in  ruime
mate de  mogelijkheid  geschapen tot beleidsmatige vertragings-
manoeuvres.  In  diverse  commissies  is  vrijwel  voortdurend  strijd
geleverd tussen verschillende professionele belangengroepen,  met name
tussen de  medische  en  sociale disciplines, alsmede tussen de

verschillende organisaties van particulier initiatief.
Enkele willekeurig gekozen voorbeelden van terugkerende strijdpunten:

-  De  'deskundigheid'  van  de  consultatiebureaus  in verband met

signalering en screening.
-  De relatie tussen medische en psychosociale deskundigheid:  moet de

'echte'  opsporing gedaan worden door artsen,  waarna  psychologen,
pedagogen  en maatschappelijk werkers het 'proces' kunnen  begelei-
den,  of  moeten  de psychosociale deskundigheid een  eigea  plaats
krijgen in het onderkenningsproces zelf?
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- Wat  is  de  'plaats' van  de  multidisciplinaire  teams:  neutraal
tussen  de  samenwerkende  instanties in, of 'aanleunend' tegen
(of  zelfs  behorend  tot)  de polikliniek van  een  groot  zieken-
huis of een grote inrichting?

In een notitie van 1976,  waarmee de werkzaamheden van de gezamenlijke
projectgroep van NOZ en NVR werden afgerond,  treft men de verzuchting
aan dat  het  bij  vroegtijdige  onderkenning  om "een wel zeer

weerbarstige  materie"  gaat.  "De commissies en instanties  die  zich

hiermee  bezig  hebben gehouden zijn talrijk..,  voorstellen  tot  een
betere  structurering van vroegtijdige onderkenning zijn legio,  en de
literatuur hierover is werkelijk overstelpend".  Als voornaamste reden
wordt aangevoerd "het ontbreken van een duidelijk samenhangend patroon
van  gezondheids- en  welzijnsvoorzieningen..,  en het  ontbreken  van
geijkte  meetinstrumenten  met betrekking tot primaire  en  secundaire
preventie..„24

Hoe waar dit ook moge zijn,  enige zelfkritiek zou niet ongepast zijn.
Tussen de regels door kan men lezen,  dat oorzaken van de weerbarstig-
heid  ook binnen de eigen gelederen liggen:  "Het team zou  het  beste
gestuurd  kunnen worden door een voorzitter,  die onafhankelijk  staat

ten  opzichte van de aandragende disci ines.  Een agogisch geschoolde
komt daarvoor het meest in aanmerking"

In hoeverre de inspanningen van ouder- en pati6ntenverenigingen hebben
bijgedragen tot het rijdend houden van de VTO-trein in het doolhof van
commissies en conflictuerende belangen,  is niet met zekerheid vast te

stellen. Wel kan men constateren dat de druk die ouders op deskundigen
en  overheid uitoefenden om tot samenwerking met betrekking tot vroege
onderkenning  te  komen  voor  een  aantal  betrokkenen  een  continue

motivatie heeft gevormd om met onblusbare energie te blijven  trachten
het 'weerbarstige' ideaal te verwezenlijken26.

2.4   VTO-beleid: van 1976 tot heden

2.4.1 Inleiding

Op  17  mei 1976 installeerde staatssecretaris Hendriks de  Landelijke

Commissie Vroegtijdige Onderkenning van Ontwikkelingsstoornissen.  Bij
die  gelegenheid sprak hij er zijn teleurstelling over uit dat het  zo
lang had moeten duren voordat deze commissie er kon komen, terwijl het
bij  VTO toch ging om een 'uiterst belangrijke  materie'.  Om  onnodig
leed bij ouders te voorkomen,  om een einde te maken aan het 'shopping
around'  van  de  ene instantie naar de andere,  hoopte  hij  'dat  er
spoedig een netwerk van centra voor VTO zou ontstaan,  waarin een pool
van deskundigen zou kunnen worden ingezet'27.

De  commissie kreeg gedurende de eerste twee jaar van haar bestaan tot
taak:

40



- vto-beleid -

- het registreren, inventariseren en evalueren van de huidige
ontwikkelingen op het gebied van de vroegtijdige onderkenning, en

- het  in  kaart brengen van bestaande,  ontbrekende  en  overlappende
relaties tussen de verschillende vormen van zorg en hulpverlening.

Op  grond  hiervan zou zij voorstellen moeten ontwikkelen 'inzake  een

sluitend  systeem van vroegtijdige onderkenning als onderdeel van  een
circuit  van  voorzieningen,  waarin observatie,  externe  en  interne
specifieke zorg op een drempelloze wijze zijn opgenomen'28.

Ten  aanzien  van deze taakstelling hebben nogal wat  verschillen  van
inzicht bestaan.  De initiatiefnemers (zie par.2.3) stond aanvankelijk

voor ogen een commissie in het leven te roepen, die een adviserende en
coordinerende taak zou krijgen bij de ontwikkeling en bevordering  van
de  zorg  voor alle dysfunctionerende kinderen29.  Zij zou  zich  niet

alleen moeten bezig houden met het vroeg opsporen en begeleiden van al
bestaande  ontwikkelingsstoornissen (zg.  secundaire preventie),  maar
ook  met activiteiten van primair preventief  belang.  Tot  dergelijke
activiteiten kunnen onder meer  behoren bepaalde vormen van

screeningsonderzoek en genetic counseling.
Vanuit de Interdepartementale Stuurgroep Revalidatiebeleid,  waaronder
de  Landelijke  Commissie VTO zou gaan ressorteren,  werd  tegen  deze

laatste bemoeienis al spoedig protest aangetekend.  Men vond  primaire
preventie weliswaar een achtergebleven gebied,  maar voor VTO moest de
prioriteit  liggen  bij secundaire preventie,  en bovendien moest  een
leeftijds-beperking in de doelgroep worden aangebracht.
De staatssecretaris nam deze beperking van het taakgebied over: hoewel
het  "natuurlijk  ideaal  zou  zijn,  dat  wij  door  middel  van  een

samenhangend geheel van 'genetic counseling',  preventie, vroegtijdige
behandeling  en  begeleiding  zoveel  mogelijk  zouden  bereiken,  dat
ziektes en handicaps worden voorkomen",  moest het zwaartepunt voor de
commissie VTO liggen bij het vroeg opsporen van bestaande of dreigende
ontwikkelingsstoornissen van 0 tot 7 jaar30.

Door  een  aantal betrokkenen is de hypothese geopperd dat  zich  hier
reeds  een  conflict aandiende,  dat in het verdere  verloop  van  het
commissiewerk  een zeer belangrijke rol zou gaan spelen.  Daarbij  zou
het steeds gaan om de vraag, welke taken aan vroegtijdige onderkenning
zijn  verbonden,  en tot wiens competentie die taken dan zouden moeten
behoren.  Het  bij  voorbaat en zoveel mogelijk  'uitkleden'  van  het

taakgebied van de 'zorg voor alle dysfunctionerende kinderen' tot 'VTO
voor  0  tot  7' jarigen zou in het kader van  deze  competentiestrijd

kunnen worden uitgelegd.

2.4.2 Commissie-samenstelling

Het ideaal van samenwerking, dat de initiatiefnemers tot een landelijk

beleid  met betrekking tot dysfunctionerende kinderen vanaf het  begin
voor  ogen  stond,  kreeg dus in een enigszins  ingeperkte  vorm  zijn
vertaling in  een  breed  samengestelde  Landelijke  Commissie  VTO.
Allereerst  moesten alle departementen die zich meer of minder  direct
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met problemen van dysfunctionerende kinderen bezig hielden,  vertegen-
woordigd  worden om een beleidsmatige co6rdinatie mogelijk  te  maken:
Volksgezondheid  en Milieuhygiene als centraal verantwoordelijke  voor
de Jeugdgezondheidszorg,  Justitie vanwege kinderbeschermingsaspecten,

Onderwijs  en  Wetenschappen vanwege contacten  met  onderwijsbegelei-
dingsdiensten,  gewoon lager en buitengewoon onderwijs, en CRM vanwege
maatschappelijk werk- en welzijnsaspekten.
Daarnaast  waren  van  het begin af aan  vertegenwoordigd  de  koepel-
organisaties  van de zwakzinnigenzorg (NOZ) en  Revalidatie (NVR ),  de
Kruisorganisaties, alsmede de geneeskundige hoofdinspecties.

Tenslotte  werd een aantal deskundigen uitgenodigd om op  persoonlijke
titel, op basis van hun deskundigheid en positie deel uit te maken van
de  commissie.  Bij  de aanvang van de werkzaamheden  hadden  op  deze
manier 3 psychologen, 1 orthopedagoog, 1 maatschappelijk werkende, 1
kinderpsychiater,  1 jeugdarts,  1 huisarts en 1 kinderarts zitting in
de commissie.

Opvallend  in  deze aanvankelijke samenstelling is het relatief  grote
gewicht van de Z.g. psychosociale disciplines, terwijl   de
vertegenwoordiging  vanuit  de medisch-klinische  sector  beperkt  is.
Daarnaast  valt  op dat een vertegenwoordiging van  ouders  ontbreekt.
Hoewel  aan  ouders  van meet af aan een belangrijke  functie  bij  de
vroegtijdige  onderkenning  werd toegeschreven,  achtte men  het  niet
nodig  of  niet mogelijk hen in de commissie zitting te  laten  nemen.
Hiervoor werden verschillende argumenten aangevoerd:  enerzijds zou de
commissie  te  groot worden omdat er vele ouderorganisaties  bestonden
(die dan allemaal vertegenwoordigd zouden moeten zijn), anderzijds was
men  van  mening dat de stem van ouders voldoende aan bod  zou  kunnen
komen via hun participatie in NOZ en NVR.

Na  twee  jaar commissiewerk werd een aantal  structurele  wijzigingen

aangebracht in de samenstelling.  Vanaf 1978 trad een  vertegenwoordi-
ging van de Samenwerkende Ouder en Patientenorganisatie (V.S.O.P) toe,
en  kregen zowel de Landelijke Huisartsenvereniging als de Nederlandse
Vereniging  voor  Kindergeneeskunde een officidle representant  in  de
commissie.

Vanaf  1979 is het aantal vertegenwoordigde  organisaties  geleidelijk
uitgebreid met:
-Gehandicaptenraad
-Nationale Kruisvereniging
-Nederlandse Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezonheidszorg
-Ziekenfondsraad
-Nederlands Instituut voor Psychologen
-Nederlandse Vereniging van Pedagogen, Andragologen en  Opvoedkundigen

-Landelijk Dienstencentrum Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding
-Stichting Spel en Opvoedingsvoorlichting

Tenslotte  werd  vanaf 1983 ook het departement van Sociale  Zaken  en

Werkgelegenheid  bij het commissiewerk betrokken,  met name in verband
met sociale verzekeringsaspecten.
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Enkele van  de conflicten die zich rond VTO zouden gaan voordoen,

lijken reeds in de commissie-samenstelling besloten te liggen.
Immers, terwijl     het  veld  van de gezondheidszorg voor jonge kinderen
steeds  meer gedomineerd werd door de  klinisch-medische  disciplines,
was de  vertegenwoordiging  van  de  'psychosociale'  hulpverlening,

althans  getalsmatig,  dominerend.  Weliswaar was een redelijk  aantal
artsen in de commissie vertegenwoordigd,  maar deze artsen waren  voor
het overgrote deel afkomstig uit de 'zachte' medische sector,  althans
uit  sectoren  die  door medisch-klinici  en  medisch-technologen  als
zodanig  worden beschouwd:  consultatiebureau-artsen,  jeugdartsen  en
kinderpsychiaters.

2.4.3  Werkzaamhe(len van de Landelijke Commissie: Eerste fase

In 1979 publiceerde de commissie ter afsluiting van de eerste fase van
haar  werkzaamheden  een  eerste rapport31,  waarin een  groot  aantal

aanbevelingen  ten aanzien van de inhoud,  methodieken en  organisatie
van  vroegtijdige  onderkenning werd  geformuleerd.  Als  uitgangspunt
dienden drie beginselen, namelijk dat:

a. VTO geen afzonderlijke categorie van hulpverlening mocht worden.
b. VTO  in  de  eerste plaats een kwestie  is  van  attitude,  waarbij

kennis, vaardigheden en continuiteit onmisbare voorwaarden zijn.
c. bij  de  toepassing  van technische mogelijkheden  van  VTO  uitge-

gaan moest worden van de menselijke maat, waarbij een 'menswaardig'
leven zoveel mogelijk moest worden bevorderd.

Daarnaast stelde men vast dat een in te voeren systeem van VTO achter-
eenvolgens gekenmerkt  zou  moeten  worden door "geografische en

psychische  bereikbaarheid voor alle betrokkenen (ouders en hulpverle-
ners)",  door een "integrale en multidisciplinaire benadering van  het
probleem,  zodanig  dat er zo min mogelijk stigmatisering van uit  zou
gaan",    door een "gerichtheid  op de behoeften  van  kind en gezin",    en
tenslotte door "bevordering van samenwerking,  coardinatie, communica-
tie en continuiteit in de hulpverlening„32.

De belangrijkste aanbevelingen van het rapport hebben achtereenvolgens

betrekking  op  de  verbetering  van  signalering  en opsporing van

ontwikkelingsstoornissen, op  de  verbeteringen  in  opleidingen  en
voorlichting  ten  aanzien  van  VTO en tenslotte op  de  vorming  van
zogenaamde  regionale multidisciplinaire  VTO- samenwerkingsverbanden.
Onder  auspicidn  van  deze  samenwerkingsverbanden  zouden  VTO-teams
gevormd moeten worden.
Signalering  (het opmerken van de eerste tekenen welke  het  vermoeden
wekken  dat  de ontwikkeling wordt bedreigd of is gestoord) is  in  de
ogen  van de commissie de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders

en  hulpverlening.  Ten  aanzien van de  systematische  opsporing  van
dergelijke  signalen  in de gehele populatie zou ook de  overheid  een
verantwoordelijkheid moeten dragen.
Om aan deze verantwoordelijkheid vorm te geven zouden ouders aanspraak
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moeten  kunnen maken op een gestandaardiseerd basispakket van  gezond-
heids- en  welzijnsvoorzieningen voor jonge kinderen.  Daartoe behoren
het periodiek systematisch onderzoek,  zoals dat door de  consultatie-
bureaus van de Kruisverenigingen wordt verricht,  screening en gericht
onderzoek.  Men constateert echter dat voor een groot aantal stoornis-
sen  ofwel  geen geschikt instrumentarium beschikbaar is,  ofwel  geen
duidelijke  diagnostische  criteria  voorhanden zijn. De  commissie
beveelt aan  om  wetenschappelijk  onderzoek  in dat verband   te
stimuleren.

De   samenwerking  tussen  ouders  en  hulpverleners  wordt als een
essentieel  instrument  voor vroegtijdige  onderkenning  gezien:  "VTO
heeft mede betrekking op de kwaliteit van deze relatie, het vraagt het
openstaan voor signalen en vragen,  maar ook een actieve opstelling om
zonodig  vragen los te maken,  alsmede het kunnen bespreken van  eigenvragen, vermoedens en onzekerheden"33.

Hulpverleners  worden naar de mening van de commissie te weinig op een
dergelijke  attitude  voorbereid.  Opleidingen dienen niet  alleen  de
eigen  vaktechnische competentie te onderwijzen,  maar  ook  expliciet
aandacht te  besteden  aan  de  bereidheid  en  vaardigheid  in  het
samenwerken met ouders en andere hulpverleners. Daarnaast moet inzicht
worden verschaft in de beroepsmatige en persoonlijke mogelijkheden  en
beperkingen van hulpverleners. Attitudevorming, preventie en samenwer-
king zijn in opleidingen te vaak een sluitpost.
Ook  voor  ouders wordt voorlichting (onder andere met betrekking  tot
ontwikkeling van kinderen) noodzakelijk geacht. Het kan hen behulpzaam
zijn  bij het verkrijgen van een attitude van  (zelf)verantwoordelijk-
heid en mondigheid. Massamedia, onderwijs- en voorlichtings-
instellingen zouden hierbij een grote rol moeten spelen.
De commissie spreekt zich in dit rapport duidelijk uit over de manier,
waarop  aan  de VTO-functie binnen de hulpverlening vorm  gegeven  zou
moeten worden. Hulpverleners, ouders en mogelijke andere signaleerders
van  ontwikkelingsstoornissen  bij  jonge  kinderen,  moet  een  adres
geboclen worden,  waar zij "met het gesignaleerde terecht kunnen om een
gecoBrdineerde, integrale en multidisciplinaire benadering mogelijk te
maken waar het belang van het kind en gezin dit eist"34.  Hiertoe moet

regionale samenwerking OP gang  gebracht worden tussen alle
gezondheids- en welzijnsvoorzieningen,  die op het jonge kind  gericht
zijn.

Dergelijke VTO-samenwerkingsverbanden, waarvan er naar het oordeel van
de commissie 40 A 47 zouden moeten worden opgericht,  krijgen tot taak
om het  proces  van  vroegtijdige  onderkenning  in  zijn  geheel  te
stimuleren en te begeleiden,  van signalering tot en met een eventuele
behandeling.  Uitdrukkelijk  stelt  men dat de behandeling  zelf  niet
behoart  tot  het VTO-taakgebied.  Wel zou men een duidelijke  ombuds-
functie  zowel  ten  behoeve  van  ouders  als hulpverleners moeten

vervullen,  en  zorg moeten dragen voor administratie,  registratie en
evaluatie.
In  multidisciplinaire VTO-teams zouden deskundigen van  verschillende

participerende instellingen,  onder voorzitterschap van een 'neutrale'
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co6rdinator,  gezamenlijk een handelingsplan ten behoeve van  kinderen
bij  wie een stoornis wordt vermoed moeten formuleren en de uitvoering
daarvan moeten begeleiden.
Tenslotte  stelt de commissie voor om over te gaan tot  de  instelling
van een landelijk overkoepelend orgaan ten behoeve van het dysfunctio-
nerende  kind,  dat het netwerk van samenwerkingsverbanden zou  moeten
ondersteunen en co6rdineren.

Tot  zover de voorstellen die werden vervat in het eerste rapport  van
de Landelijke Commissie VTO in 1979.  Aan de publicatie ervan ging een
aantal hoorzittingen vooraf, waarin de verschillende betrokken

instanties en organisaties om hun oordeel werd gevraagd.

2.4.4 Reacties op het eerste rapport

De reacties op het concept-rapport waren in meerderheid positief.  Met
name de ouder- en pati6ntenorganisaties spraken hun grote tevredenheid
uit over het feit dat nu eindelijk voorstellen werden gedaan om ouders
een adres te bieden, waar zij met hun zorgen over hun kinderen terecht
konden.  De  Nederlandse federatie van organisaties van dove  kinderen
maakte in dit verband melding van een eigen enqu&te, waaruit bleek dat
70% van de ondervraagde ouders zei het gevoel te hebben,  dat ze  door
artsen niet serieus werden genomen35.

Volgens  de stichting 'Buitenbeentjes' gaat het bij VTO niet zozeer om
de  vindbaarheid  van probleemgevallen,  maar om de  vindbaarheid  van
instanties  waar  ouders zich toe kunnen wenden. Kritiek  hadden  de
verschillende  ouderorganisaties  op het feit dat  ouders  te  weinig
betrokken  waren  bij  het  werk van de commissie,  en  op  de  weinig
prominente plaats die aan ouders was toegedacht in de VTO-organisatie.
Zo  pleitten  de  Nederlandse Vereniging voor Autisme  en  een  aantal
organisaties  van ouders van geestelijk gehandicapten voor  een  eigen
afvaardiging  van ouders in de Landelijke Commissie,  alsmede voor een
sterke betrokkenheid van ouders in de bestuurlijke organisatie van  de
te  vormen samenwerkingsverbanden36.  De federatie van ouders van dove
kinderen  pleitte  daarnaast voor opname van ouders  in  het  VTO-team
zelf37
Deze  laatste  groepering uitte overigens ook kritiek op de  veronder-
stelde  vrijblijvendheid van VTO.  Men was van mening dat op den  duur
elke ouder in Nederland verplicht zou moeten worden zijn kind te laten
onderzoeken  door een VTO-team,  aangezien het immers de taak  van  de
overheid  (en ouders) is om handicaps op te sporen.  Ouders zouden dan
altijd  nog kunnen weigeren de eventuele consequenties uit dat  onder-
zoek te trekken38.

De  sectoren  die verantwoordelijkheden hadden op het  gebied  van  de
geestelijk  volksgezondheid,  beoordeelden het concept-rapport als 'te
medisch'. De  Nederlandse  Vereniging  voor Ambulante Geestelijke
Gezondheidszorg,  verschillende universitaire pedagogische instituten,
de Medische Kinderdagverblijven  (MKD's)  alsmede   de   Nationale
Kruisvereniging  stelden dat het rapport met betrekking tot de  opspo-
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ring van emotionele en relationele stoornissen vaag bleef.  Volgens de
NVAGG  nemen  juist  deze  problemen binnen  het  totale  probleemveld
waarschijnlijk de belangrijkste plaats in. Men vroeg zich af waarom er
bijvoorbeeld  geen  aandacht  was  besteed aan  de  neurose  als  zeer
verbreide volksziekte39.

Terwijl de meeste ouderverenigingen de commissie juist lof toezwaaiden
voor de ontworpen VTO-structuur,  werd deze door een aantal  organisa-
ties ter discussie gesteld.  Men deelde in het algemeen de kritiek van
de  commissie op de tekortkomingen in de tot dan functionerende eerste
lijns-zorg, waarbij met name de consultatiebureaus van de kruisvereni-
gingen  en de huisartsen onvoldoende deskundigheid op het  gebied  van
ontwikkelingsstoornissen bij jonge kinderen werd verweten.  Toch vroeg
men  zich af of dit voldoende reden was om de gangbare organisatie  te
vervangen door een nieuwe.
De  Landelijke  Huisartsenvereniging had waardering voor  de  signale-
ringsfunctie die aan het Oe echelon was toegedacht,  zodat mensen niet
te snel  in het medische kanaal terecht zouden komen. Ook de
co6rdinatie-gedachte  werd toegejuicht.  Men miste echter de erkenning

van  de  centrale plaats van de huisarts in het  geheel  van  VTO.  In
principe zou elke verwijzing,  ook naar een VTO-team,  via de huisarts
moeten verlopen,  terwijl de commissie juist voorstelde om de  toegang
tot deze teams drempelloos te laten zijn40.

De NVAGG achtte de noodzaak tot de vorming van  samenwerkingsverbanden
te weinig onderbouwd. Men voorzag problemen in de tijdsinvestering die
een  dergelijke  samenwerking zou vergen,  en in de mogelijkheden  tot
samenwerking tussen organisaties en vrij gevestigden. Deze zou slechts

kans  van slagen hebben bij een hoge graad  van  institutionalisering,
waarbij ook mogelijkheden tot sanctionering aanwezig zouden zijn.
Ook de beide hoofdinspecties voor de volksgezondheid uitten commentaar
op het voorstel tot organisatieverandering. Het rapport ademde volgens
de  inspecteurs de sfeer alsof er in Nederland tot dusverre niets  was
gedaan op het gebied van de vroegtijdige onderkenning. Men had slechte
ervaringen  met  dergelijke structuurveranderingen,  onder andere  met
betrekking tot de opsporing van baarmoederhalskanker. Ze kondigden dan
ook  aan  dat  ze de Directeur-Generaal voor  de  Volksgezondheid  tot
voorzichtigheid in deze zouden manen41.

De  Kruisorganisatie  die in de voorgestelde  structuur  een  centrale
plaats  zou krijgen,  verklaarde zich bereid te voldoen aan de door de
commissie gestelde condities. Hoewel zij "de pretentie had al een eeuw
lang  VTO  avant  la lettre te bedrijven  via  de  consultatiebureaus"
verklaarde zij mede verantwoording te willen nemen voor de nieuwe VTO-
structuur,  mee  te  willen  werken  aan  de  totstandkoming  van  een
standaardpakket van voorzieningen,  en te willen voldoen aan de  eisen
van kwaliteit,  openbaarheid,  bijscholing en opleiding. Tenslotte was
de organisatie bereid om ter wille van VTO over te gaan tot aanpassing
van rechtsposities en financi*le structuur42.
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De meest uitgesproken kritiek op het conceptrapport kwam van de Neder-
landse  Vereniging voor Kindergeneeskunde.  Deze vereniging achtte  de
voorgestelde VTO-teams  enerzijds  te  zwak  voor  problematiek  die
deskundigheid vereist,  en anderzijds te zwaar voor simpele zaken  die
op  eenvoudiger  niveau moesten kunnen worden  afgehandeld.  Daarnaast
werd  in  het rapport te weinig deskundige aandacht  besteed  aan  het
onderkennen zelf,  en teveel aan 'begeleiding'.  De vereniging had het
gevoel  dat  de  commissie  zich  onterecht  afzette  tegen  bestaande
klinische voorzieningen.  Oplossingen voor de VTO-problematiek moesten

gezocht worden in versterking qua bemanning en opleiding van de eerste
lijnsvoorzieningen,  en van toevoeging van psychosociale deskundigheid
aan de  bestaande  klinische  voorzieningen  voor jonge kinderen.

Opmerkingen  van de commissie dat men herhaalde malen vruchteloos  had
gepoogd  de  hoogleraren kindergeneeskunde ervan te overtuigen dat  er
meer  'VTO-deskundigheid'  in  de  basisopleiding  zou  moeten  worden
opgenomen,  toonden volgens de kinderartsen juist aan dat de  schaarse
middelen  die  beschikbaar zijn moesten worden besteed aan  '6ducation
permanente'  van werkers in de eerste lijn.  Men was er absoluut  niet
van  overtuigd  dat  er extra instanties met een  lage  drempel  nodig
waren,  en  achtte zelfs het gevaar aanwezig dat deze de  problematiek
nog complexer zouden maken dan ze al was43.

2.4.5  Lantleli jke Commissie VTO: tweede fase

Van  1979  tot  en met 1981 werkte de commissie aan de afronding  en
operationalisering van de in het eerste rapport gedane voorstellen. De
doelstelling  daarbij  was het leveren van toereikend  materiaal  voor
regering en parlement om te kunnen overgaan tot daadwerkelijke  imple-

mentatie van een landelijk VTO-netwerk.
Via de instelling van enkele subcommissies,  waarvoor een groot aantal
deskundigen  op  specifieke terreinen werd aangetrokken,  werd  nadere
invulling gegeven aan:

- de problematiek van 4 tot 7 jarigen
-  werkmethoden voor vroegtijdige onderkenning,     o.a. van emotionele  en
relationele stoornissen

- erkenningseisen voor toekomstige samenwerkingsverbanden
- registratie en classificatie van ontwikkelingsstoornissen
- financiering van VTO

Bovendien werd evaluatie-onderzoek naar reeds bestaande  VTO-samenwer-

kingsverbanden op gang gebracht.
In figuur 2  wordt  een  schematisch  overzicht  gegeven van de

organisatiestructuur van de Landelijke Commissie VTO gedurende de
tweede fase van haar werkzaamheden.
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Relationele
Stoornissen

fig. 2: Landelijke Commissie VTO (tweede fase)

2.4.6 onderzoek naar VTO-samenwerking

Aan  het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde TNO (NIPG-
TWO)  werd  door het Ministerie van Volksgezondheid  en  Milieuhygiine

(VOMIL)  de opdracht verstrekt een evaluatie-onderzoek  te  verrichten
naar   de structuur en het functioneren van   al   bestaande

multidisciplinaire  samenwerkingsverbanden,  gericht  op  vroegtijdige
onderkenning,  begeleiding  en behandeling van jonge kinderen met  een
gestoorde  of bedreigde ontwikkeling.  Het onderzoeksrapport verscheen
in 1981,  kort voor de afsluiting van de tweede fase,  onder de  titel
'VTO-samenwerking in opbouw'44.

De gang  van zaken rond dit rapport verdient hier  bespreking,  omdat
deze  naar alle waarschijnlijkheid een belangrijke rol gespeeld  heeft
bij  de  implementatie van het VTO beleid.  Daarnaast  geven  de  vaak
aanzienlijke  verschillen  van inzicht die rond dit  onderzoek  hebben

bestaan,  een  verhelderend beeld van de belangentegenstellingen welke
met de invoering van VTO gepaard gaan.
De  Landelijke  Commissie overwoog na de publicatie  van  haar  eerste
rapport  om  zelf een onderzoek in te stellen naar de  meest  adequate
structuur en financieringsvorm voor VTO. Een subsidieaanvraag hiervoor
bij  het praeventiefonds werd in eerste instantie afgewezen,  maar  op
voorstel van dit fonds werd het onderzoek toevertrouwd aan het eerder

genoemde  NIPG-TNO.  De redenen hiervoor zijn niet  geheel  duidelijk,
maar  geconstateerd  kan  worden dat zich achter de  schermen  lobbies

hebben  afgespeeld die tot gevolg hadden dat de jurisdictie  over  het
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onderzoek  bij  de commissie werd weggehaald.  Hierbij moet  overigens
worden aangetekend dat het praeventiefonds allerminst onafhankelijk is
van het ministerie. Zo heeft het ministerie vetorecht ten aanzien van
belangrijke  beleidsbeslissingen  van  het fonds. De  uiteindelijke
opdracht  tot  het onderzoek werd verstrekt door  het  ministerie  van
VOMIL. Het ministerie verzocht het NIPG-TNO om aan dit onderzoek

prioriteit  te  verlenen binnen het kader van een reeds langer  lopend
onderzoek  naar de structuur van de  totale  jeugdgezondheidszorg.  Er
werd een begeleidingscommissie samengesteld die bestond Uit

vertegenwoordigers  van het ministerie,  van het staatstoezicht op  de
volksgezondheid, alsmede van de commissie zelf, met dien verstande dat

zij  een  veel  kleinere vertenwoordiging kreeg  dan  waarom  zij  had
gevraagd.  Vastgesteld  werd  dat de  wetenschappelijke  verantwoorde-
lijkheid uitsluitend bij het onderzoeksinstituut berustte. Uitvoerders
van  het onderzoek waren twee artsen,  een andragoloog en een project-
medewerker. Een van de arts-onderzoekers was als vertegenwoordiger van
de  Vereniging  voor Kindergeneeskunde tevens lid  van  de  Landelijke
Commissie  zelf,  de  andere  had deel uit gemaakt  van  de  Commissie
Genetic Counseling.

2.4.7  Conclusies en Aanbevelingen van het NIPG-rapport

Het  onderzoek behelsde de opsporing,  inventarisatie en evaluatie van
multidisciplinaire samenwerkingsverbanden voor VTO, welke voldeden aan
de  door de Landelijke Commissie gestelde criteria.  Daarnaast  werden

ook  twee gebieden onderzocht waar geen sprake was van  een  dergelijk
samenwerkingsverband  (de z.g.  'maagdelijke gebieden').  Ofschoon het
onderzoek uitdrukkelijk niet was gericht op het bepalen van de aard en
de  omvang van de problematiek werd uit de gegevens  van 21  teams  in
het  peiljaar 1979 berekend,  dat gemiddeld 1 per 1000 kinderen uit de
leeftijdsgroep van 0 tot 7 jaar werd aangemeld.  Gesteld werd dat  dit
de huidige praktijk  is  (van  1979,    MdW),    "die niet noodzakelijkerwijs
identiek  behoefde  te zijn met de werkelijke behoefte aan VTO  gezien
vanuit de bevolking". Wel meende men hieruit een signaal te kunnen
ontlenen, dat het door de Landelijk Commissie verwachte aantal aanmel-

dingen  op basis van schatting van het aantal ontwikkelingsstoornissen
bij  5 A 10 % van het geboortecijfer ( 10 maal zoveel dan het  in  het

onderzoek  gevonden cijfer) waarschijnlijk een veel te hoog  uitgangs-
punt was voor het tot stand brengen van VTO-structuren45. op basis van

de gevonden cijfers werd aanbevolen om VTO-samenwerking te organiseren
en  te  stimuleren  vanuit  15 A  17  grootstedelijke  en  provinciale
steunpunten,  in plaats van de 40 8 47 die door de commissie noodzake-
lijk werden geacht.

Verder constateerde men in het veld aanzienlijke regionale verschillen
in  organisatorische  en functionele vormgeving van de  multidiscipli-

naire samenwerking.

In plaats van de landelijk uniforme structurering van VTO,  waar  door
de  commissie  op  werd  aangedrongen,  stelden  de  onderzoekers  een

flexibele aanpak voor,  waarbij sprake zou blijven van een basispakket
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van  voorzieningen,  maar  waarbij de organisatorische  invulling  zou
worden  overgelaten  aan het uitvoerende niveau.  VTO is  primair  een
samenwerkingsprobleem,  zo stelde men,  en niet primair een structuur-
probleem.

De  reacties van de Landelijke Commissie op het rapport waren zoals te

verwachten  valt heftig.  De commissie werd in haar  kritiek  gesteund
door een aantal betrokken organisaties.
De vereniging van Samenwerkende Ouder- en Patidntenorganisaties (VSOP)
formuleerde in een brief aan de Landelijke Commissie haar onverbloemde
kritiek alsvolgt:

"..de doelgroep van VTO is niet vooraf gedefinieerd; de grootte van
deze  groep  kon  dus  niet bepaald worden;  er kon  dus  ook  geen
uitspraak gedaan worden of het feitelijk aantal aanmeldingen in een
enigszins  redelijke  verhouding tot de grootte  van  de  doelgroep
staat;  toch  wordt  de vergaande conclusie getrokken dat een  veel
beperktere  VTO-opzet mogelijk is dan de Landelijke Commissie  zich
voorstelt, op  grond  van  het  feitelijk aantal aanmeldingen;
voorzover  de  feitelijke  aanmeldingen al als norm  zouden  kunnen
dienen  wordt de satisfactie niet gemeten (wel de -uiteraard  grote
(zelf)satisfactie van de hulpverleners in de regio's zonder  samen-
werkingsverbandl).  Zeker  waar  de ambtelijke organisatie van  het
ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygi*ne deze  ongefundeerde
onderzoeksconclusies  met  gretigheid  blijkt  te  aanvaarden,   is
krachtig  verzet geboden tegen de gang van zaken.  Wij hopen met  u
(de  LC.  VTO)  het hoofd te bieden aan de ernstige bedreiging  die

uitgaat van deze ongefundeerde conclusies, die de voorgestelde VTO-
opzet in de kern aantasten„46.

De  kritiek  van  de Landelijke Commissie richtte zich  vooral  op  de
berekening  van  het  aantal  aanmeldingen  bij  de  onderzochte  VTO-
samenwerkingsverbanden, en op de daaruit voortvloeiende conclusies met
betrekking tot het aantal te vormen samenwerkingsverbanden. Volgens de
commissie  is het NIPG bij haar berekeningen uitgegaan van een  andere
doelgroep  dan die welke men zelf op het oog had.  Men doelt vooral op
multi-factorieel gestoorde kinderen,  terwijl de Landelijke  Commissie
doelt  op alle kinderen met ontwikkelingsstoornissen.  Daartoe behoren
niet  alleen  kinderen  met  evidente  syndromen,  maar  ook  kinderen
(eventueel  ouders) aan wie hulp zou moeten worden geboden om  verdere
schade te voorkomen47.

Bij  de berekening van het aantal co6rdinator-plaatsen (15-17) zijn de
onderzoekers  voorbijgegaan aan het feit dat de taak  van  co6rdinator
(en  het samenwerkingsverband) veel meer facetten vertoont dan  alleen
'aanmelding'.  De  commissie dacht in dat verband aan de ombudsfunctie
van het samenwerkingsverband, en aan de follow-up van verwijzingen van
de teams naar bepaalde hulpverleners48.

Uit  interne  commissie-verslagen  is op te maken dat men zich  om  de
gevolgtrekkingen van het onderzoeksrapport ernstige zorgen maakte,  en
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wel om twee redenen.  In de eerste plaats zouden zowel het eindrapport
van de commissie zelf als het onderzoeksrapport als basis dienen  voor
de formulering van het regeringsstandpunt met betrekking tot VTO.  Een
enkel lid vroeg zich zelfs af, of het ministerie van VOMIL er wellicht
doelbewust  de  voorkeur aan gaf het onderzoeksverslag in  de  huidige
(door  de commissie aangevochten vorm) te publiceren.  Het rapport was
immers  op  essentiole punten in strijd met de  aanbevelingen  van  de
commissie. In een brief aan de minister van VOMIL, die eveneens werd
verzonden aan  de staatsecretarissen van CRM, 0 & W en van Justitie
schreef de commissie dat "het gevaar bestaat dat dergeli-ike
onvoldoende onderbouwde aanbevelingen een eigen leven gaan leiden"49.

In  de tweede plaats verscheen het rapport op een publicitair ongeluk-
kig  tijdstip.  Terwijl  de commissie haar eerste bespreking  van  het
rapport  hield op 11 maart 1981,  zou het  publiekelijk  gepresenteerd
worden  tijdens  het eerste nationale VTO-congres op 29 april van  dat
jaar, gelijktijdig met het concept eindrapport.  Hoewel enkele  leden
van  mening  waren  dat  het onderzoeksrapport  niet  op  dat  congres
gepresenteerd ZOU mogen worden, besloot men het toch aan de

congresdeelnemers  toe te sturen,  onder de uitdrukkelijke  vermelding
dat het om een niet door de commissie geautoriseerd rapport ging.

2.4.8  Reacties op eindrapportage

Het hiervoor genoemde eerste landelijke VTO-congres was bedoeld om aan

het veld commentaren te ontlokken over het ontwerp-eindrapport van  de
Landelijke  Commissie.  De  opmerkingen  die vanuit  de  ongeveer  500

aanwezigen  werden  gemaakt  hadden echter voor  een  belangrijk  deel
betrekking op het NIPG-rapport. Ten aanzien van de commissie-

voorstellen waren de  reacties overwegend positief. Kritische

commentaren waren met name gericht op de zelfstandigheid, bevoegdheden
en flexibiliteit van de samenwerkingsverbanden,  de betrokkenheid  van
ouders,  en  de plaats en functie van de co6rdinatoren50.  Met name de

ouder- en pati6ntenorganisaties  pleitten  voor  het scheppen van

voldoende  voorwaarden voor participatie van ouders op  beleidsniveau,
alsmede voor  een  sterke  organisatievorm  van de samenwerkings-
verbanden51,52

2.5  Naar een regeringsstandpunt over VTO

In  een  brief  van 16 mei 1979 gaf  de  staatssecretaris  van  Volks-
gezondheid,  mevrouw  Veder-Smit,  op verzoek van de bijzondere kamer-
commissie voor het gehandicaptenbeleid een overzicht van de stand  van
zaken rond VT053. Zij sprak daarin de verwachting   uit   dat "de aanvang
der  realisatie  -dat  wil zeggen het begin van uitvoering van  de  op
basis van het eerste rapport te nemen beslissingen- geschat kon worden
op 1980".
In november 1979 diende het CDA-kamerlid mevrouw Cornelissen een motie

in,  waarin  zij de regering verzocht de aanbevelingen uit het  eerste
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rapport  van  de Landelijke Commissie ten uitvoer te  brengen,  en  te
bevorderen dat de voorgestelde samenwerkingsverbanden konden
ontstaan54

In 1980 tenslotte schreef de Directeur-Generaal van het ministerie van

VOMIL  een brief naar de staatssecretarissen van de bij VTO  betrokken
departementen, waarin hij hen twee concrete voorstellen deed aangaande
de  implementatie van het VTO-beleid.  In de eerste plaats stelde  hij
voor  om  in het kader van het  arbeidsplaatsenplan  1980/1981  twaalf
arbeidsplaatsen uit het VOMIL-contingent voor VTO te bestemmen,  en in
de tweede plaats om het werk van de Landelijke Commissie tot eind 1985
te  continueren,  teneinde  haar idee6n uit te werken en  de  gestarte
samenwerkingsverbanden te begeleiden55.  De achtergrond van deze brief

was  de  verwachting  dat de eindrapportage van de  commissie  bij  de
regering  zou  belanden  ten tijde van de  verkiezingen  en  kabinets-
formatie van 1982.  Een vroegtijdige beleidsuitspraak van de betrokken

bewindslieden  zou  de ambtenaren de gelegenheid geven om ongeacht  de
politieke  verwikkelingen  gestalte te geven aan de  voorbereiding  en
uitvoering van de plannen van de Landelijke Commissie56.

Terwijl  het  eindrapport  in  november  1981 verscheen, kwam het

regeringsstandpunt  daarover echter pas in april 1983,  anderhalf jaar
later.  Er  zijn twee redenen aan te wijzen voor deze trage  gang  van
zaken.  Allereerst  vereiste het interdepartementale karakter van  het

probleem  VTO  dat  een  standpunt  over het eindadvies  in  eerste

instantie  door elk van de betrokken departementen afzonderlijk diende
te worden bepaald, alvorens een gemeenschappelijk standpunt kon worden
vastgesteld.

De  tweede reden is gelegen in het feit,  dat de voorstellen rond  VTO
inmiddels  waren 'ingehaald' (of wellicht zelfs 'overgenomen'57)  door

een  meer  omvattende  ontwikkeling  op het  terrein  van  het  totale
jeugdhulpverleningsbeleid.

2.5.1  VTO en nieuwe beleids-ontwikkelingen

In  1976  verscheen een rapport van  een  gemende  interdepartementale
werkgroep Jeugdwelzijnsbeleid (commissie  MIK) onder de titel
"Jeugdwelzijn op weg naar een samenhangend beleid".  In aansluiting op

dit  rapport  werden  respectievelijk in 1978 en  1979  twee  vervolg-
werkgroepen  in het leven geroepen.  Deze waren de interdepartementale
werkgroepen voor  Residentiele Voorzieningen (IWRV) en voor  Ambulante
en Preventieve Voorzieningen (IWAPV).

Ten  tijde van het verschijnen van de eindrapportage van de Landelijke
Commissie VTO hadden beide werkgroepen in een tussentijds rapport  hun
voorlopige plannen naar buiten gebracht.
Daarin  werd  gesteld  dat de ambulante  hulpverlening  versterkt  zou
moeten  worden  door middelen over te hevelen vanuit  de  residentiole
sector. Beide werkgroepen pleitten voor 'niet-vrijblijvende
samenwerking  op  regionaal  niveau  tussen  ambulante  voorzieningen,
dagvoorzieningen  en  residenti le  voorzieningen,  om  een  zo  groot
mogelijke continuiteit in de hulpverlening te waarborgen.
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Op  organisatorisch  vlak  werd een structuur  ontworpen,  waarbij  de
verschillende vormen van  hulpverlening naar ;zwaarte' werden

gerangschikt:  lichte  hulpverlening  dicht bij huis  moet  het  meest
toegankelijk  zijn,  terwijl zwaardere vormen van hulp achter de  hand
moeten worden gehouden.
In  beide rapporten wordt formering bepleit van zogenaamde  jeugdhulp-
adviesteams (JHAT's),  die kunnen beoordelen welke hulp in individuele

gevallen  nodig  en beschikbaar is.  Tot  residenti le  plaatsing  mag
alleen  worden overgaan wanneer de thuissituatie dat vereist,  wanneer
de  vereiste  hulpverlening alleen maar kan  geschieden  via  uithuis-
plaatsing, en  wanneer  gebleken  is  dat  pleegzorg  aangevuld  met
ambulante  ondersteuning niet of onvoldoende  mogelijk  is.  Tenslotte
streven  beide  werkgroepen naar planning en financiering  vanuit  het
provinciale niveau.
Deze  tendens  paste  uiteraard zeer  wel  in  de  decentralisatie- en
bezuinigingspolitiek, zoals die in de betreffende kabinetsperioden was
ingezet.  Voor  een uitgebreid overzicht verwijs ik naar de  rapporten
van beide werkgroepen58.

Gezien  de raakvlakken tussen de voorstellen met betrekking tot VTO en
de  jeugdhulpverelening  werden  de IWAPV en  IWRV  betrokken  bij  de
formulering  van het regeringsstandpunt.  Een en ander leidde tot  een
aantal 'aanvaringen' tussen de commissie en de beide werkgroepen. Deze
laatste  leken in de periode na de formatie van het kabinet Lubbers de
politieke wind nogal mee te hebben.  Zij werden met name gesteund door
de  minister  van WVC die de gehele jeugdhulpverlening in  snel  tempo
binnen  een wettelijk kader wilde onderbrengen.  Zij claimden dat  VTO
een onderdeel moest vormen van het door hen bestreken terrein.

Op de achtergrond hiervan speelden de problemen rond  de fusering  van
het  vroegere  ministerie van CRM en het Volksgezondheid-deel van  het
vroegere  ministerie van VOMIL.  De samenwerking tussen  beide  fusie-
partners  in  het nieuwe ministerie van  Welzijn,  Volksgezondheid  en
Cultuur  bleek  moeizaam te verlopen,  hetgeen nogal wat  competentie-
conficten tot gevolg had. De 'welzijns-poot' (het ex-CRM-deel) hechtte

belang aan het onderbrengen van VTO binnen het wettelijk kader van  de
jeugdhulpverlening, terwijl de volksgezondheid-poot (ex-VOMIL) VTO als

onderdeel  zag  van de toekomstige Wet  Voorzieningen  Gezondheidszorg
(WVG).

Daarnaast  speelde zich binnen het CRM-deel van het nieuwe  ministerie
een conflict af tussen de sector jeugdhulpverlening,  welke VTO geheel
binnen  het door het IWAPV voorgestelde model wilde laten ressorteren,
en  de  sector gehandicaptenbeleid,  welke voor VTO  een  zelfstandige
plaats opeiste. Niet verwonderlijk is dan ook dat van alle departemen-
ten die de eindrapportage van de Landelijke Commissie van een  oordeel
moesten  voorzien,  het standpunt van Wvc verreweg het langst op  zich
liet wachten.
Een en ander  verklaart  althans  ten dele  waarom  er  zoveel  tijd
verstreek  tussen  eindrapportage  en regeringsstandpunt. In feite

moesten  de  voorstellen  van de Landelijke  Commissie  binnen  nieuwe
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beleidskaders worden ingepast.  Dit mag op zijn minst enige  verwonde-

ring  wekken,  omdat  de  plannen tot herstructurering van  de  totale
jeugdhulpverlening  uit dezelfde tijd dateerden waarin  de  Landelijke
Commissie werd ingesteld.
De werkelijke tegenstellingen  tussen  beide  werkgroepen  en   de
Landelijke Commssie waren echter niet zo groot. De IWAPV wilde de VTO-

functie  vervlechten  in  het  totale  samenhangende  pakket  voor  de
jeugdhulpverlening59,  en wilde de mogelijkheden daartoe niet  beperkt

zien door een 'keurslijf van aanbevelingen' . Ofschoon deze werkgroep
60

belang  hechtte aan VTO,  wilde zij de taak van de commissie  beperken
tot  inhoudelijke aspecten.  De organisatie van de hulpverlening  vond
zij  tot haar eigen competentie behoren.  Er moesten dan ook niet meer

VTO-samenwerkingsverbanden komen dan er (in 1983) al waren,  omdat  de
werkgroep  veronderstelde  dat ze op den duur over zouden gaan in  een
nieuwe structuur61.
De  Landelijke  Commissie  was eveneens voorstander  van  een  nieuwe,

integrale jeugdhulpverlening,  maar zag daarbinnen een duidelijk eigen
plaats  voor  VTO.  Het  IWAPV  rapport  was  vooral  georianteerd  op

psychosociale problematiek,  terwijl het bij VTO ging om alle, dus ook
medisch-biologische ontwikkelingsstoornissen.  Bovendien waren de door
haar  voorgestelde  VTO-teams bestemd voor  hulpverleners  en  ouders,
terwijl  de  JHAT's  met name als  coardinatie- en  toetsingspunt  ten
behoeve van de hulpverlening bedoeld waren62.

2.5.2  Het regeringsstandpunt

Het  regeringsstandpunt ten aanzien van VTO droeg duidelijk de  sporen
van de genoemde ontwikkelingen.  Weliswaar werden de uitgangspunten en
aanbevelingen  van de Landelijke Commissie in grote lijnen onderschre-
ven, maar de  implementatie  ervan  werd  onder verwijzing naar
toekomstige beleidsontwikkelingen (bedoeld wordt de rapportage van  de

IWAPV en IWRV) getemporiseerd. Evaluatie-onderzoek naar het functione-
ren  van  de  twaalf  samenwerkingsverbanden die  met  behulp  van  de
arbeidsplaatsen-regeling  waren gestart,  moest uitwijzen in  hoeverre

deze aan de gestelde verwachtingen voldeden. Hoewel dit onderzoek door
de  commissie  zelf was voorgesteld ter optimalisering van de  gekozen
werkwijze,  werd  het in het regeringsstandpunt van  een  conditionele
betekenis  voorzien.  De  regering achtte het niet gewenst  om  hierop

vooruitlopend nieuwe samenwerkingsverbanden te initi6ren. Wel

concludeerde  zij dat de commissie nog voor een derde en laatste  fase
moest worden ingesteld ter afronding van haar werkzaamheden63.

Uit het eindrapport van de IWAPV, dat in 1984 verscheen onder de titel

'Tussen  Droom en Daad',  bleek dat de wens tot incorporatie  van  VTO
binnen  het  gedachte kader vooralsnog meer droom dan  daad  was.  Het
regeringsstandpunt over  het  rapport  vermeldde  slechts dat 'de

ontwikkelingen  van VTO-teams,  jeugdhulp-adviesteams en van regionale
samenwerkingsverbanden  op hun integratiemogelijkheden  bezien  zouden
worden'64
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2.6 Landelijke Commissie VTO: derde fase

Aangezien ons archief-onderzoek zich slechts uitstrekte tot 1984,  kan
over  de werkzaamheden van de commissie in haar derde en laatste fase

alleen  een  schematisch overzicht worden gegeven.  In september  1983
werd de commissie nogmaals geinstalleerd voor een periode van 5 jaar.
Sinds die tijd wordt in een aantal nieuwe subcommissies gewerkt aan de
volgende projecten:

- het vervaardigen van adviezen m.b.t. VTO na 1988
- voorlichting m.b.t. VTO
- het begeleiden van 12 experimentele VTO-teams
- begeleiden van een door het Nederlands Instituut voor  Kinderstudies
en  het NIPG uit te voeren evaluatie-onderzoek naar VTO-samenwerking

(dit onderzoek zal medio 1987 zijn afgerond)
- de opzet van een VTO-registratiesysteem
- het opzetten van een wetenschappelijke VTO-bibliografie
- het inventariseren van VTO-onderzoeksinstrumentaria

- het adviseren over toekomstige aanpassingen in opleidingen,  bij- en
nascholing  ten  behoeve van hulpverleners die met  0-7  jarigen  te
maken hebben

- het verzorgen van VTO-documentatiemateriaal
- het  samenstellen  van  een serie van 10 handboeken, bestemd voor

ouders en de verschillende bij VTO betrokken disciplines.  Inmiddels
zijn  enkele boeken in deze serie verschenen,  onder andere  bestemd
voor

peuters elzaal-leidsters, wijkverpleegkundigen en consultatie-
bureauartsen

- Het vervaardigen van een serie video-producties welke bij de diverse

beroepsopleidingen gebruikt kunnen worden

2.7  VTO als brandpunt van belangen

Vroegtijdige  onderkenning  van ontwikkelingsstoornissen staat  nu  in
Nederland ongeveer twee decennia ter discussie.  Gedurende die periode
hebben tal van organisaties,  commissies,  overheidsorganen en indivi-

duen zich met dat probleem bezig gehouden.  Aangezien de  oplossingen,
welke  hiervoor  werden aangedragen steeds te maken hadden met  samen-
werking, met de doorbreking van te starre disciplinaire en institutio-
nele grenzen en belangen,  is het niet verwonderlijk dat zich rond VTO
vele competentie-kwesties en belangentegenstellingen hebben

voorgedaan. Deze hadden vooral betrekking op:
- de invloed van ouders en hun organisaties op het VTO-beleid
- problemen  veroorzaakt door gebrek aan co8rdinatie tussen en  binnen
de verschillende departementen en de verschillende adviesorganen van
de overheid

- de vergroting van het aandeel van de z.g. psychosociale disciplines,
waarmee gepaard ging

- een aantasting van het monopolie van de medische disciplines
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Tot  slot  van dit hoofdstuk wil ik enkele van deze problemen aan  een
nadere  beschouwing  onderwerpen.  Immers,  wanneer  men  inzicht  wil

krijgen in de achtergronden van de vorming van gezondheids-beleid,  is
het  van  groot belang te analyseren welke krachten  daar  invloed  op
uitoefenen.  Beleids-rapporten  hebben  vaak de neiging om  dergelijke
problemen  zoveel  mogelijk te verdonkeremanen,  waarna de  lezer  mag
raden wat  de  achtergronden  zijn  van  de subtiel geformuleerde
compromissen, die vaak niet eens als zodanig herkenbaar zijn.

2.7.1  VTO en ouders

In  hoofdstuk  5 van deze studie zal  ik  beschrijven,  dat  ouder- en
patidntenorganisaties  zich  sinds de jaren zestig meer en  meer  zijn
gaan bezig houden met verbeteringen in de professionele hulpverlening,
en  dat zij in het proces van professionalisering van de  gezondheids-
zorg een steeds actievere rol zijn gaan spelen.
Ouderverenigingen,  veelal  gestart  op  initiatief  van  beroepshulp-
verleners, ontwikkelden zich in de jaren zeventig tot partners van die
deskundigen,  welke eeh aantal essentidle veranderingen in de  gezond-
heidszorg  voorstonden:  meer  aandacht voor  psychosociale  aspecten,
multidisciplinariteit,  grotere toegankelijkheid van de hulpverlening,
en verschuiving van de intramurale naar extramurale zorgverlening66.

In  dit  kader past ook de zeer actieve betrokkenheid van  een  aantal
ouderorganisaties bij de tot stand koming van VTO.
Anderzijds  zijn  de  belangen van ouders van meet af  aan  een  sterk

argument  geweest voor de Landelijke Commissie bij het verdedigen  van
haar voorstellen tegen een vaak onwillige 'buitenwacht'.  Het wekt dan

ook enige verbazing, dat ouders aanvankelijk niet betrokken werden bij
het werk van de commissie.  Pas vanaf het begin van de tweede fase van
het  commissiewerk  werden  ouders  serieus (dat  wil  zeggen  direct)
vertegenwoordigd;  de grote lijn van de voorstellen stond toen  echter
al vrijwel vast.

Twee  belangrijke verlangens van de ouderverenigingen werden in  feite
niet gehaald.  Het betrof hier de functie van de teamco6rdinatoren  en
de  regic-grootte van de samenwerkingsverbanden67.  Ouders wensten een
co6rdinator die 'naast' hen zou staan, een 'ouder-advocaat' ten

opzichte van de hulpverlening.  Bij de uiteindelijke invulling van  de
co6rdinatie-taak  kreeg  deze  meer het karakter van  bemiddelaar  bij
multidisciplinaire samenwerking. Ouders  hechtten  daarnaast  grote
waarde aan kleinschalige samenwerkingsverbanden,  en zij waren dan ook
zeer  verbolgen  over  de door het NIPG  voorgestelde  organisatie  op
proviciaal of grootstedelijk niveau68, In deze waren   de

ouderverenigingen  letterlijk partner van de Landelijke  Commissie  in
haar strijd tegen de conclusies uit dat onderzoek.

Geconcludeerd kan worden dat het voor de ouder- en
patidntenorganisaties een grote winst betekende om tot de commissie te

kunnen  toetreden,  en  zo  directe invloed op de  beleidsvorming  te
krijgen.  Daartegenover staat, dat een zo directe betrokkenheid bij de
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beleidsvorming hen  mede-verantwoordelijk  maakte  voor  een  aantal
compromissen in dat beleid, waar ze niet geheel achter konden staan.

2.7.2  VTO en de 'bureaucratogene' competentiestrijd

In paragraaf 2.3.5 werd geconcludeerd,  dat het geheel van  overheids-
initiatieven  ten  aanzien van preventie bij jonge kinderen zoals  dat
tot aan 1976 werd ontplooid,  een nogal chaotische en ongecoardineerde
aanblik bood. Ofschoon inhoudelijk grote vooruitgang werd geboekt, zet
zich dit beeld ook na 1976 voort.

Het is verwonderlijk hoe zich steeds een zelfde patroon aftekent:  een
minister  of staatssecretaris vraagt over een bepaalde kwestie  advies
aan  een van de vele organen die hem daarvoor ter  beschikking  staan.
Wanneer  het  desbetreffende  advies beschikbaar komt  blijkt  het  te
concurreren met  adviezen  op  verwante  terreinen  die hij, zijn
voorganger,  of een collega op een ander departement aan hetzelfde  of
aan  een  ander advies-orgaan heeft gevraagd.  Op dat moment moet  een
afstemming plaatsvinden die in feite te laat komt.  Commissies  hebben
zich  geidentificeerd  met  hun vaak jaren  durende  arbeid,  en  veel
kostbare  tijd  en energie gaat verloren aan wat ik  'bureaucratogene'
competentiestrijd zou willen noemen.
Zowel de co8rdinatie tussen advies-aanvragen als de co6rdinatie tussen
(en binnen) de adviserende instanties lijken vaak ver te zoeken.
De geschiedenis van het VTO-beleid geeft daarvan een aantal  pregnante
voorbeelden. In  paragraaf 2.5.1  werd beschreven,  hoe sinds 1976 in

volkomen gescheiden circuits gewerkt werd aan de herstructurering  van
de  jeugdhulpverlening  enerzijds,  en aan  vroegtijdige  onderkenning
anderzijds.  Pas  ten tijde van de formulering van een regeringsstand-
punt met betrekking tot VTO kwamen beide lijnen samen, met het bekende
resultaat: strijd en vertraging.

Een tweede voorbeeld betreft de commissie Genetic Counseling.  In 1973
verzocht  de  staatssecretaris  van Volksgezondheid  en  Miliehygi@ne,
Hendriks, aan de voorzitter van de Gezondheidsraad, prof. Haex, een
advies  uit te brengen "inzake de in Nederland bestaande behoefte  aan

genetic  counseling en prenatale diagnostiek van aangeboren  afwijkin-
gen, alsmede  inzake  de structuur en de faciliteiten die dienen te

worden gecre6erd om in deze behoefte te voorzien . De voorzitter van„69

deze raad bepleitte eveneens in 1973 bij dezelfde staatssecretaris  de
instelling van een Landelijke Commissie voor de vroegtijdige onderken-
ning  van ontwikkelingsstoornissen70.  In het rapport van de commissie

Genetic  Counseling,  dat in 1977 verscheen treft men nu  de  volgende
passage aan:

"..de  commissie betreurt het dat de staatssecretaris gedurende  de
werkzaamheden  welke  tot dit rapport  hebben  geleid,  een  nieuwe
Adviescommissie 'Vroegtijdige Onderkenning" heeft ingesteld
zonder voorafgaand  overleg  met  de  Gezondheidsraad...Door  het
ontbreken  van  overleg m.b.t.  de taak en samenstelling  van  deze
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Commissie  dreigt  onnodige duplicatuur en is er  een  mogelijkheid
tot integrale benadering  van  het probleem van aangeboren
afwijkingen verloren gegaan 71.

De  procedure die hierop volgde was even onnodig als  onverkwikkelijk.
Terwijl  het  in wezen ging  om complementaire  terreinen,  welke  een

aantal overlappingen vertoonden, ontstond een strijd om competentie en
deskundigheid,  volgden  lobbies om het eigen gelijk bij de  betrokken
bewindslieden te verkrijgen,  en werden verantwoordelijkheden voor  de
gang van zaken afgeschoven. De onderlinge verhoudingen werden door een
en ander  uiteraard  zeer bemoeilijkt, hetgeen  uiteraard  weinig
bevorderlijk  is  voor  de  juist  zo  noodzakelijke afstemming van
werkzaamheden72.

Een laatste voorbeeld uit de in dit opzicht rijke historie betreft een
ander  advies-college  van  de  overheid,  de Centrale  Raad  voor  de

Volksgezondheid.  Deze raad kende in 1978 een voorbereidende werkgroep
jeugdgezondheidszorg,  die  voor de leeftijdsgroep van 0 tot 4  jarige
kinderen bestudeerde welke inhoud de zorg moest hebben,  welke  data
daarvoor  van belang waren,  en hoe die konden worden  opgespoord.  De
Landelijke Commissie VTO meldde,  dat zij van al haar  vergaderstukken

exemplaren naar de Centrale Raad stuurde, maar dat deze haar nooit had

laten weten dat zij zich op haar terrein bewoog.  Van haar kant deelde
de Centrale Raad mee,  dat de Landelijke Commissie via haar waarnemend

voorzitter steeds op de hoogte werd gehouden van de vorderingen van de
werkgroep.
Beide groepen  kwamen  tot  de  gemeenschappelijke conclusie, dat

onderling overleg geindiceerd was.  Na enkele jaren langs elkaar  heen
werken lijkt dit een wat cynische gevolgtrekking73.

2.7.3  VTO en professionele belangengroepen

Het proces van beleidsvorming op het gebied van vroegtijdige onderken-
ning  is  steeds  gekenmerkt door tegenstellingen  tussen  de  diverse
beroepsgroepen  die op dit terrein belangen te verdedigen hadden.  Van
meet af aan was de vraag aan de orde, tot wiens competentie en deskun-
digheid  de preventie van ontwikkelingsstoornissen bij jonge  kinderen
behoorde.  Achter  het  motto 'multidisciplinaire  samenwerking'  ging
immers  mede de gedachte schuil,  dat de historisch gegroeide medische
dominantie op dit terrein niet langer opportuun was.
Bij  de  term  'medisch'  moeten echter  enige  kanttekeningen  worden
gemaakt.  Verschillende medische sectoren hebben immers in de loop van
de  historie  een  andere  ori&ntatie  ten  aanzien  van  vroegtijdige
opsporing ontwikkeld.

Consultatiebureaus voor zuigelingen en kleuters nemen sinds het  begin
van  de eeuw een centrale plaats in bij de preventieve kinderzorg.  De

artsen die deze bureaus leidden werden en worden in de medische wereld
maar  ten  dele  serieus genomen.  Het belang van  hun  functie  wordt

weliswaar  allerwege  beaamd,  maar als 'echte'  medische  deskundigen
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worden  ze  niet beschouwd.  De consultatiebureaus  lijken  vooral  te
worden  gewaarderen  als zeef,  of als 'toeleveringsbedrijf'  voor  de
klinische sector.
De  Nederlandse kinderartsen,  welke eveneens een belangrijke  functie

vervullen  in  de  zorg voor jonge  kinderen,  bevinden  zich  in  een
overgangsfase.  Volgens  Smalhout  zijn  kinderartsen in  de  medische
wereld nog steeds bezig het imago van 'papdokter' kwijt te raken,  een

stigma dat ondanks revolutionaire veranderingen in de kindergeneeskun-
de  van de laatste twintig jaar lijkt te zijn  blijven  hangen74.  Dit

'emancipatieproces'  is in elk geval gepaard gegaan met een toenemende
oriUntatie  op nieuwe medisch-technologische  ontwikkelingen,  waarbij
sociaal-hygionische  aspecten  meer  en meer op  de  achtergrond  zijn
geraakt.
Gezien  deze  twee  uiteenlopende  ori6ntaties is  het  dan  ook  niet
verwonderlijk,  dat  artsen  uit de  sociaal-medische  jeugdzorg  (CB-
artsen,  jeugdartsen)  zich  in grote lijnen achter de plannen van  de
Landelijke Commissie hebben gesteld,  terwijl de kinderartsen zich als
een van haar voornaamste opponenten hebben gemanifesteerd.
Bij de conflicten,  die een en ander heeft opgeleverd speelt uiteraard
de  strijd  om  het 'markt-aandeel'  een  rol.  In  de  Bondsrepubliek
Duitsland, waar de klinisch werkzame kinderartsen het werk doen dat in
Nederland door consultatiebureaus wordt verricht, vormen de inkomsten

uit  het  periodiek systematisch onderzoek van jonge kinderen 40%  van
het totale inkomen van deze beroepsgroep75. Evenzeer belangrijk lijken

echter  de verschillende opvattingen over het begrip  'deskundigheid',
en  met  name over de vraag,  welke deskundigheden bij  vroegtijdige
onderkenning noodzakelijk zijn.

Al  kort  na de aanvang van de werkzaamheden van de  commissie  kwamen

deze verschillen van opvatting aan het licht.  De toemalige  directeur
van het NIPG, die als kinderarts in de commissie zitting had trok zich
na anderhalf jaar daaruit terug, vooral omdat hij te weinig vertrouwen
had  in  haar  deskundigheid.  Hij  was  van  mening  dat  belangrijke
categoriedn  deskundigen ontbraken,  met name uit de groep die medisch
onderzoek,  behandeling  en begeleiding  moest  verrichten.  Klinische
kinderartsen,  neurologen,  antropogenetici en biochemici werden zijns
inziens node gemist76.

Meningsverschillen met betrekking tot  de bij VTO   benodigde
deskundigheid  kwamen  ook  aan  het licht tijdens  de  in  de  vorige
paragraaf  beschreven  discussie met leden van  de  commissie  Genetic
Counseling.  In  een reactie op het eerste rapport van de Landelijke
Commissie  uitte  de  gewezen  voorzitter  van  de  commissie  Genetic
Counseling, prof.  Galjaard,  ondersteund  door  enkele  hoogleraren
kindergeneeskunde, harde kritiek: zwak, te weinig  professioneel,
doordrenkt van psychosociaal vakjargon77.  Recentelijk formuleerde hij

zijn opvatting aldus:  "In de praktijk vindt vroegtijdige onderkenning
vrijwel  altijd  plaats (en moet ook plaats vinden),  via de lijn  van
ouders- huisarts/consultatiebureau-kinderarts,  met ergens langs  deze
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lijn, indien  nodig,  inschakeling  van  psychosociale  deskundigen.
Vergeleken  met duidelijk en kwantitatief te omschrijven activiteiten,
zoals  vanuit de klinische genetica is het VTO-team een  vage  eenheid
gebleven, die in de organisatie van de vroege diagnostiek en preventie
van ontwikkelingsstoornissen  en  andere  handicaps  (die  voor  85%
aangeboren   zijn)   ook  geen ' levend   iets' is geworden. 78

Uit deze stellingname blijkt eens te meer,  hoe 'geduldig' een  begrip
als  deskundigheid  is.  Men  kan haar opvatten als  het  vergaren  en
toepassen  van zoveel mogelijk hoog ontwikkelde medisch-technologische
kennis,  doch dit is niet de enig mogelijke benadering.  De Landelijke
Commissie hanteert een andere formulering.  Deskundigheid ten  aanzien
van  vroegtijdige onderkenning betekent volgens haar ook het aankweken
van 'signaal-gevoeligheid' bij ouders en hulpverleners, overleg tussen
verschillende disciplines (in plaats van het primaat van

monodisciplinariteit),  het  onderkennen  van de beperkingen  van  het
eigen kunnen,  en de bereidheid om monopolies op te geven. De vraag is
of  men  voor  het  bereiken van  dat  laatste  criterium  een  juiste
strategie  bewandeld  heeft.  In  de laatste paragraaf kom  ik  hierop
terug.

Niet alleen vanuit de medisch-klinische sector werd een groter aandeel
bij VTO geeist. Verschillende groepen paramedici, psychologen, pedago-
gen en maatschappelijk werkenden gaven in verschillende fasen van  het
commissiewerk  te kennen dat ook zij meer bij het VTO-proces betrokken
wensten  te worden. De  claims  die  door al deze verschillende

beroepsgroepen  werden geformuleerd,  maken eens te meer duidelijk dat
met  VTO vele belangen gemoeid zijn.  Dit lijkt een der  belangrijkste
verklaringen  voor het feit,  dat over VTO  tot dusverre twintig  jaar
vergaderen nodig is gebleken.

2.8  Samenvatting en Conclusies

In  dit hoofdstuk is gepoogd een overzicht te geven van twee  decennia
VTO-beleid  in Nederland.  Daarnaast is gezocht naar oorzaken  van  de
vele problemen die deze beleidsvorming hebben gekenmerkt.
Vanaf  het  begin  van  de zestiger jaren  werd  vanuit  verschillende

sectoren van de gehandicaptenzorg de noodzaak gevoeld om de  preventie
van handicaps effectiever ter hand te nemen. Het voortouw werd daarbij
genomen  door de zwakzinnigenzorg,  en later door de sector meervoudig
gehandicapten.  Aan  het  begin van de jaren zeventig  raakte  ook  de
overheid  bij  deze initiatieven betrokken;  zij stelde  verschillende
commissies  in  die  adviezen  op  dit  terrein moesten uitbrengen.
Geleidelijk  aan  verbreedde de aandacht zich van de vroege  opsporing
van handicaps tot alle ontwikkelingsstoornissen.

In  1976 resulteerde een en ander in de instelling van  de  Landelijke
Commissie Vroegtijdige  Onderkenning  van  Ontwikkelingsstoornissen,
onder voorzitterschap van A. Klapwijk, revalidatiearts. Deze commissie
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bracht  in  1979  haar  eerste,  en  in  1981  haar  eindrapport  uit.

Voorgesteld  werd  te komen tot een landelijk  netwerk  van  regionale
multidisciplinaire  samenwerkingsverbanden voor VTO bij kinderen van 0
tot 7 jaar. Daarnaast ontwikkelde men plannen om ouders, hulpverleners

en anderen die met jonge kinderen in aanraking komen, 'VTO-minded'    te

maken.  Via opleiding,  bijscholing en voorlichting streeft men ernaar
het signaleren van ontwikkelingsstoornissen te optimaliseren.
In  1983  verscheen het regeringsstandpunt ten  aanzien  van  VTO.  De
uitgangspunten  en  voorstellen  van de commissie  werden  grotendeels
onderschreven,  doch de implementatie ervan werd vooralsnog slechts op
experimentele basis geaffectueerd. Nader onderzoek naar het functione-
ren van samenwerkingsverbanden werd nodig geacht, onder andere met het
oog  op  een op handen zijnde herstructurering van  de  totale  jeugd-

gezondheidszorg. Tot 1988 blijft de commissie in functie, enerzijds om
haar  werkzaamheden  af te ronden,  anderzijds om verder onderzoek  te
verrichten en te begeleiden.  Speciale aandacht zal worden besteed aan
het  ontwerpen van een beleidskader dat gericht is op de  continuiteit
van VTO na 1988.

Vroegtijdige  onderkenning is een relatief nieuw  fenomeen.  Weliswaar
werd al sinds het begin van de eeuw door de consultatiebureaus van  de
kruisverenigingen  periodiek  onderzoek verricht naar de  ontwikkeling
van  zuigelingen  en kleuters, maar  technologische  ontwikkelingen

maakten vanaf de zestiger jaren een gerichte opsporing van  specifieke
stoornissen  steeds meer mogelijk.  Daarnaast ontstond in deze periode
een grotere aandacht voor psychosociale aspecten van de  ontwikkeling.
Door  ouders  werd  in toenemende mate op  beide  types  voorzieningen
aanspraak  gemaakt.  De  organisatie van de  jeugdgezondheidszorg  was

hierop echter niet of nauwelijks berekend.
Problemen  werden  veroorzaakt door  categorale  structuren,  medische
monopolies en het ontbreken van sturingsinstrumenten van de overheid.
Het  onstaan van initiatieven voor multidisciplinaire samenwerking bij
vroegtijdige  onderkenning vindt in deze problemen  zijn  achtergrond.
Tot ware proporties teruggebracht betekende dit streven een doorbreken
van gevestigde structuren in de gehandicaptenzorg, een doorbreking van
monodisciplinaire tradities en machtsvorming, en het versterken van de
overheidsinvloed op de jeugdgezondheidszorg.

De  Landelijke Commissie VTO kreeg de weinig benijdenswaardige taak om
zowel intercategorale, interdisciplinaire  als  interdepartementale
samenwerking te entameren.  Men moet de commissie nagegeven,  dat  zij

ondanks  de nog steeds voortdurende controverses in staat is  gebleken
belangrijke delen van het 'veld', te weten ouders, groepen deskundigen
en  'de  politiek',  VTO-minded te maken.  Over  de  daarbij  gevolgde
strategiedn  kan men echter van opvatting verschillen.
Ten aanzien van de rol van de overheid bij het VTO beleid is herhaalde

malen geconstateerd,  dat er sprake is (geweest) van een  grootscheeps
gebrek  aan co6rdinatie. Deze  kritiek geldt  zowel  de  betrokken
bewindslieden, departementale staven als   de    geraadpleegde
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advieslichamen. Herhaaldelijk zijn beleidsbeslissingen ernstig
vertraagd  of  gefrustreerd door wat in een recent  ambtelijk  rapport
'verkokering'  wordt genoemd:  ambtelijke afdelingen die langs  elkaar
heen  werken,  elkaar informatie onthouden,  competenties  bestrijden,
instanties  die soms jarenlang adviezen voorbereiden zonder daarbij de
nodige afstemming te plegen, en tenslotte (opeenvolgende)
bewindslieden  die het aan overzicht lijkt te ontbreken op de  diverse
beleidsontwikkelingen79.

In  dit  verband heb ik gesproken van  'bureaucratogene'  competentie-
strijd,  afstemmingsproblematiek die vrijwel uitsluitend het gevolg is
van het vermelde gebrek aan coordinatie.  De aanbevelingen die in  dit
verband  zijn gedaan door de genoemde ambtelijke werkgroep lijken voor

VTO  te laat te komen.  Op vele andere terreinen van het  gezondheids-
beleid treft men echter identieke problemen aan, die met de lessen van
twintig  jaar VTO-beleid in het achterhoofd zeker ten  dele  voorkomen
kunnen worden.

Wat betreft de doorbreking van institutionele en disciplinaire grenzen
en  monoplolie-posities  had  de commissie vanaf het  begin  van  haar
werkzaamheden te maken met een sterke oppositie.  De samenstelling van

de commissie in die beginperiode wijst erop, dat men deze oppositie al
verwachtte. Men  koos voor een commissie waarmee 'te werken viel' OP
basis van de bestaande opvattingen van de voorbereidende commissies.

Daarmee  leek men van meet af aan de tegenstanders van een  dergelijke
benadering in de kaart te spelen. Zoals hiervoor gesteld werd, was men
er in de medisch-klinische sector niet van overtuigd, dat de bestaande
structuren gewijzigd dienden te worden, en twijfelde men bovendien aan
de deskundigheid van de commissie. Mede gedreven door die oppositie is
de  commissie extra gesterkt in haar prioriteits-stellingen,  nl.  het
creeren van  nieuwe  samenwerkingsverbanden  en  het streven naar

attitudeverandering  bij ouders en hulpverleners.  De versterking  van
monodisciplinaire deskundigheden werd daarbij zeker niet  onbelangrijk
geacht, maar men vestigde sterk de aandacht op de beperkingen daarvan.
In  deze zin lijkt de commissie steeds meer 'vervreemd' geraakt van de
in   de  gezondheidszorg  nog  altijd dominerende medisch-klinische
invalshoek.

In organisatie-psychologisch opzicht is men echter meer overgegaan tot
wat ik zou willen betitelen als een 'passeer-strategie':  de oppositie
tegen de voorstellen kwam meer en meer buiten de commissie te  liggen.
Op een  aantal plaatsen startten kinderartsen buiten de commissie  om

hun  eigen concurrerende 'VTO'-teams in ziekenhuizen,  terwijl in  een
aantal provincies  initiatieven  op  gang  kwamen om vroegtijdige
onderkenning  vanuit de eerste lijn,  dus buiten de  nieuwe  samenwer-
kingsverbanden, te organiseren80.

Door de gevolgde strategie lijkt men de opponenten gesterkt te  hebben

in hun opvatting,  dat de Landelijke Commissie VTO een 'zachte sector'

commissie  was.  Het  uiteindelijke doel van de VTO-samenwerking  komt
hiermee, zoals blijkt uit bovengenoemde initiatieven, in gevaar.
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Het verschil in opvattingen ten aanzien van Vroegtijdige  Onderkenning

is in de  afgelopen  twintig  jaar  zeer fundamenteel gebleken.

Competentiestrijd,  argumenten  en belangen van  wetenschappelijke  en
financi6le aard speelden daarbij een belangrijke rol.
De  Landelijke  Commissie  VTO  had  tot inzet  een  aantal  van  deze

conflicten  op  te  lossen.  Via het  samenbrengen  van  verschillende
'concurrerende'  organisaties  en  disciplines  wilde  zij  pogen   de
vigerende  tegenstellingen te overbruggen.  Deze  compromis-benadering
lijkt vooralsnog niet geslaagd.  Een dergelijke aanpak kan slechts dan

succesvol  zijn,  wanneer de verschillende 'partijen' ofwel  werkelijk
compromis-bereid  zijn,  ofwel worden gedwongen tot compromissen  door
politieke  en  maatschappelijke ontwikkelingen.  Tot  dusverre  lijken
beide condities niet  in  voldoende  mate aanwezig. Professionele

groeperingen  in de gezondheidszorg bezitten nog steeds een grote mate
van autonomie. Het vrije spel van de maatschappelijke krachten bepaalt
de machtsverhoudingen.  Politieke sturing beperkt zich vooralsnog  tot
budgettaire maatregelen.
Bij  een krapper wordende arbeidsmarkt die zich ook op het terrein van
de  gezondheidszorg doet gelden,  worden de bestaande  tegenstellingen
steeds sterker.

Ook  VTO is een strijdtoneel geworden,  waarop men elkaars  monopolies
tracht te doorbreken door  het monopoliseren van de eigen
werkwijze81,82
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H O O F D S T U K  3

VROEGE DETERMINANrEN VAN ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN:

een pleidooi voor een historisch-contextualistische benadering*

3.1  Inleiding.

Pallas Athene, de Griekse krijgsgodin en dochter van de oppergod Zeus,
zou in onze tijd ongetwijfeld al bij haar geboorte zijn bestempeld als

een  'high-risk'  baby,  een  kind met een verhoogde  kans  op  latere
ontwikkelingsstoornissen.
De perinatale omstandigheden waren op zijn minst verdacht: niet alleen
werd  zij door middel van een bijlslag verlost uit het hoofd van  haar
vader,  die vlak daarvoor na een echtelijke ruzie zijn vrouw Metis had
verslonden,  maar bovendien kwam Athene in volledige wapenrusting, dus
met de helm op ter wereld.
Ongetwijfeld  hebben kinderen in verschillende culturen en historische
periodes  verschillende ontwikkelingskansen, en dus verschillende

kansen  op problemen.  Elke samenleving kent haar eigen definitie  van
een  gezonde ontwikkeling,  en haar eigen manieren om ontwikkeling  in
gewenste banen te leiden.
De  'waardering'  van  ontwikkeling  is  dus  een  historisch  proces.
Afhankelijk  van tijd,  plaats en cultuur wordt gedrag al of niet  als
problematisch aangemerkt (Keniston, 1971).
De Amerikaanse psycholoog William Kessen heeft in 1979 dit  cultureel-

historische  argument een nieuwe impuls gegeven.  In een geruchtmakend
artikel in The American Psychologist,  genaamd 'The American Child and

other Cultural Inventions',  opende hij de aanval op wat hij omschreef
als de traditioneel positivistische kinderpsychologie,  welke voortdu-
rend  op zoek is naar 'onderliggende  strukturele  wetmatigheden,  die
voor  eens  en  voor  altijd  de werkelijkheid  van  het  kind  zullen
openbaren'  (Kessen,1979).  Zijn  betoog  is samen te vatten  in  vier
stellingen:

1. Kinderpsychologen hebben verschillende kinderen uitgevonden.
2. Verschillende culturen hebben verschillende types kinderen

gecre@erd.
3. Kinderpsychologie is, evenals het kind zelf, een culturele

uitvinding.
4. Het kind en de kinderpsychologie worden gedefinieerd door  'grotere

krachten' in de cultuur.

*

Dit hoofdstuk is een bewerking van: M. de Winter (1985). Vroege Deter-
minanten van Ontwikkelingsstoornissen,  een pleidooi voor een  relati-
vistische benadering', In J. de Wit, H.J. Groenendaal  & J.M. van Meel
(eds.), Psychologen over het Kind 8, Swets & Zeitlinger, Lisse.

65



- vroege determinanten -

Hoewel  Kessens argumentatie voor de eerste stelling het meest tot  de
verbeelding  spreekt,  (Darwin  observeerde  zijn zoon Doddy  en  vond
'emoties ', Baldwin keek  naar  zijn  dochter  Polly en ontdekte

'gedachten',  Freud observeerde Anna en zag 'wens-vervulling',  Watson
deed  hetzelfde  met  Billy en  vond  'ongeconditioneerde  responsen',
terwijl Piaget Jacqueline bekeek en 'adaptieve assimilatie' ontdekte),
lijken  vooral  de drie laatste proposities een  serieuze  kritiek  te

vormen op het gangbare ontwikkelingspsychologische paradigma.

Ofschoon het idee van het 'kind als sociale constructie' niet nieuw is

(Vygotsky  wees  bijvoorbeeld  al  vijftig jaar geleden  op  de  nauwe
relaties tussen 'geest' en cultuur),  behoeft deze een nieuwe  impuls,
welke  de  bestudering  van  het kind kan uittillen  boven  de  ietwat
triviale,  en voornamelijk met de mond beleden conclusie, dat kinderen
door cultuur en maatschappij worden beInvloed.
Een  zorgvuldige analyse van de effecten van historische en  culturele
invloeden  op het kind en zijn psychologie kan een verhelderend  licht

werpen op een aantal problemen met betrekking tot  ontwikkelingsstoor-
nissen  en  het onderkennen daarvan,  problemen die in  een  reductio-

nistisch  kader van biologische aanleg en naaste omgeving  onoplosbaar
blijken.

In  het  nu  volgende hoofdstuk wil ik een poging wagen  om  de  boven

omschreven  'cultureel-historische' stellingname te concretiseren  aan

de  hand  van problemen die opdoemen rond het fenomeen  ontwikkelings-
stoornissen.  Daartoe  analyseer ik twee (op hun recente  populariteit
geselecteerde)  benaderingen,  welke  beide op  een  nogal  eenzijdige
manier  de  relatie leggen tussen de vroegkinderlijke ontwikkeling  en
latere stoornissen.  In de eerste plaats betreft het de zg. 'Bonding
theorie#n',  waarin de eerste minuten en uren na de geboorte van door-

slaggevend  belang worden geacht voor de relatievorming tussen  ouders
en kinderen; in  de  tweede  plaats  een  brede verzameling van

voornamelijk op de psycho-analyse georienteerde theorieon en interven-
tietechnieken,  welke bekendheid hebben gekregen onder de naam 'Infant
Psychiatry'. Het doel van een dergelijke analyse is te laten zien, hoe
culturele  en  historische veranderingen de theorie  en  praktijk  ten
aanzien van  ontwikkelingsstoornissen  bij  jonge  kinderen  op  een
impliciete manier beinvloeden. Het  'type  kind'  en het 'type

kinderpsychologie' dat uit beide benaderingen naar voren komt lijken -
in Kessen's terminologie- evidente 'cultural inventions'.

Doordat  deze  echter niet als zodanig worden onderkend  en  expliciet
gemaakt verschijnen zij voor ouders als de uiteindelijke waarheid, met
alle risico's van dien.

De bespreking van deze twee benaderingen zal worden voorafgegaan  door
een schets van veranderingen in het wetenschappelijke en

maatschappelijke  denken over ontwikkeling,  zoals die zich de laatste
decennia hebben voltrokken. Het hoofdstuk zal worden besloten met het

aangeven  van  enkele lijnen  voor  een  historisch-contextualistische
bestudering van ontwikkelingsprocessen.
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3.2 Ontwikkeling en Levensloop

Sinds  het  begin  van de jaren zeventig tekent  zich  een  tweeledige
verandering  af  in  de wetenschappelijke bestudering  van  menselijke
ontwikkeling.  In de eerste plaats wordt een paradigmatische  verande-
ring  zichtbaar,  waarbij  mechanistische  en  organismische  modellen
terrein  verliezen  ten opzichte van interactionele en  transactionele
benaderingen,  en in de tweede plaats vindt er een verbreding van  het
aandachtsveld  plaats  van de kinder- en jeugdperiode naar  de  gehele
levensloop (Brim & Kagan, 1980).
De traditionele visie, dat slechts vroege ervaringen van belang zouden

zijn  voor  latere ontwikkelingen zit weliswaar nog stevig  te  paard,
maar een verscheidenheid van factoren, zowel van wetenschappelijke als

maatschappelijke aard,  heeft tot gevolg dat ook andere levensfasen in
de belangstelling zijn komen te staan.

Tussen  beide types verandering,  van paradigmatische en van  inhoude-
lijke  aard,  bestaat  een  nauwe relatie.  Wie de levensloop  van  de

ontwikkelingspsychologie en  de  ontwikkeling  van de levensloop-

psychologie  aan een nadere beschouwing onderwerpt,  moet  concluderen
dat  maatschappelijke en wetenschappelijke vertogen steeds een  sterke
verwevenheid te zien hebben gegeven.
De ontwikkelingspsychologie, wetenschappelijk vooral geinspireerd door

Darwin's biologische evolutie-theoriedn en Stanley Hall's  recapitula-
tie-concept  oridnteerde zich van meet af aan op empirisch-analytische
technieken van onderzoek: observatie-methoden, correlatierekening etc.

(Koops,  1985).  Met name de recapitulatie-theorie,  waarin de periode
tussen conceptie en geboorte als een versnelde, ingedikte afspiegeling
van  de fylogenese,  en de periode van geboorte tot puberteit als  een
afspiegeling  van  de antropogenese werd  gezien,  verschafte  volgens

Koops  de wetenschappelijke aristocratie van de vorige eeuw een  alibi
om  zich  met de studie van het tot dan toe geminachte kind  bezig  te

houden.  Via  bestudering  van kinderen kon immers  het  evolutionaire
proces worden ontsluierd.
Het  feit  dat  ontwikkelingspsychologen zich tot  voor  kort  vrijwel
uitsluitend met kinderen en jeugdigen hebben bezig gehouden berust  nu
voor  een belangrijk deel op deze evolutionair-biologische 'bias'.  De
daaruit  voortvloeiende onderzoeksmethoden creoerden  een  perceptueel
filter,  waardoor  de determinerende invloed van vroege ervaringen tot
een wetenschappelijke axioma met een welhaast mythisch  karakter  kon
uitgroeien.
Daarnaast kan men ook een aantal sociaal-historische redenen aanwijzen

voor deze 'object-keuze'.
Urwin kenschetst de sinds Darwin ontluikende wetenschappelijke
belangstelling voor het kind als de 'Child Study Movement',  welke kon
floreren  in  een tijd die werd getypeerd door een vrijwel  grenzeloos
optimisme  met betrekking tot de wetenschappelijke  mogelijkheden  ter
beinvloeding  van kinderen. Tegelijkertijd  werd  wetenschappelijke
kennis  steeds meer aangewend voor de bestrijding van maatschappelijke
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problemen,  welke met de opkomende industrialisatie van de vorige eeuw
gepaard gingen:  sociale onrust, kindersterfte, criminaliteit, armoede
etc. (Urwin, 1986).

Donzelot  (1979) wijst in dit verband op het feit dat de  medische  en
psychologische  professies een sociaal-regulatieve functie kregen  via
interventies in het gezinsleven.  Het gezin werd als het ware gebruikt
als toegang tot het kind,  met als doel het individu te 'normaliseren'
en maatschappelijk controleerbaar te maken.

Gergen  onderscheidt  twee dominante denkwijzen binnen de  studie  van
ontwikkelingsprocessen,  namelijk  de 'stabiliteits-hypothese' en  het
concept  van de 'geordende verandering'.  Beide benaderingen veronder-
stellen in zekere mate een voorgeprogrammeerde ontwikkeling,  waarvoor
echter  in  zijn ogen de empirische  evidentie  grotendeels  ontbreekt
(Gergen, 1982).
De  veronderstelling,  dat gedragspatronen over de tijd stabiel zouden

zijn en dat deze bepaald werden door vroege jeugdervaringen, vond haar
eerste  aanhangers  in  Freud en de  vroege  leer-theoretici.  Freud's
theorie van de karakter-formatie,  en de claim van leertheoretici  dat

het effect van vroege ervaringen sterker is dan dat van latere, hebben
beide  geleid  tot  een massieve  hoeveelheid  research,  waarin  werd

gezocht naar het determinerende karakter van de eerste levensjaren.
De  'bewijzen'  voor  de stabiliteits-hypothese die  vanuit  dergelijk
onderzoek werden  aangedragen  zijn  echter volgens Gergen zeer
aanvechtbaar.  Weliswaar  heeft  deze  optiek  grote  maatschappelijke

implicaties  (gehad),  en  heeft ze bv.  bijgedragen tot het in  stand
houden  van  de traditionele sex-rol differentiatie en van  de  enorme

verantwoordelijkheid  die  vooral moeders van  jonge  kinderen  kregen
toebedeeld  met betrekking tot hun geestelijke gezondheid,  de  weten-
schappelijke fundamenten ervoor zijn echter allerminst overtuigend.
Vanuit  de  klinische  sector is een  grote  hoeveelheid  case-studies
verricht  naar de relatie tussen stoornissen op volwassen leeftijd  en

vroege ervaringen.  Dat in zulke retrospectieve studies een dergelijke
relatie vaak wordt gevonden verklaart Gergen alsvolgt:

"Life  histories are very rich affairs,  and it is possible to find
support for virtually any hypothesis..., along with the support for
antithetical hypotheses" (Gergen, op. cit. p. 149) .

Voorspelling  van later gedrag  vanuit case-materiaal over  de  eerste
levensfasen     zou een veiliger methode   zijn,      maar de rnogelijkheden
hiertoe zijn zeer beperkt gebleken.

Longitudinaal ontwikkelings-onderzoek,  recentelijk weer  gepropageerd
door  o.a.  Rutter  (1982)  en  in Nederland  door  Koops  (1985)  als
essentieel  instrument voor de studie van de ontogenese (maar hier  te
lande  volgens  Koops onmogelijk gemaakt door financi6le en  carridre-
technische belemmeringen),  zou het probleem van de stabiliteit moeten
kunnen ontsluieren.

De resultaten van een van de meest omvangrijke longitudinale  studies,
waarvan  de resultaten in 1962 werden gepubliceerd door Kagan en Moss,
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zijn volgens Gergen echter lange tijd ten onrechte voor een  doorslag-
gevend wetenschappelijk bewijs  van deze stabiliteits-hypothese
gehouden.  Weliswaar  werden enkele 'intrigerende'  relaties  gevonden
tussen vroege en latere eigenschappen, maar nadere beschouwing van het
gehele  onderzoeksmateriaal  leert  dat  maar een klein  deel  van  de
berekende  correlaties  significantie bezaten.  Van de  120  berekende

correlaties  tussen  eigenschappen  op 0 tot 3  jarige- en  30  jarige
leeftijd  bleken er slechts 6 significant te zijn (m.a.w,  zoveel  als
volgens het toeval verwacht kon worden).

Pas  op  een leeftijd van 10 tot 14 jaar  bleken  eigenschappen  enige
predictieve  waarde te hebben.  Een kwart van de onderzochte  relaties

leverde  een  gemiddelde correlatie van .23 op.  Van de  variantie  in
karakteristieken  op  latere leeftijd wordt echter slechts  een  klein

gedeelte  vanuit de adolescentie-periode verklaard (Gergen,  op.  cit.
p.151).
De  tweede  dominerende lijn in het ontwikkelings-onderzoek  stelt  de

'geordende  verandering' centraal.  Ontwikkeling wordt daarin  opgevat
als het zich 'ontvouwen' van een vastgelegd ontogenetisch patroon, dat
onafhankelijk  is  van  tijd en plaats.  Een  dergelijke  optiek  vond
aanvankelijk vooral zijn uitwerking in theoriedn met betrekking tot de
fase-gewijze  affect-ontwikkeling.  Voorbeelden hiervan  zijn  Freud's
theorie  over de ontwikkeling van  psychosexualiteit,  Eric  Erikson's

werk  op  het  terrein van de identiteitsontwikkeling en  Kohlberg's
conceptie van morele ontwikkeling.

Volgens  Gergen  is  de  huidige hegemonie  van  de  'ordered  change'
benadering  echter vooral te 'danken' aan het werk van Piaget en  zijn
volgelingen op het gebied van de cognitieve ontwikkeling.  Ook hier is
de  wetenschappelijke bewijsvoering verre van  eenduidig.  De  kritiek
richt  zich  met  name  op de sociale en  culturele  contingentie  van
denkstijlen,  welke in het 'pure' Piagettiaanse paradigma min of meert
ontkend,  of  in elk geval genegeerd wordt  (zie o.a.  Doise  et  al.,
1984; Dasen et al.,1972).

Een  recente  opleving  van  de  'ordered  change'  optiek  vinden  we
tenslotte  binnen de stroming van de 'Infant Psychiatry',  die wij  in
het  vervolg van dit hoofdstuk zullen beschrijven.  Het concept van de
geordende  verandering  wordt  hier  uitgebreid  tot  een  relationeel
niveau.  Verscheidene  auteurs (o.a.  Papousek,  1983)  beschouwen  de
ontwikkeling  van de relatie tussen ouders en jonge kinderen als  'the
unfolding of a biological prepared script'.

Het  ontstaan  van  de  levenslooppsychologie  kan  gesitueerd  worden
temidden van een tweetal ontwikkelingen.  In de eerste plaats ontstaat
in  de  westerse  wereld vanaf het begin van de zeventiger  jaren  een

grotere  belangstelling  voor interventies in de  volwassen  leeftijd.
Grootscheepse programma's,  gericht op compensatie van gemiste  kansen

of  afwijkende  ontwikkeling  in  de kinderperiode  lijken  te  hebben
gefaald als remedie tegen maatschappelijke ongelijkheid, criminaliteit
en  het verlies van menselijk (arbeids-) potentieel.  Daarnaast is  de
zich  aftekenende  'vergrijzing'  van  de  bevolking  een  reden  voor
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beleidsmakers  en  vooruitziende wetenschappers om  zich  niet  langer
exclusief met kinderen bezig te houden.

Een  tweede ontstaansgrond voor de levensloop-oriantatie is gelegen in
een  veranderende  visie  op het  ontwikkelingsproces  zelf.  Waar  de
traditionele  ontwikkelingspsychologie er niet in slaagde om  adequate
antwoorden te verschaffen op problemen van volwassenheid en  ouderdom,

ontstond  er  een  toenemende  twijfel  aan  het  primaat  van  vroege
ervaringen. Daarmee gepaard ging een opwaardering van constante groei
en  veranderingsmogelijkheden vanaf de geboorte tot aan de  dood,  van
menselijke 'plasticiteit' (Lerner, 1981)  en  van  de  individuele
mogelijkheden  tot  beinvloeding  van het  eigen  ontwikkelingsproces.
Dergelijke  noties zijn overigens niet nieuw.  Zij  zijn  bijvoorbeeld

terug  te vinden in het werk van Charlotte Buhler uit het begin van de
dertiger jaren,  waarin zij o.m. wijst op het belang van finalistische
oriantaties als leiddraad in de menselijke levensloop (Buhler, 1933).

3.3  Ontwikkeling als interactief proces

Wetenschappelijk  houvast  voor  deze visie (of  voor  de  renaissance
daarvan) dwerd  gevonden  in  het  werk  van theoretici, die   de
filosofische basis van de gangbare ontwikkelingspsychologie
bekritiseerden.  Auteurs  als  Riegel (1973),  Bronfenbrenner  (1977),
Sameroff  (1975)  stelden  in  verschillende  bewoordingen  de  starre
organische en mechanistische ontwikkelingsconcepties, gebaseerd op het
aloude nature-nurture debat, ter discussie. Het door Riegel
geponeerde  'dialectische' ontwikkelingsmodel benadrukte  bijvoorbeeld
de voortdurende  wisselwerking  tussen  individueel  biologische  en
psychologische  eigenschappen en variabelen van de fysieke  en  socio-
culturele omgeving.  De ontogenese wordt volgens deze opvatting geken-
merkt  door  een  onophoudelijke wederzijdse beinvloeding  van  boven-
genoemde  factoren,  zowel  op  de korte als  lange  termijn  (Riegel,
1975;1976).

Ook  het door Bronfenbrenner gepostuleerde 'ecologische ontwikkelings-
model'  en  het  door Sameroff  geformuleerde  'transactionele'  model
leggen de nadruk op de wederzijdse interactie.  Individuen  'handelen'
ten opzichte van hun omgeving, en brengen daardoor verandering teweeg,
terwijl  omgekeerd  de  veranderende omgeving actieve invloed  op  het
individu uitoefent.

Sameroff  beschrijft in zijn 'transactionele model'  ontwikkeling  als
een  proces van reciproke beinvloeding van kind en  omgeving.  Hiermee
zet   hij   zich af tegen de zogenaamde causaal deterministische modellen,
die  of  wel  het  primaat  van  kind  ofwel  van  omgevingsvariabelen
aanhangen (Sameroff,  1975,  1982).  Ontwikkeling wordt gezien als een
discontinu proces: zcwel  individu gebonden eigenschappen als

omgevingsvariabelen  veranderen  voortdurend  onder  elkaars  invloed.
Zogenaamde 'zelf-regulerende  mechanismen'  zorgen  ervoor  dat  het
ontwikkelingsproces voortdurend kan worden bijgestuurd, ook wanneer de

uitgangscondities minder gunstig zijn.  Wanneer beide groepen factoren
in combinatie met elkaar worden onderzocht,  zoals Sameroff voorstelt,
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worden complexe  reciproke  transacties zichtbaar, die vroegere
gedragsproblemen zowel kunnen verzwakken als versterken.
Deze  opvatting  wordt  ondersteund  door een  toenemende  stroom  van
gegevens,  welke  erop wijst dat het simpelweg voorspellen van  latere
stoornissen in de ontwikkeling uit vroege trauma's, defecten of ongun-
stige  omgevingscondities meestal een onmogelijkheid is (World  Health
Organization, 1980; McCall, 1981, Sameroff, 1983). Zo goed als 'zeker'

lijkende  verbanden  tussen organische defecten  en  latere  deviantie
blijken  vaak niet op te gaan,  en omgekeerd gaat er vaak iets fout in
een ontwikkelingsproces dat onder nagenoeg perfecte condities leek  te

verlopen.
Eisenberg,  een  medisch onderzoeker,  vond bijvoorbeeld dat "modetate
degrees of neurological impairment early in life are not in themselves
sufficient to determine later behavioral outcome; rather they increase
the vulnerability to psychiatric disturbance in the presence of  other

stress  factors,  of  which the most pathogenic are unfavourable  home
circumstances" (Eisenberg, 1980). In deze richting wijzen bijvoorbeeld
ook studies van Rutter en anderen, waaruit blijkt dat het uiteindelijk
van  de  gezinsomstandigheden afhangt,  of kinderen met  epilepsie  en
cerebral  palsy manifeste emotionele problemen gaan vertonen  (Rutter,
Graham & Yule, 1970).

Waar  zowel  organismische als mechanistische modellen van  menselijke
ontwikkeling  zich  beide  baseren op het meer  of  minder  impliciete
uitgangspunt,  dat de te ontdekken wetten van menselijk gedrag univer-
seel  en absoluut zouden zijn,  formuleren Lerner  en  Busch-Rossnagel
(1981)  een zogenaamd 'contextualistisch-dialectisch paradigma' ,  dat

constante  verandering als een vaste gegevenheid in menselijke ontwik-
keling centraal stelt.
Alle niveaus van analyse,  die van belang zijn voor het begrijpen  van
menselijk gedrag,  dat wil zeggen biologische,  sociale,  culturele en

'

historische  processen,  zijn aan voortdurende verandering onderhevig,
en zijn onderling gerelateerd.  Verandering binnen 66n van de  niveaus

brengt  verandering teweeg binnen alle andere.  Een en ander leidt hen
tot de volgende conclusie:

"If change on multiple,  interrelated levels of analysis  characte-
rises  the human life span,  then neither specific ontogenetic  end

states,  nor totally uniform features of development at any portion
of  ontogeny characterise the life course.  Instead the human  life
span  is characterised by the potential for plasticity,  as well as
by  the potential for interindividual differences in  such  change"
(Lerner, op. cit p.9).

Kenmerkend  voor een dergelijke opvatting is de flexibiliteit van  het
ontwikkelingsproces,  in relatie tot de plasticiteit van haar context.
Noch  de  omgeving,  noch de biologische constitutie  worden  statisch

opgevat.  Lewontin  (Lerner  1981) en Meacham (1981)  spreken  in  dit
verband  van  een 'interpenetratie-model'.  Het organisme  selecteert,
verandert, en definieert  zijn omgeving, terwijl de omgeving
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verschillend  inwerkt  op  verschillende  'genotypen'.  Een  en  ander
impliceert  een  actieve invloed van individu op  omgeving,  zowel  op
ontogenetisch als evolutionair niveau: "In these ways, the organism is
a  producer of its own ontogenetic and evolutionary history"  (Lerner,
op. cit. p.12).

Hoewel  deze  paradigmatische verandering uiteraard ook  haar  invloed

deed gelden binnen het traditionele veld van de ontwikkelingspsycholo-
gie,  namelijk kinderen en jeugdigen,  vormde zij in het bijzonder een
stimulans  voor  de levensloop-oriontatie.  De concepten van  continue

verandering en voortdurende wisselwerking bevrijdden ontwikkelings-
psychologen  uit  het keurslijf van voorspelling en rijping,  dat  hen
generaties lang had veroordeeld tot concentratie op de eerste  levens-
fase.  Ze  stimuleerden het geloof in verandering en  veranderbaarheid
gedurende  de gehele levens-spanne.  Met name de actief-structurerende
rol  van  individuen ten opzichte van  hun  eigen  ontwikkelingsproces

paste  wonderwel binnen de uitgangspunten van de ontluikende  humanis-
tische psychologie,  de 'Third Force' naast de tot dan toe dominerende
genetische- en omgevingsmodellen.

Hoewel dergelijke interactieve, transactionele, contextueel-
dialectische of interpenetrerende rnodellen zeker een theoretische
vooruitgang  betekenen ten opzichte van de unidimensionele of  simpele
additieve  modelen,  blijft  er toch eenzelfde nadeel  aan  verbonden.

Immers,  in alle gevallen gaat het om verklaringen van gedrag, waarbij
dat gedrag wordt geabstraheerd van de betekenis,  die het in verschil-
lende  contexten  kan hebben.  Juist die  betekenisgeving,  welke  aan
sterke sociale,  culturele en historische veranderingen onderhevig is,
vormt  een  essentieel  element in  de  waardering  van  ontwikkeling,
hetgeen  bijvoorbeeld manifest wordt bij de definiering van  ontwikke-
lingsstoornissen.

3.4 Ontwikkeling als cultureel-historisch proces

Shotter laat zien dat ontwikkeling maar ten dele een natuurlijk proces
is,  maar  eerder een een product van "human thought and deliberation,
belief and ideology" (Shotter, 1974).  Waarden, meningen, gevoelens en
intenties  spelen  een belangrijke rol  in  menselijk  gedrag.  George
Herbert  Mead  en  andere  symbolisch interactionisten  wezen  in  dit

verband  reeds op de interactie tussen  ervaring,  betekenisgeving  en
situatie als constituerende elementen van de persoonlijkheids-
ontwikkeling (vgl. b.v. Mead, 1934).

Voor  de studie naar stoornissen in de ontwikkeling vormt het in ogen-

schouw  nemen van de ontwikkelings-context dus een conditio  sine  qua
non.  Laten  we dit achterwege,  dan ontnemen we het object van studie
letterlijk en figuurlijk haar betekenis.  Enkele voorbeelden mogen dit
verduidelijken:

Kessen  wijst  op de enorme veranderingen die in de  afgelopen  eeuwen
zijn  opgetreden in de 'natuur' van het kind,  zelfs wanneer  we  deze

bestuderen  in  een  tamelijk  eenduidige  culturele  setting  als  de
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Westeuropese  en Amerikaanse. Veel sterker dan andere culturen hebben
deze  een dramatische verandering te zien gegeven in hun  houding  ten

opzichte van kinderen en in hun definidring daarvan. Naast historische
veranderingen  kan men ook heden ten dage enorme culturele verschillen
waarnemen  in de houding ten opzichte van kinderen.  Dat we ze in  ons
zoeken  naar  uniforme wetmatigheden vaak over het  hoofd  zien,  valt
volgens  Kessen te verklaren uit het feit dat "every other culture  is
as  wrapped around by its unstated presuppositions as we are"  (Kessen
1981). Dit laatste geldt evenzeer de kinderpsychologie zelf:
"The discipline itself moves with the same winds  that  blow the
definition of the child". Kessen noemt drie voorbeelden van 'cultural

bias', welke zowel het (Amerikaanse) kinderleven, als de kinderpsycho-
logie  beinvloeden:  ten eerste de grote  maatschappelijke  waardering
voor  wetenschap  en technologie,  kwantificering en  efficiency,  ten
tweede het kritische belang dat wordt toegedicht aan  moeders,  vroege
ervaringen  en  persoonlijke verantwoordelijkheid,  en  tenslotte  het
geloof  dat  wordt  gehecht  aan 'the  individual  and  self-contained
child', een verwijzing naar de grote Amerikaanse droom.

Harris  beschrijft  hoe de 'rationalisering van  de  kindertijd',  die
onder  andere tot uiting komt in de hoge waardering van  intellectuele
ontwikkeling  in onze samenleving,  mede aanleiding heeft gegeven  tot

het  ontstaan  van een categorie intellectueel gehandicapten  (Harris,
1984).  Scholen spelen in dat proces een essentiale,  maar ambivalente
rol.  Enerzijds  zijn ze een instrument ter bevordering van de  cogni-

tieve  ontwikkeling,  maar  anderzijds fungeren zij als medium  in  de
sociale ongelijkheid van kinderen. White noemt het instituut school om
die reden zelfs 'counter-developmental' (White, 1983).
Liljestr6m wijst op een andere 'culturele conditie',  welke zo in  ons

leefpatroon  is vervlochten,  dat we haar bijna niet meer als  zodanig
kunnen herkennen.  Zij beschouwt het bijna ongebreidelde vertrouwen in
wetenschap  en deskundigheid dat ouders in de westerse wereld ten toon

spreiden, als een demoraliserende factor bij het opvoedingsproces. Het
traditionele 'huishouden' heeft als bron van kinderlijke  ontwikkeling
sterk ingeboet, ten gunste van twee andere 'levenssferen', namelijk de
publieke  en  de commercidle. Analoog  aan  deze  drie  belangrijke
invloedssferen  voor  het  kind  onderscheidt  Liljestr6m  drie  typen
kinderen:  het  (traditionele) kind van het huishouden,  het  publieke
kind,  zoals  dat  rond  de eeuwwisseling in het  westen  ontstond  en
gekenmerkt  wordt  door  de steeds talrijker wordende  instituties  en
deskundigen  die  zich om zijn welzijn bekommeren,  en  tenslotte  het
commercidle  kind,  dat  sterk in opmars is omdat de commercie  er  in

lijkt te slagen het emotionele en sociale vacuum rond kinderen  handig
(en vaak manipulatief) op te vullen (Liljestr6m, 1983).

Ontwikkeling speelt zich af in een turbulente omgeving. Tal van onder-
zoekers  wijzen op het verwarrende effect dat de snelle  veranderingen
in  culturele  waarden  en maatschappelijke praktijken  op  ouders  en
kinderen kan hebben. Te denken valt aan de zich wijzigende opvattingen
over moederschap en vaderschap (zie o.a.  van IJzendoorn  1985;  Lamb,
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1976,       1982), over opvoeding ( Miller,       1983),       over de plaats   van   het
kind  in  de samenleving  (Arids,  1962),  over  de  maatschappelijke,

medische en psychologische praktijk ten aanzien van deviante ontwikke-
ling ( de Winter, 1982).
De 'culturele condities', waarvan ik hier een aantal voorbeelden heb
genoemd, bepalen voor een belangrijk deel de context waarin de ontwik-

keling zich afspeelt. In de bestudering van het ontwikkelingsproces en
van de stoornissen die zich daarin kunnen voordoen,  worden dergelijke
condities te vaak gezien als 'vaste gegevenheden', als het onverander-
lijk kader waarbinnen ontwikkeling nu eenmaal plaats moet vinden.

Samenvattend kunnen we stellen, dat modellen die dienen ter verklaring
(of  soms ter voorspelling) van stoornissen in de ontwikkeling tot  op

heden  meestal momentaan en individualistisch van aard zijn.  Centraal
staat  steeds  het actuele gedrag,  de problemen van dit kind  op  dit
moment.  Hoewel  zo'n benadering aantrekkelijk toeschijnt,  omdat  zij
concrete oplossingen lijkt te kunnen verschaffen, schiet zij vooral om
twee redenen tekort.
In de eerste plaats worden stoornissen  geindividualiseerd.  Fenomenen
die zich  op  grote  schaal  voordoen  worden slechts individueel

verklaard, ondanks het feit dat zij vaak het karakter van een epidemie
lijken aan te nemen, bijvoorbeeld  in het geval van het

'hyperactiviteitssyndroom' (Schrag & Divoky, 1975).
In  de  tweede plaats worden ontwikkeling en gedrag geabstraheerd  van
het  interpretatiekader,  waaraan beide zijn gerefereerd.  Hoewel  een
discreet gedrag nooit een probleem op zich vormt,  maar dat pas  wordt
in  een bepaalde 'setting',  wordt deze laatste veelal niet als onder-

deel  van  het ontwikkelingsproces zelf gezien.  Door  een  dergelijke
kunstmatige scheiding kan de indruk ontstaan dat het gaat om neutrale,
dat  wil zeggen 'waardevrije' theoriean;  wanneer de verwevenheid  van
ontwikkeling  en sociaal-culturele context impliciet blijft (of  wordt

ontkend)  is het gevaar van een ideologische  vooringenomenheid  verre
van denkbeeldig.

Aan  de hand van twee 'voorbeeld-benaderingen' zal ik nu  laten  zien,
tot  welke  vertekeningen  de scheiding van ontwikkeling  en  de  haar
betekenis-verlenende context kan leiden.  Beide voorbeelden zijn in de
eerste  plaats gekozen omdat ze de vervlechting van theorie,  praktijk
en sociaal historische context duidelijk illustreren.

3.5.1  Bonding

Enkele jaren geleden heeft de American Medical Association richtlijnen

uitgevaardigd om de 'bonding en attachment van moeders en hun pasgebo-
ren  babies te bevorderen' (Campbell &Taylor,  1980).  Hieruit kan men
afleiden  hoe groot de invloed is geweest van het werk van de  kinder-
artsen Marshall Klaus en John Kennell, die in 1976 hun boek 'Maternal
Infant Bonding' publiceerden (Klaus en Kennell,  1976).  Het 'bonding-

principe'  heeft betrekking op de vorming van de eerste  gehechtheids-
relatie  tussen moeders en pasgeborenen.  In deze zin krijgt  de  term
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bonding  hier  dus  een wat specifiekere betekenis  dan  tot  dusverre

gebruikelijk was in de kinderpsychologie. Zo omschrijft Rutter bonding
als een 'in de tijd stabiele,  selectieve hechting aan een persoon die
blijft  bestaan,  zelfs wanneer er geen contact met die persoon plaats
vindt (Rutter,  1976).  Klaus en Kennell richten zich echter vooral op

een specifiek proces dat aan deze binding ten grondslag zou liggen.
In  tegenstelling  tot  de hechtingstheoriean  van  Bowlby  waarin  de

vorming  van  'attachments' in de eerste levensjaren wordt  getraceerd
(zie hiervoor b.v.  van IJzendoorn, 1985), wordt in de bondingstheorie
het  contact in de eerste minuten en uren na de geboorte als doorslag-
gevend  beschouwd  voor  de  latere ontwikkeling. In deze eerste

'sensitieve' periode zouden moeders en babies constitutioneel optimaal
Zijn  toegerust om een binding aan te gaan.  Wanneer die binding  niet

adequaat  verloopt,  of  om wat voor reden dan ook niet plaats  vindt,
kunnen  volgens  Klaus en Kennell tal van individuele  en  relationele

stoornissen optreden: failure to thrive (het kind groeit en ontwikkelt
zich niet, zonder dat daarvoor een somatische oorzaak wordt gevonden),
verwaarlozing  en zelfs kindermishandeling (Klaus  en  Kennell,  1982,
1983).

Vooral  de  vroege  scheiding  tussen  moeders  en  pasgeborenen,  die
ontstaat  als  gevolg  van de contact-belemmerende  routines  in  veel
ziekenhuizen, zou er de oorzaak van zijn, dat veel kinderen die licha-
melijk  gezond het ziekenhuis verlaten na enige tijd met bovengenoemde
stoornissen  worden  terugverwezen.  Met name leek dit het  geval  bij
premature  en  dysmature  babies,  die vaak  na  hun  geboorte worden
opgenomen  in  zogenaamde NICU's, neonatale intensive care units
(Hermanns & Leenders, 1985).

De  hypothese,  dat scheiding in de sensitieve periode aanleiding  kan
zijn  tot ontwikkelingsstoornissen is deels gevormd naar analogie  van
het  gedrag  van bepaalde diersoorten.  Met name bij  kuddedieren  als
schapen  en  geiten  zijn er aanwijzingen voor  het  bestaan  van  een

kritische periode vlak na de geboorte, waarin de moeder haar jong moet
leren  identificeren.  Gebeurt dit niet,  dan loopt het jong gevaar te
worden verstoten.

De bonding principes hebben veel practische gevolgen gehad,  maar  ook
veel  kritiek  ondervonden.  Een opvallend gevolg is vooral de  veran-
dering die heeft plaats gevonden in de neonatale zorg.
Een recent Nederlands onderzoek naar de gewoontes rond borstvoeding in
ziekenhuizen laat zien dat de adviezen van Klaus en Kennell voor  het

tot  stand  brengen van bonding in toenemende mate  worden  opgevolgd.
Terwijl  in  1978 slechts in 11 van de 33  gednqu&teerde  ziekenhuizen
bloot lichaamscontact na de geboorte werd bevorderd, bleek dit in 1982
in  31  van de 34 klinieken het geval.  Ook  voor  'rooming  in',  het

verplegen  van  moeder  en  baby  op een  kamer  werd  een  dergelijke
verschuiving,  zij  het  minder spectaculair,  gevonden  (de  Jonge  &
Tadesse, 1983).
De  kritiek  spitst  zich vooral toe op de  twijfelachtige  empirische

evidentie  die de bonding theorie ondersteunt,  en op de  mythevorming
met betrekking tot de eerste relatie die bij veel ouders werkt als een
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self-fullfilling prophecy, met  als  gevolg  vaak  onnodige  angst,
schuldgevoelens en frustratie.

3.5.2  Onderzoek naar de effecten van vroege scheiding

Kennell e.a.  vergeleken het gedrag van twee willekeurig samengestelde
groepen moeders van gezonde eerste kinderen. De eerste groep onderging
de  routine  behandeling van het ziekenhuis  bij  een  geboorte:  kort
contact  na de bevalling,  daarna een kort contact na 6 A 12  uur,  en
verder  bij  elke voeding een contact van 20 8 30 minuten.  De  andere
groep  kreeg  een 'extra-contact' behandeling,  dat wil  zeggen  bloot
lichaamscontact  een uur na de geboorte en vijf extra uren per dag  in
de volgende dagen.
Een maand na de geboorte bleek er weliswaar weinig verschil in  'zorg-
gedrag'  tussen beide groepen,  maar de 'extra-contact' moeders bleken
meer  tijd  aan face to face contact te besteden,  en  knuffelden  hun
babies vaker (Kennell, Jerauld & Wolfe, 1974). In een follow up studie
bleek  dat  deze laatste groep moeders na een jaar hun  kinderen  meer
troostten tijdens een lichamelijk onderzoek door de kinderarts,  en na
twee  jaar  bleken ze een wat uitgebreider taalgebruik  tegenover  hun
kinderen te hebben dan moeders uit de routine-groep (Ringler,  Kennell
& Jarvella,  1975).  Na vijf jaar hadden de extra-contact kinderen een
gemiddeld hoger IQ en scoorden hoger op een taaltest (Ringler,  Trause
& Klaus 1976).

Dit onderzoek,  dat van veel kanten is gerelativeerd vanwege de metho-
dologische tekortkomingen,  kan beschouwd worden als een prototype van
het  onderzoek naar de effecten van vroege scheiding en  extra-contact
op de moeder-kind relatie.  Het werd gevolgd door een lange reeks  van
vergelijkbare  studies,  waarvan  de resultaten meestal in  de  zelfde
richting  wezen.  Met  name  Zweeds  onderzoek van  De  Chateau  wordt
beschouwd  als  een  belangrijke validering  van  het  oorspronkelijke
onderzoek  van  Kennell.  Ongeveer veertig moeder-baby  dyades  werden

daarbij  at random ondergebracht in twee groepen.  De eerste  was  een
contr81egroep  die  de gebruikelijke ziekenhuisroutine  doorliep.  Het
kind werd na de bevalling aan de moeder getoond, daarna voor onderzoek
meegenomen en na ongeveer 30 minuten gekleed en wel in een wieg  naast
het  bed  van de moeder geplaatst.  In de extra-contact groep werd  de
pasgeborene vrijwel onmiddellijk op de buik van de moeder geplaatst en
aan  de borst gelegd.  Dit 'skin-to-skin' contact duurde ongeveer  een
kwartier. Vanaf dat moment was de behandeling in beide groepen gelijk.
In  follow-up  studies  na 36 uur,  3 maanden en een  jaar  bleken  er

aanzienlijke verschillen in het gedrag van de moeder,  gedrag van  het
kind, in de duur van de borstvoeding en in opvoedingsattitudes  tussen
beide groepen,  in het 'voordeel' van de extra-contact groep.  Na drie

jaar  bleken  ouders  uit die groep alleen nog te verschillen  van  de
ouders uit de contr81egroep in de mate waarin zij de  taalontwikkeling
van  hun  kind  apprecieerden  (De Chateau, 1980).  Steun  voor  de

stellingname  van  Klaus en Kennell kan ook gezien worden in  een  wat
groter  opgezette  studie  van O'Connor e.a.  In  dat  onderzoek werd
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weliswaar  niet gekeken naar het effect van onmiddelijk contact na  de

geboorte,  maar naar het effect van 'rooming in'. Ongeveer 300 moeders
uit  lage inkomensgroepen werden ook hier at random verdeeld over twee
groepen, een contr6le-groep met routinematige ziekenhuisverzorging (in
dit geval een eerste contact na 12 uur en vervolgens alleen tijdens de
voedingen om de 4 uur), en een extra-contact groep, waarbij het eerste
contact na 7 uur plaats vond,  terwijl het kind vervolgens gedurende 8
uur per dag naast het bed van de moeder geplaatst werd.  Een follow-up
na  21 maanden leverde een geval van kindermishandeling in de  rooming
in  groep op,  terwijl in de contr61egroep 9 gevallen van  failure  to

thrive, kindermishandeling en  uithuisplaatsing werden gevonden

(0'Connor, Sherrod, Sandler & Vietze, 1978).
Een  aantal  onderzoekers  hebben in het bijzonder  gekeken  naar  het
effect  van  extra-contact op de relatie tussen moeders  en  premature
babies. Tussen moeders uit de extra-contact groep, die 'vrije' toegang
tot  de  intensive care unit hadden en moeders,  die hun baby  slechts

achter glas mochten bekijken bleken weliswaar enige  verschillen,  met
name  ten  aanzien  van het zelfvertrouwen bij de  verzorging  en  ten
aanzien van de hoeveelheid lichamelijk contact,  maar deze verschillen
verdwenen binnen een maand tot een jaar (Leifer,  Leiderman & Barnett,
1972; Leiderman & Seashore, 1975).

3.5.3  Methodologische en theoretische kritiek

Zoals gezegd is de laatste jaren veel kritiek uitgeoefend op het  hier
beschreven onderzoek, met name op de methodologische tekortkomingen en
de zwakke theoretische basis.

Ross  wijst  bijvoorbeeld op de twijfelachtige validiteit van  sommige
afhankelijke variabelen. In het aangehaalde onderzoek van Kennell e.a.
wordt  na  een jaar verschil gevonden in de tijd die  moeders  aan  de
onderzoekstafel  spenderen wanneer hun kind wordt nagekeken.  Afgezien
van het feit dat dit de enige van de zes gebruikte  standaardsituaties
was,  waarop verschil werd gevonden, is het de vraag wat hiermee wordt
gemeten.  Met evenveel recht,  zo stelt Ross,  kan men zeggen dat hier
'overbezorgdheid' wordt gemeten,  in plaats van 'positieve moederlijke
attitudes' (Ross,  1980).  Svejda e.a. onderzochten verschillen tussen
een  routine-contact  en  een  extra-contact  groep,  waarbij  ze  een
contr6le  aanbrachten  voor  de mogelijkheid,  dat de  moeders  in  de
laatste  groep  zich  'speciaal' behandeld  voelden,  en  zich  daarom
sociaal  wenselijk  zouden  gedragen.  In dit  onderzoek  werden  geen
significante  verschillen  gevonden.  De  auteurs zeggen  dat  hiermee

weliswaar niet is aangetoond dat dit 'gevoel van speciaal behandeld te
worden' de cruciale factor was, maar dat de resultaten wel duiden OP

de  noodzaak  van een betere contr6le op dergelijke effecten  (Svejda,
Campos & Emde, 1980).

Uit een ongepubliceerd onderzoek van McGurk, aangehaald door Richards,
blijkt  tenslotte  zelfs  een omgekeerd  resultaat:  moeders  uit  een
'gescheiden'  groep beschreven zichzelf als meer gehecht aan hun  kind
dan moeders uit een extra-contact groep (Richards, 1983).

77



- vroege determinanten -

Naast  de  scepsis over de methodologische kwaliteit van  het  bonding
onderzoek ontstaat er in toenemende mate twijfel over de  theoretische
basis.  Hoewel  het bestaan van een op de fylogenese gebaseerd  biolo-
gisch  proces  dat het moederlijk gedrag faciliteert in een kritische,
sensitieve periode een achterhaald standpunt leek -Bowlby verliet  dit
idee  bijvoorbeeld reeds lang geleden- ,  blijkt het nu toch weer  een
revival  te  beleven.  Terwijl er zeker sprake is van  een  biologisch
interactief  systeem  tussen moeders en pasgeborenen (  de  zuigreflex
stimuleert niet alleen de melkproduktie en vermindert de 'stuwing' bij
de moeder, maar stimuleert tevens de hormoonvorming, die de samentrek-
king  van  de  baarmoeder  tot stand brengt en zo de  bloeding  na  de
geboorte  afremt),  zijn  er geen aanwijzingen dat dit proces  met  de
vorming van een gehechtheidsrelatie van doen heeft (Ross, 1980).
Richards  noemt vier redenen,  waarom het bonding-concept  theoretisch

onhoudbaar is (Richards, 1983):

1. Vanuit evolutionair oogpunt is het bestaan van een korte  kritische
periode voor de  vorming  van  een  'bond' bij mensen zeer

onwaarschijnlijk.  De  noodzaak  tot een snelle  identificatie  van
het jong, zoals die bestaat bij dieren die in grote kuddes leven en
in  dezelfde periode jongen krijgen,  lijkt bij de menselijke soort
afwezig.

2. Er  bestaat  geen  onafhankelijk bewijs voor het  bestaan  van  een
sensitieve periode. Ouderlijke  relaties  kunnen  zich  in  veel

gevallen  goed ontwikkelen ondanks een 'scheiding' na de  geboorte,
bijvoorbeeld in het geval van adoptie.

3. Het bonding-concept houdt geen rekening met het feit dat mensen  op
zeer  verschillende manieren op eenzelfde gebeurtenis (zoals vroege
scheiding) kunnen reageren.  M.a.w.  er wordt een te starre causaal
deterministische relatie gesuggereerd.

4. Het ontwikkelingsproces omvat een 'buffer-systeem' tegen
veranderingen (vgl.  Sameroff's zelf-regulerende mechanismen,  par.
3.3). De bonding-theorie daarentegen gaat ervan uit dat een 'single
event' de ontwikkeling gedurende lange tijd kan sturen.

De preoccupatie met het effect van vroege scheiding heeft de  aandacht
afgeleid  van  mogelijke andere variabelen die van belang kunnen  zijn
voor  voor  de vorming van een goede ouder-kind  relatie.  Hoewel  het
unilaterale  effect  van vroege scheiding op  de  latere  ontwikkeling
sterk lijkt te zijn overschat, is het desalniettemin mogelijk dat zo'n
gebeurtenis  een  spiraal van interacties op gang  brengt,  die  lange
termijn-effecten kan sorteren.

In  de laatste jaren is er veel kennis verzameld met betrekking tot de
gedragskenmerken van jonge babies,  met name ook van at-risk  kinderen
als  prematuren  en  dysmaturen  (vgl.  Hermanns  &  Leenders,  1985).
Wesselman vat een aantal karakteristieken van zulke kinderen samen: de

'afleesbaarheid' van gedrag is ingewikkelder, de 'voorspelbaarheid' is
voor  ouders  moeilijker  omdat zulke kinderen vaak  kortere  periodes
alert  zijn,  en tenslotte is hun 'responsiviteit' minder  (Wesselman,
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1983).  Dergelijke kenmerken maken het op gang brengen van een relatie
met de ouders vaak moeilijker. Ook bij gezonde babies bestaan er grote
individuele verschillen, hetgeen evenzovele verschillen in interacties
met ouders oplevert.
In dit verband is ook de organisatie van de intensive care units  zelf

van  belang.  Hawthorn  merkt  op dat in sommige Canadese  NICU's  het
aantal  personeelsleden  dat  zich  met de  verzorging  van  een  kind
bezighoudt  zelfs kan oplopen tot zeventig.  Een voor de hand  liggend
gevolg  is dat men nauwelijks in staat is de individuele kenmerken  en
behoeften van babies en hun ouders te leren kennen (Hawthorn-Amick,

1981). De interventies hebben vaak niet veel te maken met wat de baby

doet  (Gottfried,  Wallace-Lande,  Sherman-Brown,  King & Coen,  1981;
prince, Firlej & Harvey, 1978).
Bronfenbrenner noemt dan ook het ontbreken van onderzoek naar het

gedrag van verpleegsters en artsen een belangrijke vertekening van het
bonding onderzoek (Bronfenbrenner, geciteerd door Wesselman, 1983).
Hiermee  samenhangend  doemt  een verdere  omissie  op,  namelijk  het
ontbreken  van  aandacht voor de psychologische reactie van ouders  op
het krijgen van een kind in het ziekenhuis,  zeker wanneer het om  een
niet gezonde baby gaat.  Hawthorn stelt dat studies,  waarin negatieve
effecten  van  vroege scheiding worden gevonden ook  uitgelegd  kunnen
worden in termen van een verminderd zelfvertrouwen bij de moeder,  als

gevolg  van de ziekenhuisopname van haarzelf en het kind.  Dit vermin-
derde  zelfvertrouwen  wordt vaak nog in de hand  gewerkt  doordat  de
buitenwereld dergelijke  gevoelens  niet  begrijpt  (Hawthorn-Amick,
1981).

Het  gedrag  van ouders ten opzichte van hun  babies  in  special-care
units heeft  uiteraard  ook  te  maken met  hun  eigen  materiole  en

psychologische  achtergrond,  alsmede  met  de mate  waarin  hun  ver-
wachtingspatroon  met betrekking tot het krijgen van een kind  met  de
realiteit  overeenstemt.  Hospitalisatie wordt door ouders vaak gezien
als  een persoonlijk falen,  en heeft dan vaak emoties  als  boosheid,
angst, schuldgevoel en machteloosheid tot gevolg.
In  hoeverre extra contact dergelijke gevoelens beinvloedt is onzeker.

Verschillende  onderzoekers melden daarover verschillende  resultaten.

Klaus  en  Kennell  veronderstellen dat vroeg  contact  en  veelvuldig
bezoek ouders in staat stellen hun teleurstelling over de geboorte van

een 'at-risk' baby sneller te overwinnen, terwijl anderen rapporteren,
dat dergelijke 'rouw-reakties'  onafhankelijk zijn van vroege

scheiding,  of  zelfs  dat  angst  van ouders  juist  groeit  bij  een
toenemend aantal bezoeken aan de NICU (Taylor & Harper 1980).

3.5.4  Het onding bonding: een cultureel-historische analyse

Ongetwijfeld  heeft de manier waarop ouders de gang van zaken rond  de
bevalling  ervaren  een  grote invloed op de ontwikkeling  vAn  en  de
relatie  m6t  hun  kind.  In een periode  waarin  het  aantal  zieken-

huisbevallingen  nog  steeds stijgt en waarin steeds meer kinderen  na
hun  geboorte in een afdeling voor intensive care terecht  komen  (zie
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o.a. de Jonge & Tadesse, 1983) is het van groot belang geweest, dat de
aandacht  is  gevestigd op mogelijke schadelijke bijeffecten  daarvan.
Het  werk  van Klaus en Kennell en hun navolgers heeft  er  zeker  toe

bijgedragen  dat de meeste ziekenhuizen in de westerse wereld  langza-
merhand  hun  routines  zijn gaan  wijzigen.  Een  verandering  waarop
bewegingen  van ouders en verlichte hulpverleners jarenlang tevergeefs
hadden aangedrongen, werd geoffectueerd als gevolg van een wetenschap-
pelijke mythe (Richards, 1981).

Het zal duidelijk zijn dat in het bonding onderzoek slechts is gekeken
naar  het effect van een zeer beperkt aantal variabelen.  De  aandacht
was  vooral gevestigd op de mogelijke invloed van twee  'behandelings-
condities' OP een verondersteld vroeg hechtingsproces. Nu

langzamerhand  komt  vast te staan dat er sprake is van  een  tamelijk
onhoudbare  theorie,  die  desondanks wortel heeft  geschoten  in  een
dankbare praktijk, wordt de noodzaak duidelijk van een bestudering van
vroege ouder-kind relaties in een bredere context. Die context moet er

dan  een zijn van een zich snel ontwikkelende medische technologie (en
de daarmee gepaard gaande tegenreactie),  van professionalisering  (en
de daarbij behorende anti-professionele tendenzen),  en tenslotte van
toenemende belangstelIing voor de vroege kinderjaren.

De  explosief gegroeide technologische kennis over het  geboorteproces
en  over de ontwikkeling van jonge babies heeft onder meer tot  gevolg
gehad,  dat  steeds  meer kinderen met een hoog perinataal  risico  in
leven gehouden konden worden.

Al in 1878 maakte een Parijse arts,  Tarnier,  gebruik van de couveuse
voor  te vroeg geboren kinderen.  Het idee ontstond,  toen hij in  een
dierentuin  zag,  hoe pasgeboren dieren in warme glazen bakken  werden
verzorgd.  Een van zijn leerlingen,  Budin, richtte omstreeks 1890 het

eerste centrum voor premature babies op,  en Couney,  een navolger van
Budin, werd met de Tarnier-couveuse de wereld ingestuurd. Veertig jaar

lang  trok  hij  daarmee langs  tentoonstellingen  en  kermissen.  Het
verkrijgen  van  steeds weer nieuwe prematuren vormde  geen  probleem.
Omdat ze toch ten dode waren opgeschreven werden ze hem meestal vrije-
lijk ter beschikking gesteld. Ouders werden geweerd bij de verzorging,
maar kregen wel vrijkaartjes (O'Connor, Vietze et al., 1980).

De reden, dat moeders en vaders ook in de latere intensive-care

afdelingen  van  direct  contact met hun  kinderen  verstoken  moesten
blijven was de angst voor infecties.  Omstreeks 1900 leidden de  hoge
morbiditeits- en  mortaliteitscijfers in Amerikaanse ziekenhuizen  tot
strikte isolatietechnieken. 'The germs were the enemy',  zo  stellen
Klaus  en Kennell.  Kinderen moesten daarom strikt  gescheiden  worden
gehouden  van  ouders  en bezoekers.  Pas omstreeks 1950  kwam  hierin
verandering,  toen onderzoek uitwees,  dat het besmettingsgevaar zelfs
kon  afnemen,  wanneer  ouders wel bij hun  babies  werden  toegelaten
(Klaus en Kennell, 1976).

Ongeveer  in  dezelfde  periode ontstond in de  Verenigde  Staten  een
beweging  (waarin o.a.  Gesell actief was),  die zich richtte tegen de
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rigide  uitsluiting van moeders bij de postnatale verzorging  van  hun
babies.  Argumenten hiervoor waren vooral dat een vroege nabijheid van
moeder  en  kind  een  eerste stap zou zijn in de  vorming  van  goede
gezinsrelaties,  dat  moeders  vanaf het  allereerste  begin  ervaring
moesten  kunnen  opdoen,  en dat door vroeg contact de  psychologische
behoeften van het kind beter tot hun recht zouden komen. Het duurde

echter nog tot halverwege de jaren zeventig, voordat dit pleidooi enig
effect sorteerde. Een survey van Barnett e.a in 1970 wees uit dat toen
nog  in slechts 30% van de Amerikaanse ziekenhuizen moeders  vrijelijk
contact met hun (gezonde) babies konden hebben (Barnett,  geciteerd in
Hawthorn-Amick, 1981).

Klaus  en  Kennell's  pleidooien hadden echter  vooral  betrekking  op
geboortes met een hoge risico-graad. De technologische ontwikkelingen,
resulterend  in nieuwe medische sub-specialisaties als  'neonatologie'
en 'perinatologie' werden vanaf de jaren zestig wijdverbreid toegepast
bij high-risk kinderen.  Gezien de zeer hoge kosten die een dergelijke
intensieve  behandeling  met zich meebrachten werden  in  veel  landen
regionale  NICU's opgericht.  Het effect daarvan was enerzijds dat het

aantal  premature  kinderen  dat overleefde  sterk  steeg  (in  Canada
bijvoorbeeld van 70% mortaliteit in 1965 tot 35% in 1976),  anderzijds
een  toenemende  separatie van moeders en pasgeborenen  (Ross,  1980).
Tussen  deze  technologische  ontwikkeling  en  de  toenemende  vroege
scheiding,  en de opkomst van de bonding-theoriedn lijkt dus een  vrij
duidelijke relatie te bestaan.
O'Connor noemt nog een andere belangrijke stimulans voor de toenemende
wetenschappelijke  interesse  voor  de  vroege  moeder-baby  relaties.
Kinderartsen  en  gynaecologen  maakten  zich  in  de  jaren  zeventig

toenemend zorgen over een 'consumentenbeweging' van jonge ouders,  die
voor  hun eigen rechten omtrent bevalling en verzorging van hun babies
opkwamen; 66n van de gevolgen daarvan was een scherpe stijging van het
aantal thuisbevallingen.

Deze consumentenbeweging had zijn oorsprong in een aantal maatschappe-
lijke  stromingen:  de anti-professionele beweging  (o.a.  actief  ten
aanzien  van  anti-autoritaire  opvoeding  en patidntenrechten), de

feministische  beweging,  (die  onder meer streed tegen de  mannelijke
overheersing van het geboorte-terrein), een anti-technologie beweging,
en  tenslotte een beweging die zich richtte op de versterking van  het
gezinsleven  en  die  naar voren bracht dat  het  geboorte-proces  een
familieaangelegenheid  was,  en  dus niet a priori in  het  ziekenhuis
behoorde.

Vanuit  al deze kanten ontstond een scherpe kritiek op het beleid  van
artsen en ziekenhuizen. Men protesteerde door weg te lopen uit zieken-

huizen, of door te weigeren er naar toe te gaan.
"Physicians,  alarmed  about the well-being of children born  at  home
without facilities to meet complications have begun reforming hospital
child-birth, to  lessen  interest  in home-birth" (0'Connor  et  al.,
1980).
Het bonding-concept voorzag in een legitimering van deze hervormingen.

Het  vormde als het ware een wetenschappelijke rechtvaardiging van  de
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argumenten van een tegenbeweging,  welke daarmee vlekkeloos  geassimi-
leerd werden in de professionele praktijk.
Het  zou  echter  te ver voeren om de opkomst van  de  bonding-theorie
geheel  en  al  toe  te schrijven aan  pogingen  tot  lijfsbehoud  van

medische zijde.  Artsen (en zeker ook psychologen) spelen uiteraard in
op anti-professionele tendensen, en vooralsnog lijken ze er in te zijn
geslaagd  compromissen  te vinden,  die ouders  tevreden  stellen.  In

hoofdstuk 5 komt de intense samenwerking aan de orde, die in Nederland
bestaat  tussen  kinderartsen  en de  oudervereniging  voor  couveuse-
kinderen  om  een  gemeenschappelijk doel  te  bereiken,  namelijk  de

inrichting van meer intensive care afdelingen, en de toepassing van de
adviezen  van Klaus en Kennell in alle kinderafdelingen  van  algemene
ziekenhuizen.

Het aan het bonding-concept inherente idee,  dat de moeder een beslis-
sende  invloed  zou hebben op de (vroeg-)kinderlijke  ontwikkeling  is
vooral  gestimuleerd door de nadruk die theoretici als Freud en Watson
legden op het belang van de eerste levensjaren.  Deze visie vond  haar
voorlopig  hoogtepunt in het werk van Bowlby,  die stelde dat  moeder-
liefde  even  noodzakelijk  was  voor  een  gezonde  ontwikkeling  als
vitamines en eiwitten (Bowlby, 1951).
Thomas  en  Chess,  twee verklaarde kritici van de  bonding-principes,

wijten  aan dergelijke idee n het ontstaan van een 'blame the  mother'
ideologie,  waarbij elk afwijkend gedrag van het kind op het conto van
de moeder werd geschreven (Chess & Thomas, 1982).
Deze  opvatting  verloor vanaf de jaren zeventig in elk  geval  weten-
schappelijk  steeds  meer terrein,  onder andere als  gevolg  van  het
genoemde werk van Sameroff,  die aantoonde dat ervaringen in de eerste
levensjaren een onbetrouwbare predictor vormden voor later gedrag. Dat
het idee desondanks weer veld lijkt te winnen moet dan ook toegeschre-
ven  worden aan andere dan 'zuiver wetenschappelijke'  ontwikkelingen.
De  opkomst  van  wat men zou kunnen aanduiden als  de  'kindergenees-

kundige' beweging is daar een van. Daarnaast wijst onder andere Singer
op    economische en bevolkingspolitieke oorzaken. Zij stelt     dat     "in
tijden van werkeloosheid en economische recessie overheden maar al  te

graag gebruik maken van redeneringen over de behoefte van kinderen aan
een  moeder,  met  de  bedoeling om vrouwen uit het  arbeidsproces  te

bannen en om te bezuiningen op kinderopvang" (Singer, 1981).

Bij een toenemende medicalisering van bevallingen en de neonatale zorg
hebben  ouders  en  kinderen in elk geval recht  op  een  verantwoorde
bestudering van de effecten daarvan.  Wij moeten ons realiseren dat de
hulpverlening  zoals wij die nu kennen een historisch gegroeid en  dus
veranderbaar  verschijnsel is.  Het is immers de ontwikkeling  van  en
binnen  de neonatologie zelf geweest,  die de noodzaak heeft gecrederd
om  zoiets 'gewoons' als het contact tussen ouders en babies  tot  een
'behandeling' te maken.  Hoewel het buiten kijf staat, dat die ontwik-
keling  de levenskansen van een groot aantal kinderen heeft  verhoogd,
is er weinig reden haar kritiekloos te volgen.  Recente publicaties in
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het  Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde laten zien dat het aantal
onnodige routinematige overplaatsingen van pasgeborenen naar
intensive-care  afdelingen de laatste jaren weer stijgt,  en  dat  het

hanteren van een standaard-gewichtseis voor het onslag uit het zieken-
huis van kinderen met een laag geboortegewicht, zoals die in de meeste
klinieken wordt gehanteerd,  meestal overbodig is (de Jonge & Tadesse,
1983; Bos & Smit, 1983).

De  groeiende invloed van de technologie heeft een nieuwe  bevallings-
cultuur geschapen die enerzijds letterlijk haar vruchten afwerpt, maar
die  anderzijds aan ouders een gevoel van incompetentie en  autonomie-
verlies  geeft.  Een opvallend verschijnsel in  het  bonding-onderzoek
is, dat in geen enkel geval aan de betreffende ouders werd gevraagd in
hoeverre  de  'behandeling' die ze kregen (vroege scheiding  of  extra
contact)  in  overeenstemming was met hun eigen  behoefte.  Niet  voor
niets  vragen veel ouders zich af of de baby die ze in het  ziekenhuis
hebben gekregen eigenlijk wel van henzelf is (Oakley, 1979).
De  vorming  van  de eerste relatie tussen ouders en  hun  pasgeborene

krijgt in deze context een wel zeer bijzondere betekenis.

Verwachtingen en gevoelens worden gerefereerd aan een wetenschappelijk
en maatschappelijk geconstrueerd ideaalbeeld,  dat enerzijds bijna tot
norm  verheven lijkt,  maar dat anderzijds vrijwel onbereikbaar lijkt,
omdat  de  omstandigheden eigen keuzes van  ouders  steeds  moeilijker
maken.

3.6.1  Infant Psychiatry

'There  is  no such thing as an infant',  schijnt de  Engelse  kinder-
psychiater D.W.  Winnicott eens uitgeroepen te hebben,  daarmee uiting

gevend  aan zijn opvatting dat de baby alleen bestaat in een volledige
symbiose  met  de  moeder.  De  moeder  moet,  zo  omschrijft  Anthony
Winnicott's visie,  haast op het pathologische af gepreoccupeerd  zijn
met haar pasgeborene om een zodanige omgeving te cre*ren, dat het kind
kan  leren zijn eigen innerlijke mogelijkheden en die van  de  buiten-
wereld te gaan gebruiken (Winnicott, 1960; Anthony, 1983).

Hoewel binnen  de  ontwikkelingspsychologie  deze  ietwat  statische

opvatting  over vroege moeder-kindrelaties al jarenlang leek  te  zijn
verlaten,  heeft de beweging van de Infant Psychiatry die aan het eind

van de jaren zeventig in de Verenigde Staten haar oorsprong vond, haar
opnieuw  afgezworen.  De baby wordt niet langer gezien als een passief
wezen,  wiens  wel  en wee volkomen afhankelijk is van  de  toevallige
omgeving waarin hij of zij belandt. Een groot aantal studies die sinds

de jaren zestig hebben plaats gevonden,  en onder andere hun  weerslag
vonden  in  het  boek 'The Competent Infant'  (Stone  et  al.,  1973),
weerspreken  het beeld van het jonge kind als passieve partner in  een
symbiotische twee-eenheid.
Vanuit  de klassieke psychiatrie bestond al lang een grote belangstel-
ling voor de vroegste jeugd,  maar daarbij lag de nadruk vooral op  de
effecten van het ouderlijk gedrag op het jonge kind.
Freud's  interpretaties  van  kinderlijke activiteit als  symbool  van
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innerlijke processen legden de basis voor uitgebreide verkenningen van
de dynamiek van de vroege jeugd.  Voor het eerst werden  thema's  als

fantasie,  angst, scheiding en hechting in verband gebracht met latere
stoornissen. Kinderlijke ervaringen  bleven echter voornamelijk
belangrijk om stoornissen in de volwassenheid te begrijpen.  Pas vanaf
de  jaren  dertig  ontstond belangstelling voor  de  kindertijd  zelf.
Speltherapie en kinder-analyse wonnen vanaf die tijd terrein.
Bowlby gaf na de oorlog het onderzoek naar vroeg kinderlijke ontwikke-
ling  een  grote impuls door het benadrukken van  het  hechtingsproces
tussen  moeder  en kind.  Zijn werk is niet alleen belangrijk  geweest
door  het sterke pleidooi voor de verbetering van  de  zorg-condities,
maar  ook  door het accent dat hij legde op de  sociale  signalerings-
systemen,  waarmee  het jonge kind het hechtingsproces kan  initieren,
zoals  huilen,  glimlachen  en  aanhankelijk gedrag  (van  IJzendoorn,
1985).

Deze  'eigen  activiteit'  van het zeer jonge kind nu  vormt  een  der
belangrijkste  kernthema's van het recente werk van een groep  kinder-
psychiaters,  kinderartsen,  psychologen en ethologen,  die in 1980 in
Cascais  (Portugal)  bijeenkwamen  op het  eerste  wereldcongres  voor
Infant  Psychiatry.  Hoewel de beweging nog te divers  is,  zowel  qua

inhoud  als  qua  onderzoeksmethodes om een  consistent  paradigma  te
vormen,  lijkt  zij  zich te profileren rond twee hoofdlijnen.  In  de
eerste  plaats hecht men groot belang aan de  nauwgezette  bestudering
van de zeer vroege wisselwerking tussen moeders en babies zelf,  en in
de  tweede plaats is men sterk geinteresseerd in mogelijke preventieve
en therapeutische implicaties,  omdat men veronderstelt dat de  vroege

wisselwerking  van doorslaggevend belang is voor het latere  ontwikke-
lingsverloop.  De  aandacht  is vooral gericht op  interacties  tussen
ouders en babies, die verstoord kunnen worden doordat of de ouders of

het  kind  of beiden in psychologisch of somatisch  opzicht  'at-risk'
zijn.

Centraal  in  de  kinderpsychiatrie  is vanaf het eind  van  de  jaren
vijftig, gedomineerd als zij werd door de psychodynamische oriontatie,
het  begrip  'zelf-identiteit' geweest. Margaret  Mahler  ziet  de
oorsprong van het 'ik-gevoel' in kinderen en volwassenen in een intra-

psychisch individuatie-separatie proces.  In 'The Psychological  Birth
of  the Human Infant' (Mahler et al.,  1975) beschrijft zij hoe babies
tussen  9 en 11 maanden uit de symbiose met de moeder  ontluiken.  Dit
proces,  waarmee volgens Mahler het eigenlijke autonome psychologische

functioneren een aanvang neemt, duidt zij aan als  'hatching'. Terwijl
de aandacht van het kind gedurende de eerste maanden voornamelijk naar
binnen is gericht (de zogenaamde autistische fase) ontstaat als gevolg
van de toenemende periodes van alertheid een steeds grotere oriantatie
op de buitenwereld.  Door middel van dit 'integratieve intrapsychische
mechanisme' komt enerzijds de individuatie  op  gang,  - en wordt ander-
zijds de primaire symbiotische band met de moeder verzwakt.
Hoewel  dit  proces  aanvankelijk  werd opgevat  als  een  extrinsiek,
voornamelijk fysiologisch gestuurd verschijnsel, concludeert Mahler nu
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dat  het kind daarin zelf een structurerende rol  speelt.  Zich  onder

meer baserend op werk van Escalona (Escalona,  1968) wijst zij daarbij
op  de grote individuele verschillen tussen kinderen.  Actieve  babies

hebben  de neiging hun hele gedragsrepertoir te mobiliseren als gevolg
van  lichte  stimulatie,  en  zijn dan zeer  actief  op  hun  omgeving
gericht, terwijl minder actieve babies vooral kijken, en meer in staat

zijn zichzelf (oraal) te troosten (Mahler, 1983).
Deze omslag in Mahler's denken kan opgevat worden als symbolisch  voor

het ontstaan van de baby-psychiatrische beweging.  Het zeer jonge kind
is (her)ontdekt als actieve,  en beinvloedbare persoonlijkheid,  en is
daarmee aantrekkelijk geworden als onderzoeks- en interventieobject.
Een  nieuwe  generatie onderzoekers die weliswaar  Mahler's  methode's

verwerpt,  maar  haar  door de psychoanalyse geinspireerde  visie  nog
steeds in ere houdt, maakt in het onderzoek naar het ontstaan van het

vroeg-kinderlijke  'zelf'  gebruik van moderne technieken  als  micro-

analyses  van audiovisueel materiaal en fysiologische  metingen.  Waar
Mahler  zich  nog baseert op 'macro-analyse' van observaties en op  de
geoefende  'klinische blik' voeren deze onderzoekers het  gebruik  van
strikt experimentele condities in (zie bv.  Emde & Sorce,  1983; Emde,
1983; Stern, Barnett & Spieker, 1983; Stern & Call, 1983).

Aan  de  hand van het werk van twee onderzoekers die in deze  beweging
toonaangevend  lijken  te zijn,  zal ik trachten een  beeld  van  deze
'nieuwe' lijn te schetsen.

Emde  postuleert het bestaan van een biologisch gefundeerd wederzijds
beloningsmechanisme  tussen  ouders  en  kinderen als  basis  voor  de
psychologische  ontwikkeling.  Het klassieke idee van de ouder die  de

voorwaarden  schept voor het ontstaan van 'basic trust' is  naar  zijn
idee te eenvoudig. Ouderlijk zorg-gedrag lijkt nauw gerelateerd aan de
labeling en intensiteit van emotionele signalen van het kind,  terwijl

jonge  kinderen al vanaf enkele maanden in staat blijken dat gedrag te
sturen.  Sociale interactie in het eerste levensjaar verloopt  volgens
Emde in drie fasen,  die parallel lopen aan de 'unfolding biology' van

de baby.  Tot aan de leeftijd van twee maanden zijn het vooral fysieke
karakteristieken  die  de baby al of niet aantrekkelijk maken voor  de
ouder.  De 'mate van troostbaarheid', de mate waarin de baby zich laat

knuffelen  en  alert is,  zijn bepalende factoren voor  de  emotionele
perceptie door de moeder.
De     periode     van     twee tot zeven maanden beschrijft     ande    als     'het
ontwaken van de sociabiliteit'.  De baby krijgt nu de mogelijkheid  om
de  buitenwereld  zijn stemmingen te laten blijken,  en om contact  te
zoeken. 'Social  looking',  'social smiling' en  'social  vocalizing'
tegen de achtergrond van toenemende alerte periodes lokken gedifferen-
tieerde ouderlijke reacties uit, en zetten zo de sociale interactie in
gang.
De   zevende  tot  twaalfde  maand  is  de  periode waarin gerichte
attachments  worden  gevormd.  De baby gaat actief  onderscheid  maken
tussen de ouders en anderen. Terwijl zowel voor babies van zes als van
negen maanden het gezicht van de moeder belonende waarde heeft, blijkt
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het  gezicht  van  een  vreemde  voor een kind  van  zes  maanden  een
neutrale,  en voor een kind van negen maanden een negatieve waarde  te
hebben (Fouts & Atlas, 1979).
In deze periode groeien motorische vaardigheden als zitten en kruipen,

leert  het kind relaties tussen doel en middelen begrijpen en  krijgen
emoties  die  aanvankelijk  primair  een  sociale  signaleringsfunctie
hadden,  ook  een interne psychologische betekenis.  Ze anticiperen en
leiden de instrumentele responsen van het kind.
Het  onderzoek aan de universiteit van Denver, waar Emde toe behoort,

richt zich vooral op het emotionele signaleringssysteem.
Studies  naar de waarneming van kinderlijke gezichtsexpressies  wijzen
uit dat ouders zeer nauwkeurig een groot aantal discrete  gezichtsuit-
drukkingen  van jonge kinderen weten te onderscheiden.  Hun  'oordeel'
over  kinderlijke emoties lijkt georganiseerd rond drie dimensies:  de
'hedonische toon', 'activatie' en 'interne versus externe orientatie'

(Emde & Sorce, 1983).

De intensiteit van de emotionele uiting van het kind lijkt  beslissend
voor  het  moment  waarop zorg-gedrag een aanvang  neemt,  terwijl  de
emotionele  categorie  waarin de uiting wordt geplaatst  bepaalt  welk
zorg-gedrag wordt gekozen. Nauwkeurige analyse van de gezichtsuitdruk-
kingen zelf wijst uit dat bij emoties als angst,  boosheid,  verbazing
en  tevredenheid specifieke faciale componenten horen,  die  ook  door
anderen  dan de eigen ouders worden herkend.  Omgekeerd leren ook zeer
jonge  kinderen  emotionele  signalen van de moeder  herkennen  en  er
betekenis aan te verlenen.  Dit proces van 'referencing' ligt  volgens
Emde aan de basis van de affectontwikkeling en de vorming van een pre-

zelfbewustzijn.
Aan  de  verwerking  van de verschillende componenten  van  affectieve
uitingen liggen verschillende mechanismen ten grondslag.
Stern maakt een onderscheid tussen  'gradidnte'  en  'categorale'
informatie, respectievelijk verwijzend naar de hoeveelheid en de soort
emotie. Met name de verwerking van gradi nte informatie wordt door hem
gezien als een functie van het centrale zenuwstelsel,  en als  zodanig
beschouwd  als  mogelijke verklaring voor individuele  verschillen  in
sensitiviteit ten aanzien van bepaalde stimuli.  Deze veronderstelling
zou  bijvoorbeeld van belang kunnen zijn bij autistische  stoornissen.
"These children often act as if the mechanism modulating their
evaluation of the gradient information in human signals is too high or
too  low,  so that there is a constant under- or overamplification  of
the  gradient  features  of human behavior directed to  them"  (Stern,

Barnett & Spieker, 1983).
Volgens Stern doen traditionele begrippen als imitatie,  identificatie
en  echoing  geen recht aan het interactieve karakter van  de  affect-
ontwikkeling (Stern, 1983).

In plaats daarvan introduceert hij het begrip 'affect-attunement' , dat

verwijst  naar  een proces van wederzijdse afstemming  van  emotionele
uitingen  tussen moeder en baby.  Niet alleen de vorm van  dit  gedrag
komt vaak overeen, maar ook de intensiteit, de snelheid en het ritme.

Ongeveer  vanaf de zevende maand beginnen deze attunements,  die onder
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meer blijken uit de afsteirming van attentie en intentie, van aandacht
en emoties. Moeders zijn zich er vaak niet van bewust dat ze dergelijk

resonant gedrag vertonen,  hetgeen volgens Stern duidt op een biologi-
sche predispositie.
Kinderen  merken attunenments meestal niet op,  maar  wanneer  moeders

worden  geinstrueerd om 'verkeerd' te reageren,  bijvoorbeeld door 'te
hard'  terug te praten of 'te fel' te  gesticuleren,  reageren  babies
door de sequentie te beaindigen.

Attunements  zijn niet gebonden aan slechts een  waarnemingscategorie.
vaak  is er sprake van zogenaamde cross-modale transfer,  hetgeen  wil
zeggen  dat  babies bijvoorbeeld in staat zijn om  intensiteitsniveaus
tussen visuele- en geluidsstimuli te vergelijken.
Deze  'resonante emotionele respons' ligt volgens Stern ten  grondslag

aan  de empathie-ontwikkeling van het kind.  Het is in die optiek  van
groot  belang voor het latere emotionele functioneren hoe het kind  in
de  vroege  jeugd  affectieve  signalen  heeft leren interpreteren.
Kinderen  die  ervaren dat affect vooral manipulatief  wordt  gebruikt

zouden  hierdoor zelf eerder manipulatief dan empathisch gedrag leren,
of  in extreme gevallen zelfs affectivitiet volledig  kunnen  afleren.
Wanneer  kinderen omgekeerd nooit warden geconfronteerd met  dergelijk
affectgebruik zou dit kunnen leiden tot 'sociale naiviteit'.

Als  tweede hoofdlijn van de Infant Psychiatry noemde ik het kritische
belang  dat  men hecht aan zeer vroege interventies  in  een  gestoord
ontwikkelingsproces.  Men  lijkt  de  vroegste kinderjaren  te  hebben
ontdekt  als panacee in de strijd tegen de zich  overvloedig  manifes-
terende psychosociale problematiek.
De   volgende  voorbeelden  kunnen  wellicht  verduidelijken  wat  een
psychiatrische behandeling van babies in concreto kan betekenen.
Athanassiou,  een Franse psychoanalytica,  beschrijft een  behandeling

van een vier maanden oude anorectische baby met chronische bronchitis.
De  klassieke kinder-analytische technieken worden aangepast aan  haar

zeer  jonge patiant.  De interventies bestaan uit mimiek,  gebaren  en
vocalisaties.  De  moeder  van de baby kreeg problemen toen ze  na  de

bevalling  weer  aan het werk ging,  en haar kind in een  crdche  liet
plaatsen.  Tijdens  de behandeling,  die anderhalf jaar duurde met een
frequentie van drie sessies per week,  werd gewerkt aan de vorming van
object-relaties, aan gevoelens van angst en wantrouwen. Via de relatie
met de therapeute leerde de baby negatieve emoties uiten,  en ze aldus
te verwerken (Athanassiou, 1983).

Fraiberg beschrijft  haar  programma  als een non-conformistische

mengeling van oude en nieuwe therapeutische technieken.  Vaak heeft de
behandeling  het  karakter  van  ouder-begeleiding,  waarbij  de  baby
aanwezig  is  als een katalysator van het  therapeutische  proces.  De
plaats van handeling is meestal het huis van de ouder(s). De interven-
ties  bestaan,  afhankelijk  van het probleem en de  behoefte  van  de

ouders, uit  kortdurende  crisis-interventies,  begeleiding  van  en

voorlichting  over  de ontwikkeling van de baby,  alsmede uit  psycho-
analytisch georianteerde hulp voor de ouders.  Meestal wordt de moeder
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geholpen haar eigen pijnlijke jeugdervaringen te verwerken, waarbij de
baby  vaak symbool is van haar eigen 'abandoned  self'.  De  therapeut
vormt  de  brug  tussen ouder en baby.  Positieve transfer  tussen  de
therapeut en de moeder, de vorming van een vertrouwensrelatie, credert

de  mogelijkheid  om de relatie met de baby te  herstellen  (Fraiberg,
Shapiro & Cherniss, 1983).

Andere  auteurs  die  ook tot de  Infant  Psychiatry  gerekend  kunnen

worden,  gaan  nog een stap verder.  Zij wijzen op het mogelijk belang
van intra-uterine ervaringen voor het latere ontwikkelingsverloopl.

Hoewel  er wel enige evidentie bestaat voor  perceptuele  capaciteiten
van  de  foetus,  berusten  veronderstellingen  over  het  effect  van
prenatale  ervaringen  op  de psychologische  ontwikkeling  vooral  op
metaforen.  Desondanks  dienen de eerste 'prenatale' therapeuten  zich
aan.  Coulonjou, een Franse neuropsychiater, past bij zwangere vrouwen
die  fysiek of psychologisch 'at-risk' zijn prenatale communicatie met
het kind toe.  Hij leert moeders en vaders met de foetus te praten, om
zodoende al een intensieve binding voor de geboorte te bewerkstelligen
(Coulonjou, 1983).

3.6.2  Infant-Psychiatry in cultureel-historisch perspectief

De  Infant  Psychiatry  is op te vatten als een nieuwe  manier  waarop
tegen  kinderen en ouders wordt aangekeken.  Ontwikkeling lijkt al  in
een  zeer  vroeg  stadium beinvloedbaar.  De  'ontdekking'  dat  jonge
kinderen  geen  weerloze  en  passieve  wezens zijn, maar  actieve,

competente individuen heeft onderzoekers en klinici ertoe gebracht  om
de  vroege  kindertijd  als belangrijk therapeutisch  moment  te  gaan
beschouwen.  De  aandacht  voor de 'preventieve functie van de  vroege
ego-ontwikkeling',  waarmee Anthony de baby-psychiatrie typeert,  moet

zeker van groot belang geacht worden (Anthony, 1983).
Enige  eenzijdigheid in de benadering van het ontwikkelingsproces  kan
de beweging echter niet worden ontzegd.  Immers, men concentreert zich
vooral  op individuele psycho-biologische karakteristieken van  ouders
en kinderen.  De ontwikkeling van de ouder-kind relatie  wordt,  zoals
eerder gezegd,  beschouwd  als 'the unfolding of a biological prepared
script' (Papousek, 1983; Herzog, 1983).
De argumentatie hiervoor is echter op zijn minst onvolledig. De koppe-

ling  die bijvoorbeeld Emde aanbrengt tussen de fase-gewijze ontwikke-
ling  van  sociale interactie en de 'unfolding biology'  van  de  baby
lijkt  een schoolvoorbeeld van 'cultural bias'.  Dat fysieke kenmerken
van  de  baby  (o.a.  de 'aaibaarheidsfactor') in de  eerste  fase  de

relatie met de moeder beinvloeden lijkt buiten kijf,  maar wanneer dit
proces wordt geabstraheerd van de culturele context,  en men dus  over

het  hoofd  ziet dat waardering van lichamelijke kenmerken  aan grote
culturele  verschillen  onderhevig is,  lijkt er sprake  van  ernstige
vernauwing  van het gezichtsveld.  Hetzelfde geldt het verdere verloop
van  dit  proces.  Daarin  wordt  sociale  ontwikkeling  onafhankelijk
beschreven van de sociale wereld rond het kind. Het vormen van
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attachments  met personen die een nauw omschreven relatie tot het kind
hebben  (b.v.  de moeder),  of het leren differenti6ren van  gezichten
(b.v.  van  ouders en vreemden) kan moeilijk worden toegeschreven  aan
biologische predispositie, wanneer daarvoor cross-culturele en
historische evidentie ontbreekt.

LeVine, sprekend vanuit een antroplogische achtergrond, formuleert het
aldus: "There is a discrepancy between the claims of human universali-
ty  made  in developmental formulations and the narrow range of  human
populations on  which  serious  developmental research has been

conducted" (LeVine, 1982).
Hoewel  de psycho-biologische oriontatie binnen de  Infant  Psychiatry
dus  vooralsnog dominant lijkt te zijn,  zijn er ook onderzoekers  die
vroege ouder-kind relaties vanuit een bredere, sociale context

bekijken.  Brazelton  wijst bijvoorbeeld op het belang van de sociaal-
economische  situatie  van  de ouders als  factor  voor  pathologische
ontwikkeling.  Ter illustratie daarvan voert hij onder andere aan  dat

de  zuigelingensterfte  in  een stad als Washington  D.C.  bij  zwarte
bevolkingsgroepen  meer dan twee en een half maal zo hoog is  als  bij
blanke.  Een voor de hand liggende conclusie zou zijn, dat het geboren

worden  als zwart kind in Washington een aanzienlijke sociale  risico-
factor vormt voor een gezonde ontwikkeling. Het wekt dan ook verbazing
dat  Brazelton  deze conclusie niet trekt,  en zich bij het  onderzoek

naar het ontstaan van ontwikkelingsstoornissen beperkt tot individuele
kind- en  ouder variabelen, zoals onder meer blijkt uit de  'Brazelton
neonatal behavior assesment scale'. Hoewel studies van dezelfde auteur
in  enkele  ontwikkelingslanden  (Guatemala,  Mexico)  uitwijzen,  dat

ondervoeding  van moeders en pasgeborenen tot ernsige  pathologie  kan
leiden,  ontbreken  dergelijke  factoren in het onderzoek  (Brazelton,
1973, 1983a, 1983b, 1983c; Brazelton, Tronick et al., 1977; de Winter

& Gordijn 1983).
Lamb  kritiseert deze omissie en dringt aan op het werkelijk  in  acht
nemen van de sociale context bij de bestudering van primaire relaties.
Daarbij  wijst  hij  op onderzoek,  waaruit blijkt dat  het  toenemend
aantal 66n-ouder gezinnen op zichzelf wel een risico-groep vormen (een
groter aantal ontwikkelingsstoornissen), maar dat dat verhoogde risico

eerder  wordt veroorzaakt door isolement en het gebrek aan  financidle
steun,  dan, zoals binnen de Infant Psychiatry wordt gesteld, door het
gebrek  aan identificatie mogelijkheden.  Hoe weinig populair  ook  in
deze tijd, sociale en politieke maatregelen zouden voor deze groep van
groot belang zijn, aldus Lamb (Lamb, 1983).
Een  dergelijke stellingname betekent geenszins een ontkenning van  de
grote  psycho-sociale problematiek die zich in veel gezinnen met jonge
kinderen voordoet.  De vertekening van het beeld ontstaat echter  mede
als  gevolg van de generalisatie vanuit de pathologie.  Kinderpsychia-
ters,  psychologen, kinderartsen en maatschappelijk werkers krijgen in
toenemende mate te maken met ernstige opvoedings- en  gezinsproblemen,
maar  de curatief-klinische setting waarin zij een en ander  waarnemen
lijkt hen het zicht te ontnemen op sociale en culturele processen, die

er mede aan ten grondslag liggen.
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3.7  Historiciteit van gedrag

Welke  gevolgtrekkingen  voor de ontwikkelingspsychologische  theorie-
vorming kan men nu aan een dergelijke analyse verbinden?
De  constatering,  dat ontwikkeling een sterke sociale,  culturele  en

historische contingentie bezit brengt ons verder in het begrijpen  van
de oneindige variateit aan ontwikkelingsmogelijkheden,  die zich zowel
binnen onze eigen historische periode als in de loop van de geschiede-
nis hebben gemanifesteerd.
Het  begrijpen van de veranderlijkheid en veranderbaarheid van mensen,

van  de  ontwikkeling  in  haar sociale  context  vereist  echter  een

volgende stap:  het bestuderen van de ingewikkelde samenhang en inter-
dependentie tussen individuen, maatschappijen en culturen.
De  relatie  tussen  cultuur,  maatschappij en  individu  kan  volgens
Peeters  gedacht  worden  als een  'replication  of  uniformity':  het
individu  is  de microkosmos die de macrokosmos van de cultuur  en  de

maatschappij  weerspiegelt.  Persoonlijkheid is dan de  psychologische
vertaling  van  de cultuur en de maatschappij,  en de cultuur  is  een
soort projectie van de psychologie der individuen (Peeters, 1978 p59).
Keniston  beschouwt  ontwikkeling  als  een  proces  van  kwalitatieve
verandering,  dat  weliswaar nauw gerelateerd is aan fysiologische  en
sociale variabelen, maar dat tevens in sterke mate historisch contin-

gent  is.  In  de  tijd  laten zich  volgens  hem  zogenaamde  'modale
ontwikkelingsprofielen' onderscheiden, welke zichtbaar  zijn   in
psychologische domeinen als emotionaliteit,  sexualiteit,  sociale  en

cognitieve  vaardigheden etc.  Mensen in een bepaalde  cultuur-periode
vertonen  volgens Keniston een belangrijke mate van constantie in  elk
van deze sectoren (Keniston, 1971).

Volgens  Peeters  kan het concept 'modaal  ontwikkelingsprofiel'  voor
onderzoek naar historische veranderingen in menselijk gedrag van groot
belang  zijn.  Het moet dan echter zowel worden verbreed als  verengd:
verbreed omdat onder 'psychologische ontwikkeling' alle gemeenschappe-
lijke  ervaringen  moeten  worden  begrepen  die  generatiegenoten  in
bepaalde  historische  perioden ondergaan, verengd  omdat  rekening
gehouden  zal  moeten worden met verschillen  tussen  maatschappelijke
groeperingen  en daarmee samenhangende verschillen in  gedragsdetermi-
nanten (Peeters, 1978).

Gergen verbindt  aan  deze  historiciteit  van  gedrag de extreme

conclusie,  dat  het  zoeken  naar algemene principes  van  menselijke
ontwikkeling,  zoals  dat binnen allerlei sectoren van de  psychologie
wordt beleden,  een volstrekte onmogelijkheid is. Psychologie kan niet
anders zijn dan historisch onderzoek.  Zowel het te bestuderen  gedrag
als de methoden van onderzoek   zijn " firmly wedded to historical
circumstances" (Gergen, 1973).
Meer recent heeft hij deze stellingname uitgewerkt met betrekking  tot
de levensloop-psychologie (Gergen, 1982). De bevinding, dat de levens-
loop  van  mensen een oneindig aantal vari6teiten kan aannemen  brengt
hem  tot  de formulering van een 'aleatory account':  het  toeval  als
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voornaamste determinant van menselijke ontwikkeling. Belangrijke steun
voor  deze,  voor veel sociaal wetenschappelijke onderzoekers wellicht
ietwat  deprimerende  stellingname,  vindt  Gergen  in  resulaten  van
cohort-onderzoek: "Differing developmental trajectories are almost
invariably  found  among  cohorts born in  different  historical  eras
within the same culture".

Afhankelijk  van  de  sociaal historische omstandigheden  worden  zeer
verschillende  leeftijd-gebonden  ontwikkelingspatronen  gevonden  met
betrekking tot  waarde-ori#ntatie,  persoonlijkheids-karakteristieken,
mentale mogelijkheden en communicatie-patronen.

Leeftijd  is kennelijk niet zo'n alles bepalende factor als vaak wordt
aangenomen,  waarbij  onmiddellijk moet worden  aangetekend,  dat  het
onzeker  is,  of  deze leeftijds-fixatie op conto van  de  subjectieve
beleving,  of  van  de haar objectiverende wetenschappen  moet  worden
geschreven.
In dit verband is vermeldenswaard een onderzoek van Riegel (1975) naar

opvattingen  van volwassenen met betrekking tot hun eigen  levensloop,
waaruit  blijkt  dat  verandering meestal niet gezien  wordt  als  een
geleidelijke,  geordende  ontwikkeling,  maar  wordt opgevat  als  een
gevolg van crises en toevallige omstandigheden.  Leeftijd als determi-
nerende  factor van ontwikkeling boet op deze wijze aan geloofwaardig-
heid in.  Riley (cit. Gergen, op. cit. p.155) merkt met betrekking tot
het  ouder  worden op dat een dergelijk proces niet in een  pure  vorm
bestaat.

Een  dergelijke opvatting wordt ook verwoord door de Duitse levensloop
psycholoog  Thomae.  Met  behulp van  idiografische  beschrijving  van
gedrag en ontwikkeling,  verkregen via biografisch onderzoek van grote
aantallen individuen, zoekt  hij  naar cross-individuele, cross-

situationele  en  cross-temporele  aspecten.  Op deze wijze  komt  hij
bijvoorbeeld  tot  een beschrijving van  verschillende  'stijlen'  van
ouder worden (Thomae, 1979 & 1983).
Elke  generatie  verschilt van voorgaande  cohorten,  vanwege  talloze

interveni rende sociale veranderingen.  Instemmend citeert Gergen  ook
Looft  (1973),  die ontwikkelings- en levensloop-psychologen voorhoudt
dat  zij  zich  niet langer exclusief op het  leeftijdsaspect  van  de
ontogenese moeten richten: elke  nieuwe generatie manifesteert

leeftijds-tendenzen  die verschillen van de voorgaande  generatie,  en
"thus, previous empirical endeavors are reduced to exercises      in
futility" (Looft, cit. Gergen, op. cit. p.155).
Met deze positie neemt Gergen duidelijk stelling tegen het  formuleren

van universele wetten van menselijke ontwikkeling. Het feit echter dat
ontwikkeling  een historische contingentie bezit,  hoeft niet  noodza-
kelijkerwijs  te betekenen,  dat zekere wetmatigheden nooit te  vinden
zouden  zijn.  Juist  het  zoeken naar  historische  voorwaarden  voor

bepaalde typen menselijke gedragingen kan een aanzienlijke vooruitgang
tot gevolg hebben in de theorie-ontwikkeling.
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3.8 Naar een historisch-contextualistische benadering

Een grotere aandacht voor de sociale context van ontwikkeling, voor de
actieve rol van het individu daarbinnen, en tenslotte voor een cultu-

rele en historische relativering betekenen niet noodzakelijkerwijs een
paradigmatische  verandering  ten opzichte van de hiervoor  beschreven
traditionele  benaderingen.  Het  toevoegen van  'meer  en  krachtiger

variabelen'  is volgens Ingleby nog geen garantie voor een wetenschap-
pelijke  benadering  die minder normatief en  ideologisch  geladen  is
(Ingleby, 1986).

Het  centrale  probleem blijft,  aldus Ingleby,  dat er een  scheiding
wordt aangebracht tussen individu en gemeenschap,  een notie welke  is
terug  te voeren op de Cartesiaanse primaat van een bewust,  rationeel
opererend individu,  wiens bestaan vooraf zou gaan aan het bestaan van
een sociale wereld.

Juist dit diep gewortelde dualisme vormt het voornaamste obstakel voor
een integrale theorie over de menselijke levensloop,  die zowel  recht

doet  aan de historiciteit van haar object,  als aan de  historiciteit
van  het door haar zelf gehanteerde conceptuele kader.  Er is meer dan
geest  en  omgeving,  en zelfs meer  dan  hun  interactie.  Menselijke
cognitie,  affecthuishouding, waarneming en handelingen bestaan in een
specifieke sociaal-historische context,  terwijl zij betekenis krijgen
via  speciale 'codes' (Ingleby) of 'artefacten' (Gergen),  zoals taal,
die noodzakelijkerwijs intersubjectief en sociaal van aard zijn. "Mind
is  an  intrinsically  social phenomenon,  and if  psychology  is  the
science of mind, then the object of psychology is not individuals, but
what  goes  on in the space between them:  that is,  the  codes  which
structure action" (Ingleby, op. cit.).
Wartovsky stelt, dat  het  voor  de  bestudering van kinderlijke
ontwikkeling  niet voldoende is om te constateren,  dat de  concepties

over  het  kind  aan historische  veranderingen  onderhevig  zijn.  De
kindertijd zelf is een historisch variabele, culturele constructie, en
wel met  een  dialectisch karakter. Niet alleen construeert de

socioculturele  wereld het kind,  maar het kind construeert door  zijn
activiteit tevens de wereld om zich heen. Deze activiteit berust voor

een  groot  deel  op  een  cognitieve praktijk, OP zelfbewuste en

doelgerichte  handelingen.  Ontwikkeling  is derhalve  een  cultureel-
evolutionair proces,  waarin menselijke cognitie een grote rol  speelt
(Wartovsky, 1983).
Een  dergelijke optiek heeft directe gevolgen voor het denkkader en de
methodologie,  welke tot dusverre bij de bestudering van  ontwikkeling
zo sterk hebben gedomineerd.
In  de  eerste  plaats betreft dit de assumptie van  de  voorspellende

waarde,  die  aan een goede ontwikkelingstheorie ontleend  zou  moeten
kunnen worden.  Voorspelling heeft echter slechts dan zin, wanneer het
betreffende  fenomeen een zekere mate van stabiliteit en  betrouwbaar-

heid  kan  worden  toegekend.  Volgens  Gergen  moet  men  daarom  dit
uitgangspunt,  in het licht van een veranderende visie op ontwikkeling
verlaten:
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"If  development is importantly related to the peculiar confluence
of  historical circumstances as construed by  the  individual,  and
these  perceived  circumstances  may be in a  continuous  state  of

unfolding,  then  we can anticipate neither a high degree of cross-
time  stability  nor  much  in the  way  of  universally  recurring
developmental sequences" (Gergen, op. cit. p.162).

In de tweede plaats geldt dit het uitgangspunt,  dat elke theorie,  in
het licht van systematische observatie moet kunnen worden

gecorrigeerd,  veranderd of verworpen:  de assumptie van de empirische
evaluatie.  Wanneer men de verandering van ontwikkelingspatronen  over
de tijd in ogenschouw neemt, of, met andere woorden, wanneer men recht
doet  aan de historische contingentie van ontwikkeling,  dan  verliest
dit principe aan kracht. Wanneer een theorie is gebaseerd op fenomenen
die  in  een bepaalde periode waargenomen kunnen worden,  maar in  een
volgende  periode niet meer,  dan is een empirische evaluatie  van  de
betreffende theorie  op  dit  laatste  tijdstip  zeer  problematisch

geworden.
Bovendien is de kans groot,  aldus nog steeds Gergen, dat de keuze van
het materiaal,  dat beschouwd wordt als een bevestiging of  verwerping
van een theorie, nauw verweven is met de keuze van een historische
context: "In the same sense that case histories furnish such an

immense array of material that virtually any theory of development may
be sustained,  cultural history offers such a welter of  developmental

exemplars that  investigators  may  select  as  needs  or  interests

dictate" (Gergen,  op.  cit.  p.163).  Met andere woorden, wanneer een
onderzoeker er  in  slaagt  bewijsmateriaal  voor  een theorie te

destilleren uit een bepaalde subcultuur of historische periode, kunnen
zulke bewijzen tot in het oneindige worden gegenereerd.
En tenslotte is ook het conceptuele kader van onderzoekers zelf veran-
kerd in een specifieke historische context,  hetgeen de vraag  oproept
in  hoeverre zij in staat kunnen worden geacht bepaalde ontwikkelings-
theorie6n te falisifi6ren.

Een  historische  epistemologie van  ontwikkeling  veronderstelt  niet
alleen  een psychologie,  die de historiciteit van haar object serieus
neemt,  maar vereist tevens een historische studie van de  wetenschap-
pen,  welke  zich  met  de betreffende problematiek bezig  hielden  en
houden.

Men  zou  pas  dan van  een  historisch-contextualistische  benadering
kunnen spreken,  wanneer men zich zowel rekenschap geeft van de histo-
riciteit van dominante waarden en normen in de cultuur, als ook van de

doorwerking hiervan in de wetenschap zelf.
Het onderscheid tussen beide benaderingen wordt volgens Ingleby steeds
moeilijker.  Niet alleen spelen de sociale functies van de psychologie

een grote rol in de theorievorming,  maar in toenemende mate lijken de
activiteiten van (ontwikkelings)psychologen een rol te spelen bij  het
ontwikkelingsproces zelf (Ingleby, 1986).

93



- vroege determinanten -

Volgens Peeters dient nu een psychologie,  die de historiciteit van de
mens serieus neemt, open te staan voor:
- "veranderlijkheid en veranderbaarheid van menselijke gedragingen.
- dynamische  interacties en interdependenties tussen menselijk gedrag
en omgeving.

- dynamische  interacties en interdependenties tussen  gedragsdetermi-
nanten  in  engere  zin,  lichamelijke  gedragsvoorwaarden,  normen,
ervaringen, motieven en aandriften.

- dynamische interacties en interdependenties tussen mensen onderling"
(Peeters, 1978).

Om  het gevaar van kortademigheid,  van normativiteit en  ideologische
vooringenomenheid  zoveel mogelijk te bezweren,  dient een historisch-
contextualistische benadering bovendien in sterke mate  zelf-reflexief

te zijn. Zij moet met andere woorden haar eigen rol als een belangrij-
ke ontwikkelings-context aan nader onderzoek onderwerpen.
In  'Psychology  as  a Moral Science' laat  Sheldon  White  zien,  hoe

'moraliserend'  een  psychologie  kan zijn,  die  haar  eigen  wortels
onbesproken laat:

"Developmental psychologists of the last several decades, living in
an  ahistorical  and unphilosophical era, have  contrived  to  be

unaware  of  their  own intellectual  and  ideological  commitments
buried  in  their work and theories.  Seeking to be  nonideological
they   have been ungovernably ideological" (White,    1983) .

Immers,  allerlei ontwikkelings- en levensloopmodellen,  variarend van

evolutietheoriedn,  Sociaal-Darwinisme  tot  ego-ontwikkelingsmodellen
zijn onophoudelijk gebruikt als basis voor sociale voorschriften. Puur

wetenschappelijk,  zo het gebruik van die term al mogelijk is, bestaat
daarvoor in elk geval weinig grond.  Er is niet slechts &6n 'optimale'

vorm van ontwikkeling:  in plaats daarvan zijn er vele manieren waarop
mensen zich kunnen perfectioneren,  en vele standaarden voor een leven
dat constructief is en goed geleefd wordt (White, ibid.).

Een toenemend aantal onderzoekers geeft blijk van dergelijk historisch
zelf-bewustzijn.  Walkerdine  (1984)  en Urwin  (1986)  analyseren  de
historiciteit  en  normativiteit van  het  ontwikkelingspsychologische
referentiekader,  onderzoekers  als  Donzelot (1979) en Castel  (1983)
onderzoeken de historische en sociale invloeden die wetenschappen  als
psychologie  en  pedagogie  uitgeoefend hebben op  de  relatie  tussen
ouders, kinderen en staat.

Uit  dergelijke  analyses komt een beeld naar voren van  de  ontwikke-

lingspsychologie als een 'waarheids-regiem',  een normatieve en norma-
liserende praktijk, die zich een zeer grote invloed kon verwerven door
haar positieve  nadruk  op  'gezondheid' en verantwoordelijkheid.
Deskundigen hebben zich zo een belangrijke plaats in talrijke facetten
van de levensloop kunnen verwerven (Liljestr6m, 1983; de Winter, 1983;
Ingleby, 1985a).
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3.9  Samenvatting en conclusies

Beschouwing  van twee recente benaderingen van het fenomeen  ontwikke-

lingsstoornissen  leert,  dat daarin de vorming van vroege  ouder-kind
relaties  wordt  opgevat als 'natuurlijk proces',  dat  verstoord  kan
worden door ongunstige somatische of omgevingscondities.
In  dit  hoofdstuk  heb ik willen aangeven,  dat deze  opvatting  niet

alleen  onjuist is,  maar ook gevaarlijk.  Onjuist is  zij,  omdat  de
kindertijd  niet alleen een psycho-biologisch proces is,  maar ook een
weerspiegeling  vormt  van  sociale en culturele  conventies  van  een
bepaald historisch tijdvak.
Gevaarli jk    is    zi j, omdat het ideaalbeeld van ontwikkeling    als  ' een
natuurlijk  fenomeen  een zware morele last legt op de  schouders  van
degenen  die  kinderen  opvoeden in een tijd,  waarin  de  opvoedings-

condities zich sneller wijzigen dan ooit.

Ontwikkelingspsychologische  theorievorming  had,  en  heeft  vaak  de
pretentie  van  neutraliteit,  van  een  wetenschappelijke  benadering
zonder ideologische vooringenomenheid.
Hoezeer  deze  echter als 'voorschrift',  als wetenschappelijk  ogende
'norm'  kan functioneren wil ik tenslotte aangeven met twee  voorbeel-
den,  welke  zijn  gedestilleerd  uit de in  dit  hoofdstuk  besproken
benaderingen.
Uit  Stern's  beschrijving van  de  affect-ontwikkeling  (par.  3.6.1)
spreekt  een  'waardering' voor bepaalde  gedragsvormen,  die  evident
cultuur-gebonden  is.  'Manipulatief'  gedrag  heeft  in  de  westerse
middle-class cultuur een negatieve connotatie, evenals 'naief' sociaal
gedrag.  De theorie verstrekt dan ook aanwijzingen om dergelijk gedrag
te  voorkomen:  een niet teveel en niet te weinig manipulerend affect-

gebruik ten aanzien van jonge kinderen.  Het is echter zeer goed voor-

stelbaar  dat  in andere (sub-)culturen manipulatief  (en  ook  naief)

affect-gebruik  als  positief wordt gezien,  en zelfs in onze  cultuur
lijkt het voor sommige beroepen (politici?) een noodzakelijke
voorwaarde.

Een  ander,  zij het impliciet 'voorschrift' dat spreekt uit  de  hier
besproken  benaderingen,  is  dat het kind moet worden gezien als  een
vroegtijdig  herkenbare  drager van potenti8le  stoornissen,  als  een
technisch beheersbaar mechanisme. Het onderzoek naar informatieverwer-

kingsprocessen  die  ten  grondslag  zouden  liggen  aan de affect-

ontwikkeling, is daarvan een voorbeeld in optima forma: moeder en kind
benaderen elkaar gradiont en categoraal,  als twee in lijn geschakelde
computers, nu weer eens digitaal, dan weer eens analoog communicerend.
Tegenover  deze technologisering wordt echter een onverholen romantiek
in stelling gebracht:  de moeder-baby relatie, een oase van naturalis-
tische onschuld en pracht, een hoop voor een betere toekomst.

Wanneer  de  kindertijd  gezien wordt als een  sociaal  en  historisch
fenomeen,  of,  zoals Keniston zegt, wanneer ontwikkeling gezien wordt
binnen een 'bio-sociaal-historische matrix' (Keniston,  1971), dan kan
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niet  volstaan  worden  met het simpelweg toevoegen van  enige  nieuwe
determinerende  factoren  aan  een  bestaand  ontwikkelingsmodel.  Een
betekenisvolle studie naar het fenomeen ontwikkelingsstoornissen  moet
sociale,  culturele  en fysieke arrangementen ten behoeve van kinderen

bestuderen als integraal onderdeel van die ontwikkeling zelf.
Dat  zulk  een optiek niet zonder gevaar voor de onderzoeker  zelf  is
bewijst Wartovsky (1983), wanneer hij verzucht:

"All this leaves us with a terrible headache: does it all devolve

upon  an  historical and cultural relativism?  Is no conception  of
childhood  more  than  a given norm  of  its  time,  an  historical
transient adaptation to a given social environment?  Do conceptions
of  childhood or modes of being a child simply follow each other as
one damn thing after another?  Or is there some historical sequence
of norms that is not merely sequential,  but developmental?  Do  we
need  (or  do we have) some transcendential Archimedian  point,  or
some orthogenetic grounding for these alternative norms, so that we
may see them in some order of better or worse, more or less

adequate, or indeed, of historical, cumulative development?".

Het  zijn juist dit type vragen,  zo concludeert  Wartovsky,  die  een
historische  psychologie  zich stelt,  en die alleen  een  historische

psychologie kan proberen te beantwoorden.
In  dat verband zit er weinig anders op de onuitspreekbaarheid van  de
term 'historisch-contextualistisch' maar voor lief te nemen.

Op deze plaats zal ik nu niet verder ingaan op de consequenties die de
hier ontwikkelde optiek heeft ten aanzien van vroegtijdige
onderkenning.  In  hoofdstuk  4  (paragraaf  4.3.4  en  4.5.4)  en  in
hoofdstuk 7 kom ik daar nader op terug.
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H O O F D S T U K 4

SCREENING   VAN   KINDEREN: ' AT-RISK'     IN    HET    KWADRAAT

4.1  Inleiding

Sinds  de  invoering in 1972 van een  gezondheids-screening  programma
voor  jonge kinderen tot en met 4 jaar in West-Duitsland is het aantal
kinderen  dat wordt behandeld voor een dysplasie van het  heupgewricht
enkele tientallen malen hoger dan het gebruikelijke morbiditeitscijfer

voor  deze afwijking zou doen vermoeden.  Terwijl in  Nederland  wordt
aangenomen  dat dit probleem zich bij 0.15% van alle kinderen voordoet
(Beekhuis & Euwema,  1977), en Weidtman op basis van de internationale

literatuur tot een schatting komt van 0.2 tot 0.6% wordt in  Duitsland
15.3% van alle kinderen hiervoor behandeld (Weidtman, 1981).
Weidtman noemt  een  aantal  mogelijke  redenen  voor deze enorme

'overdiagnose':  falende test-procedures,  een gebrek aan training van
de  'screeners',  en het feit dat de invoering van het massale  opspo-
ringsprogramma  het  gevolg was van een politiek compromis  tussen  de
overheid,  medische autoriteiten en vooraanstaande clinici, waarbij de
expertise slechts een ondergeschikte rol speelde.

Screening wordt wel gedefinieerd als "het testen van zoveel mogelijk
op  het  oog gezonde vrijwilligers uit de algemene bevolking  met  als
doel  hen  te scheiden in een groep met een hoge en een groep met  een
lage kans op het hebben of krijgen van een bepaalde ziekte" (Sturmans,
1983a).  Kenmerkend  voor  deze  relatief nieuwe  ontwikkeling  in  de
gezondheidszorg  is de introductie van het risico ('at-risk')  begrip:
door  middel van snelle,  simpele en effici6nte procedures wil men  in

een zo vroeg mogelijk stadium diegenen opsporen, bij wie weliswaar nog
geen  duidelijk herkenbare symptomen van ziekte of afwijking  bestaan,

maar van wie verwacht kan worden dat ze binnen afzienbare tijd pati*nt
zullen  worden.  Op grond van screeningsuitslagen  zouden  'verdachte'
('at-risk') personen voor een definitieve diagnose en eventuele behan-
deling  naar  een arts of hulpverlener verwezen kunnen worden,  in  de
verwachting  dat  zo'n  vroege  identificatie de behandelingskansen
aanzienlijk zou verbeteren.
Aan  screening  blijkt  echter  een groot aantal  problemen  en  zelfs
gevaren te zijn verbonden,  welke het aanvankelijke optimisme over  de
gezondheids-bevorderende  mogelijkheden enigszins hebben getemperd (of

dit zouden moeten doen).

Globaal kan men drie soorten problemen onderscheiden:

1. problemen van technisch/wetenschappelijke aard (w.o. foute testuit-
slagen als gevolg van onvoldoende inzicht in het ontstaan, verloop,
voorspelbaarheid  en  behandelingsmogelijkheden  van de  ziekte  of
stoornis, of als gevolg van onnauwkeurige procedures)
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2. problemen van psychosociale aard (psychologische gevolgen van foute
testuitslagen bij de 'patiant' en/of zijn omgeving,  de subjectieve
beleving van gezondheidsrisico's)

3. problemen  van  'gezondheids-ideologische' aard  (w.o.  de  'mecha-
nisatie'  van  de gezondheidszorg;  de  veranderende  verantwoorde-
lijkheden vAn en relaties tdssen 'consumenten',  deskundigen  en
overheid; privacy-gevoeligheid).

In dit hoofdstuk zal screening (of, zoals het ook wel wordt aangeduid:
massaal  bevolkingsonderzoek)  worden onderzocht vanuit  een  sociaal-

historisch perspectief.  Met andere woorden:  de ontwikkeling van  het
screenings-concept,  de  ontwikkeling van de screenings-technologie en
de afweging van positieve en negatieve gevolgen worden niet  besproken
als op zichzelf staande fenomenen, maar worden in verband gebracht met

de  veranderingen  in het 'gezondheids-denken',  zoals die zich in  de
afgelopen decennia hebben voorgedaan.

Voor  een  dergelijke analyse is het noodzakelijk te  zoeken  naar  de
historische  wortels van het screeningsconcept.  Enerzijds zijn die te
traceren  in  de verbinding tussen de ontwikkelingen  in  de  publieke
(preventieve)  gezondheidszorg  en mechanismen van  bevolkingspolitiek
(sociale regulering), anderzijds in veranderingen in de gezondheidsbe-
leving  van  de  bevolking.  Paragraaf 4.2 van dit  hoofdstuk  is  aan
dergelijke ontwikkelingen gewijd.
In paragraaf  4.3 wordt een overzicht gegeven van een  aantal  heden-
daagse  screenings-vormen,  dat bij of ten behoeve van kinderen  (kan)
worden toegepast.  In paragraaf 4.4 vervolgens wordt aandacht  besteed

aan  het probleem van de 'fout-positieve' screeningsuitslagen,  en aan
de rol die  deze  lijken  te  spelen  bij de legitimering van

screeningsactiviteiten.

In paragraaf 4.5 tenslotte vindt een afweging plaats: screening is een
historisch  gegroeide strategie voor gezondheids-interventie  met  een
eigen,  impliciete  logica.  Explicitering  daarvan brengt een  aantal

problemen aan het licht,  aan de hand waarvan men zich kan afvragen of
de gezondheidszorg voor kinderen er ook werkelijk mee is gebaat.
Het  'at-risk' begrip, dat zich met de opkomst van screenings-methoden
zo'n  centrale  plaats heeft verworven in de  hedendaagse  preventieve
gezondheidszorg,  verdient een kritische analyse,  om te voorkomen dat
het  gaat functioneren als zijn eigen kwadraat,  als een  gezondheids-
risico op zich.

4.2  Het ontstaan van het screeningsconcept

Onderzoek van de screenings-literatuur leert al gauw, dat de oorsprong
van dit gezondheidsconcept een voornamelijk Angelsaksische aangelegen-
heid  is.  Deze  paragraaf is dan ook vooral gebaseerd op  een  aantal

Amerikaanse  artikelen.  Aan  de Nederlandse situatie zal  een  aparte
paragraaf gewijd worden (4.2.5).
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4.2.1  Ontwikkelingen in de Amerikaanse 'public health' sector

De  ontwikkeling  van het screeningsconcept sinds het begin  van  deze
eeuw kan niet los gezien worden van belangrijke veranderingen die zich
sinds het eind van de 19e eeuw in de Amerikaanse zorg voor de publieke
gezondheid (public health) aftekenden.
Deze  zorg was vanaf het begin van de koloniale tijd vrijwel  uitslui-
tend een zaak geweest van lokale gemeenschappen.  Nationale  overheden

verwaardigden  het zich nauwelijks om zich met de  gezondheidstoestand
van  de  bevolking  te bemoeien.  Toen zich omstreeks 1850  een  grote
epidemie van cholera voordeed in de stad New York gaf Fernado Wood, de
toenmalige burgermeester,  te kennen dat men de aangewezen  overheids-

instantie  voor gezondheidsvraagstukken (de 'Board of Health') vanwege
haar 'notoire incompetentie' beter kon mijden: ..."the Board of Health
was more to be feared than pestilence" (Smillie, 1947).
In  de  tweede helft van de 19e eeuw deed het  particulier  initiatief

zijn intrede.  Er ontstonden organisaties C vaak in de vorm van  grote

'foundations')  die  onder  meer 'visiting  nurses'  uitzonden,  melk-
voorziening  voor  babies opzetten, preventieve programma's voor
tuberculose  en  geslachtsziekten  organiseerden en mentale  hygione
propageerden. Evenals dat in Nederland het geval is vinden veel heden-

daagse gezondheidsvoorzieningen hun oorsprong in dergelijke  filantro-
pische initiatieven.

Vanaf  de  twintiger  jaren  van  deze  eeuw  werd  public  health  in
toenemende mate een nationale aangelegenheid:

"The whole nation has awakened to the necessity for universal
distribution of modern facilities and general utilisation of modern
techniques  for protection against illness and promotion of  health

of  all  the people.  Whether we like it or not,  and whatever  our
social philosophy may be,  it is obvious that the present trend  is
toward the centralisation and nationalisation of public health. The

reasons  for  this are that the people of the nation have begun  to
understand  the importance,  from the community point of  view,  of
health  promotion of the individual,  because of the fact that  the
ill health of the individual is a direct menace to the economic
security of the community" (Smillie, 1947 p. 10).

Met  het risico voor deze 'economic security' wordt vooral gedoeld  op
het dreigend verlies aan arbeidskrachten en arbeids-productiviteit als
gevolg  van ziekten of gebreken,  en aan de kosten die verbonden  zijn
aan de gezondheidszorg als totaal.
Naast economische motieven speelden zeker ook ideologische redenen een
belangrijke  rol in deze nationalisering van de public health  sector.
Met  de opkomst van de eugenetica treedt een groeiende bezorgheid  aan
het  daglicht voor de 'kwalileit' van de  bevolking.  Deze  bezorgheid
vond  haar vertaling in actieve maatregelen om de 'reproductie'  onder
contr6le te brengen. Niet alleen leidde dit tot verplichte
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sterilisaties  in een groot aantal Staten, maar ook tot harde

wettelijke sancties om prostitutie, geslachtsziekten en

buitenechtelijke  relaties  tegen te gaan.  Als gevolg van de in  1918
afgekondigde 'Standard Form of Law on Fornication' konden  ongehuwden,
die sexuele relaties onderhielden met personen van de andere sexe,  of
gehuwden,  die  buitenechtelijke  sexuele  relaties  onderhielden  (of
daartoe pogingen deden), bestraft worden met een boete van $500 of zes
maanden hechtenis. Onder de 'Standard Form of Law for the Control of

Veneral  Diseases'  konden  besmette personen  die  sexuele  contacten
onderhielden  een boete van $1000 of een gevangenisstraf van een  jaar
tegemoet zien (Garle, 1936).
Al  deze maatregelen konden slechts uitgevoerd worden in  samenwerking

met  public  health autoriteiten en artsen,  zodat de  liaison  tussen

overheid  en gezondheidszorg ook vanuit dit gezichtspunt  steeds  meer
een politieke noodzaak werd.

De  zorg  voor de publieke gezondheidstoestand vertoont dus een  nauwe
verwevenheid  met mechanismen voor sociale regulering  en  bevolkings-
politiek.  Tegelijkertijd  echter voorziet zij in,  en credert zij een
behoefte bij de bevolking.  Deze twee lijnen lijken te convergeren  in
wat  Christopher Lasch de 'progressivistische' beweging  noemt,  welke
zich  in  deze tijd ontwikkelde:  een  liberaal-democratische  hervor-
mingsbeweging  die  enerzijds  de fundamenten van  de  kapitalistische
welvaartsstaat  wenste te bestendigen,  en anderzijds de  vrijheid  en
kansen van de individuele burger wilde vergroten.  Lasch wijst daarbij
onder andere op de veranderende rol van de 'consument': "The expansion
of welfare  services  presupposed the reduction of the citizen  to  a
consumer of expertise" (Lasch,  1979,  p378).  In het vervolg van deze
paragraaf  zullen we zien,  dat het gebruik van het  woord  'reductie'
wellicht  een te negatief beeld geeft.  In een aantal gevallen  worden
public health voorzieningen in krachtige taal ge@ist door consumenten-
groepen, bijvoorbeeld via vakbonden.

Het  zou dan ook meer voor de hand liggen te spreken van  'pr6ductie',
namelijk  een productie van het verlangen om de gezondheid te bevorde-
ren  en te controleren met dezelfde middelen, die in het economische

proces algemeen als een grote verworvenheid werden gezien.  Industria-
lisatie  en  mechanisatie als een middel ter vervulling van  de  grote
Amerikaanse Droom,  niet alleen voor de maatschappij als geheel,  maar
ook voor het individuele en sociale lichaam.

4.2.2  Rond 1920: -Your body is a wonderful machine 

"Your body is a wonderful machine.  You own and operate it.  You can't

buy  new  lungs  and heart when your own are worn out.  Let  a  doctor
overhaul you once a year".
Met  deze slogan die omstreeks 1920 verscheen in de New Yorkse  onder-

grondse  probeerden  het Amerikaanse leger,  de industrie  en  gezond-
heidsautoriteiten,  gesteund door de American Medical Association, het
publiek  te  overtuigen  van  de noodzaak  tot  regelmatig  preventief
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gezondheidsonderzoek.  Men zag het menselijk lichaam als een  ingewik-
kelde, delicate maar goed geconstrueerde machine die het waard was om,

net  als een auto,  periodiek onderhouden te worden.  Daarvoor  werden

verschillende  motieven aangevoerd.  Onderzoek van recruten tijdens de
eerste  wereldoorlog  had  een  schokkend  beeld  opgeleverd van de

gezondheidstoestand  van Amerikaanse mannen tussen 18 en 42 jaar.  Van
de 3.746.000 onderzochtten bleken er 550.000 totaal ongeschikt voor de
dienst,  terwijl  van  de 2.700.000 soldaten die  uiteindelijk  werden
opgeroepen 47% lichamelijke gebreken bleek te hebben.

In industriele kringen werd de periodic health examination gezien  als
een nieuw selectiemiddel dat gebruikt kon worden om de werk-efficiency
te  verhogen.  In 1917 steunde 10% van de grote Amerikaanse  bedrijven
regelmatig gezondheidsonderzoek bij hun employees, waarbij vooral werd
gekeken naar tuberculose en andere besmettelijke aandoeningen.

Een  van  de  eerste medische propagandisten van  de  periodic  health
examination  was  de  Engelse arts Dobell die zich al in  1861  lovend

uitliet  over screenings-onderzoek.  Rond de eeuwwisseling  verbreidde
Gould,  een oogheelkundige, het concept in de Verenigde Staten. In een
toespraak tot de American Medical Association zei hij in 1900:  "It is
the  catching  sight of the forerunning  indication  of  disease,  the

symptom of a symptom, the functional beginning of organic abnormalism,
that a large deal of progress lies" (cit. Charap, 1981). De werkelijke

stimulans  kwam  echter van een groep artsen die waren  verbonden  aan
enkele  grote levensverzekerings-maatschappijen.  Een van  hen,  Fisk,
wist  de  verzekeraars ervan te overtuigen dat  regelmatig  preventief
onderzoek  de  levensverwachting van verzekerden aanzienlijk kon  doen
stijgen, en dus financieel voordeel kon opleveren. In 1914 richtte hij
hiertoe  het  beroemde 'Life Extension Institute'  op,  waarin  polis-
houders en  andere particulieren konden worden onderzocht,  en  advies
kregen over gezonde levensgewoonten en hygi6ne.
Grote groepen medici bleven echter lange tijd sceptisch. In plaats van
het  zoeken naar oorzaken van lichamelijke klachten moest men zich  nu
gaan richten op het beschermen van de gezondheid,  op hygione,  op het
voorkomen  in  plaats van het bestrijden van  ziekte.  Deze  werkwijze
kostte meer tijd,  er moesten nieuwe technieken ontwikkeld worden,  en

huisartsen  die  deze onderzoeken moesten gaan  uitvoeren,  beschikten
vaak  niet over de adequate attitude en training.  De toenemende  druk
van het publiek bracht echter de American Medical Association ertoe om
in  1922 haar steun aan campagnes voor periodic health examination  te

gaan verlenen. Het periodieke onderzoek dat men propageerde verschilde
in een aantal opzichten van het gebruikelijke gezondheids-onderzoek in

de  curatieve praktijk.  Niet alleen werd men gecontroleerd op  basale
functies  als  gezichts- en  gehoorvermogen,  maar  ook  werd  gebruik
gemaakt  van  speciale tests waarmee veel voorkomende  ziekten  konden
worden opgespoord,  zoals de borstfoto voor tuberculose, en de serolo-
gische bloedtest voor syphilis. Dergelijk tests zijn te beschouwen als
de eerste voorbeelden van screening.  Ontwikkeling van de techniek  en
veranderende opvattingen over gezondheid sloten hierbij nauw op elkaar
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aan.  In  Nederland werd in de jaren dertig bij Philips het  bedrijfs-

onderzoek  op  tuberculose  ontwikkeld om individuele  werknemers  die

waren  besmet  in een zo vroeg mogelijk stadium op te  sporen,  en  om
zodoende de overige werknemers voor besmetting te behoeden.
Tegelijkertijd ontwikkelde men doorlichtingstechnieken,  waarmee grote
groepen  konden  worden ondezocht.  Van Geuns stelt dan ook  dat  "bij
Philips  zodoende de verdere ontwikkelingen van technische  apparatuur
voor groepsonderzoek en bedrijfsgeneeskundig nut hand in hand  gingen"
(van Geuns, 1983).
Bij  het  periodiek gezondheids-onderzoek golden van meet af aan  drie

vooronderstellingen:

1. Volwassenen die geen openlijke symptomen hebben kunnen toch  lijden
aan organische gebreken of ziekten.

2. Het  periodiek gezondheids-onderzoek kan die gebreken of ziekten in

een asymptomisch en vroeg stadium opsporen.
3. De  vroege ontdekking van ziekte kan leiden tot een daling  van  de

morbiditeit en de mortaliteit.

Volgens Charap berust met name de laatste propositie of een mythe.  In
de  eerste  plaats is de validiteit gedurende lange tijd niet  serieus
ter discussie gesteld.  Pas de laatste twee decennia hebben  statisti-

sche  analyses  de grenzen en mogelijkheden laten zien.  In de  tweede
plaats  kritiseert hij de 'gezondheidsnormen' die door instanties  als
het  Life Extension Institute werden gehanteerd.  Deze waren  vaak  zo
streng,  dat  het niet verwonderlijk was dat de meeste  onderzoekingen
uitwezen  dat  bijna  iedereen wel een of ander gebrek of  ziekte  had
(Charap, 1981). Tekenend is de definitie van een 'gezonde persoon' die
Fisk in 1921 publiceerde:

"Goed postuur;  goed, maar niet overontwikkeld spierstelsel; bloed-
bestanddelen en hemoglobine binnen de normale marges; hart, longen,
bloedvaten en nieren vrij van gebreken; zachte arterieon, bloeddruk
onder  verschillende omstandigheden binnen de normale  marge;  geen
organische gebreken; geen infecties aan het hoofd; tanden, neushol-
ten normaal en vrij van obstructies of gebreken van het slijmvlies;
tonsillen normaal van  structuur  en functie; voorhoofdsholten,

bijholten  en  middenoor  vrij  van infectie; Visus normaal  of

tenminste  corrigeerbaar,  om inspanning van het oog te  voorkomen;
gehoor normaal;  geen obstipatie (een maal ontlasting per dag wijst
gewoonlijk  op obstipatie);  huid vrij van infecties,  erupties  of

andere  pathologie;  voeten vrij van  eeltknobbels,  vergroeiingen,
doorzakkingen of verminderde steun,  -moeten in staat zijn een  man
zo ver als hij wil te dragen tijdens een dagwandeling of beklimming
zonder  dat hij pijn of onaangename symptomen heeft;  geen nerveuze
aandoeningen, hersenen en zenuwstelsel in voldoende conditie om een
man succesvol te laten zijn in het zakenleven en sociale  relaties;

geen  bacteri6le of parasitaire infectie van enigerlei  aard;  geen
toxische verschijnselen".
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Bij  een  onderzoek onder 100 op het oog gezonde postbeambten had  elk
van de onderzochten tenminste 66n afwijking,  terwijl vastgesteld werd
dat 69 van hen direkte medische behandeling behoefde (Fisk,  1923). De
Metropolitan  Life verzekeringsmaatschappij,  die haar verzekerden  de
periodic  health examination liet ondergaan vond in een onderzoek  dat
zich uitstrekte over een periode van vijf jaar,  dat het mortaliteits-
cijfer met 28% afnam,  dat het aantal sterfgevallen onder personen met
een  ernstige  ziekte was gereduceerd met  67%,  waarbij  de  grootste
verbeteringen plaatsvonden in de groep van 40 tot 60 jarigen.
Gedurende  een groot aantal jaren gold dit onderzoek als het  sterkste

argument  pro periodiek gezondheidsonderzoek.  De huidige populariteit
van  gezondheids-screening vindt hierin haar  oorsprong.  Charap  laat
zich echter sceptisch uit over deze gegevens:

"The raw data used for the actuarial analysis are not available for
a  rigorous  review.  Certain  facts suggest problems  with  doctor
Fisk's work, however. First, no group other than the Life Extension
Institute was able to demonstrate the substantial reduction  in

mortality. Second, less well publicized follow-up data on the study
population  showed that a substantial reduction  in death rate
occurred only in the first year,  and by the ninth year there was

no difference between those having a periodic examination and those
who   were   not".

Desondanks  kon  zich de periodic heath examination  in  de  Verenigde
Staten ontwikkelen tot 'multimillion dollar industry'.  Niet alleen de

genoemde  lobbies van artsen,  levensverzekeraars,  leger en industrie
droegen hieraan bij,  maar ook het publiek zag het als een  verworven-
heid, en eiste de beschikbaarheid van dergelijk onderzoek.
Het massale bevolkings-onderzoek kreeg een nieuwe stimulans dankzij de
tweede  wereldoorlog.  Tussen 1940 en 1946 werden ongeveer 20  miljoen
Amerikaanse  mannen  onderzocht op hun geschiktheid voor de  militaire
dienst. De uitkomsten daarvan waren wederom schokkend. Een derde

gedeelte bleek mentaal,  fysiek of qua opleiding ongeschikt; 16.2% van
degenen die werden afgewezen leed aan 'psychische stoornissen',  13.9%
had  een 'mentaal gebrek' (waaronder analfabetisme).  "It comes  as  a
rude shock to learn that the flower of our young manhood is a somewhat
substandard  bloom",  schreef  een Amerikaanse arts in 1941  (Johnson,
1941).  De  remedies die men zocht waren van uiteenlopende  aard.  Een
nationale presidentidle commissie,  ingesteld in 1943,  stelde dat het

publiek niet voldoende doordrongen was van de noodzaak tot  handhaving
van  de  lichamelijke  conditie.  Scholen moesten  zich  hiertoe  meer
inspannen,  en  werden  als  de ideale plaats gezien  om  vroegtijdige
opsporings-programma's te entameren (Reiser, 1978).
Een  andere benadering was de totale herstructurering van  de  gezond-
heidszorg. Huisartsen moesten zich niet langer beperken tot hun priv6-

praktijk,  maar  zouden  een  meer algemene  preventieve  taak  moeten
krijgen  (health  officers).  Daarnaast moesten meer  gespecialiseerde
diagnostische faciliteiten regionaal beschikbaar komen,  en moest  een
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beter gezondheids-registratiesysteem worden aangelegd,  waarin indivi-
duele gegevens over de lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid
geintegreerd zouden moeten worden. Financiale problemen mochten mensen
er niet langer van weerhouden om al in een vroeg stadium professionele
hulp te zoeken;  daartoe moest een systeem ontwikkeld worden,  waarbij
de ziektekosten tevoren werden betaald.
Anderen  weten  de  nationale gezondheids-problematiek aan  de  snelle

veranderingen  in de Amerikaanse samenleving,  waaronder de  groeiende
urbanisatie.  De oplossing zou gezocht moeten worden in  verbeteringen
in de materiole omstandigheden,  het verbeteren van de huisvesting, de
voeding, de opleiding, het uitbannen van kinderarbeid, en de invoering
van  verplicht  gezondheidsonderzoek,  bijvoorbeeld v66r het  huwelijk
(Smillie, 1947).

Tenslotte  bestonden  er  groepen deskundigen die  geloofden  dat  het
gezondheids-concept  zelf  aan  herziening  toe  was.  Definities  van

gezondheid  als  'het niet hebben van fysieke gebreken  of  symptomen'
bleken ongeschikt.  In de eerste plaats voldeed bijna niemand aan zo'n
omschrijving,  en  in de tweede plaats bleek onder meer uit  autopsie-
onderzoek  dat men ook zonder uiterlijke of merkbare symtomen  ernstig
ziek  kon zijn,  of dat men met die verschijnselen toch  adequaat  kon
functioneren (Kessler, 1940).

Met  andere  woorden,  men vond dat gezondheid te  mechanistisch  werd
benaderd en teveel werd geassocieerd met het 'vermogen tot arbeid'.

4.2.3  Van 'Health Examination' naar 'Health Conservation'

Deze laatste opvatting moet vooral gezien worden als een reactie op de

sterk  gegroeide neiging om gezondheid als een 'test-baar' gegeven  te
zien.  In de eerste helft van de eeuw had zich in de Verenigde  Staten

een  praktijk  ontwikkeld,  waarbij  de  lichamelijke  en  geestelijke
capaciteit  van  individuen werd geoperationaliseerd door  meting  van
onder andere het concentratie- en observatievermogen,  lichaamskracht,
uithoudingsvermogen,  rechtshandigheid  en intelligentie.  De  kritiek
hierop was,  dat zo het 'totale functioneren' van de persoon,  evenals
zijn subjectieve gezondheidsbeleving op de achtergrond waren geraakt.

In een studie naar veranderende relaties tussen artsen en patidnten in
de  periode van 1930 tot 1980 signaleert Amstrong een verschuiving die
bovengenoemde discussie weerspiegelt.  Medische studenten in  Engeland
kregen  nog in de veertiger jaren een beeld van de pati nt voorgescho-
teld, waarin die vooral beschouwd werd als een passief object, als een
zorgvuldig te diagnostiseren omhulsel van interessante pathologie.  De
'ondervraging' (interrogation) van de pati8nt werd van  ondergeschikte
betekenis  gevonden,  en  het aanleren daarvan was  een  niet-begeleid
onderdeel  van het undergraduate program.  Twintig jaar later werd het
gesprek  met  de patidnt aanzienlijk hoger gewaardeerd:  "There  is  a
great  deal  more to this than simply asking a  series  of  prescribed
questions  and checking the accuracy of the answers.  Students must be
aware  of the factors which impede or distort  communication,  factors
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such  as  limitations of vocabulary,  cultural  attitudes  and  social
prejudices" (Amstrong,   1982).

Vanaf  het  eind van de jaren veertig komt de  persoonlijheid  van  de

patidnt  steeds meer in de belangstelling.  Niet alleen de ziekte zelf
telt, maar ook hoe de patidnt en zijn familie 'omgaan' met die ziekte,
hoe de arts met de pati6nt omgaat,  en hoe hij kan voorkomen dat  zijn

ingrepen  schadelijke  effecten voor de persoonlijheid van de  patiant
sorteren.
De eenzijdige aandacht voor de diagnostiek van de ziekte had verschil-

lende categoriean pationten met verschillende ziektebeelden geschapen.
In  de  nieuwe manier van denken stond niet langer  de  categorisering

voorop,  maar de individuele identiteit van de patiant. Artsen moesten
naast  hun  traditionele  vaardigheden  leren observeren, en leren

gevoelig te zijn voor de specifieke eigenaardigheden van elke pationt.
Deze  nieuwe denkrichting kwam onder meer tot uiting door de invoering

van het nieuwe vakgebied van de medische psycholgie,  en werd daardoor
vervolgens  ook  sterk  beinvloed  (Amstrong,  1982).  De  preventieve

gezondheidszorg moest zich niet langer alleen richten op het  opsporen
van  ziekte,  van dysfunctioneren (bijvoorbeeld in het arbeidsproces),
maar op het bevorderen van de totale individuele gezondheid.  Smillie,
auteur van 66n van de belangrijkste handboeken op het terrein van  van
de preventieve gezondheidzorg, verwoordt deze opvatting in 1947 aldus:
"The chief purposes of a preventive program in degenerative diseases
are to prolong life,  to render the life of the mature person freer of
chronic  illness  and disability,  and to preserve his mind  and  body
during  that  period  of  his life when his ripe  judgement  and  past
experience  should  render  him a valuable and  productive  member  of
society" (Smillie, ibid. p 368).
Het aangrijpingspunt voor preventieve zorg moet volgens hem weer komen
te liggen in de individuele dokter-patidnt relatie: "The responsibili-
ty  for this work rests in great part upon the  practicing  physician,
since these preventive measures must be individualised".

Een  van  de  eerste  terreinen  waarop  zich  deze  nieuwe  denkwijze
openbaarde,  althans  binnen  de preventieve gezondheidszorg,  was  de
paediatrie. 'Health Conservation' was de nieuwe term, en onderscheidde
zich  van de inmiddels klassieke periodic health examination door  een
grotere  nadruk  op de leef-situatie van  de  patidnten,  meestentijds
jonge kinderen en zwangere vrouwen.  Men nam een uitgebreide  anamnese
af, deed uitgebreid totaal lichamelijk onderzoek, en vulde die aan met
enige beschikbare standaard-tests.

De  kindergeneeskunde  lijkt  het  terrein,  waarin  de  verschillende
idealen samenvallen:  de vroege opsporing van pathologie, preventie en
voorlichting,  en  een betere en begrijpender relatie tussen dokter en
pati6nt.  Over de motieven welke deze kinderartsen ertoe brachten deze
baanbrekende  functie  te vervullen lopen de  meningen  nogal  uiteen.
Sommigen zien hierin een poging tot territorium-behoud, nodig geworden
door  de drastische afname van de kindersterfte en chronische ziekten,
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anderen zien deze kinderartsen juist als een voorhoede in een progres-
sieve ontwikkeling,  als het prototype van de latere huisarts  (Yoxen,
1982;  Reiser, 1978). Wel duidelijk is dat zij ertoe bijdroegen om het
'mechanistische  image'  van  het periodieke  gezondheidsonderzoek  te
verbeteren, en het een 'menselijker' gezicht te geven.

4.2.4  Van 'Health Conservation' naar 'Health Survey'

In  de decennia die volgden kreeg de 'health conservation'  desondanks
veel kritiek te verwerken. In de Verenigde Staten werd het uitgebreide

preventieve  onderzoek als overbodige luxe gezien,  temeer daar  bleek
dat slechts zeer weinigen ervan profiteerden.
De werkwijze was duur,  zij kostte artsen veel tijd , en velen van hen

leken  (nog)  niet bereid de stap naar preventief handelen te  zetten.
Wat zij wilden waren ... "echte zieken, die beter konden worden en die
dankbaar  waren,  of gevallen van vergevorderde  ziekteprocessen,  met
goede, duidelijke  en  abnormale  signalen  voor de differentidle
diagnose" (Reiser,  1978).

Buiten  deze discussie om had een aantal overheids-instellingen op het
gebied  van de gezondheidszorg inmiddels een geheel andere  benadering
uitgewerkt, welke voortborduurde op  de door Fisk gepropageerde
methode,  namelijk de zogenaamde massa-screening.  Hierbij ging het om
het  opsporen van nog niet manifeste ziekten met behulp van snelle  en
efficidnte test-procedures. Deze tests  waren  niet bedoeld ter
vervanging van de traditionele diagnostiek.  Een patidnt met een posi-
tieve  testuitslag moest naar een arts worden verwezen voor definitief
uitsluitsel.  Naast de al langer bestaande procedures voor de  massale
opsporing  van TBC en syphilis werden in de veertiger jaren technieken

ontwikkeld  voor  de  screening  op diabetes, hart-aandoeningen  en
bepaalde  vormen van kanker.  In vergelijking met de  periodic  health
examination,  zeker  waar die het karakter kreeg van 'health conserva-
tion',  leek  screening veel effici nter.  Ze was massaal  toepasbaar,
relatief goedkoop, en vroeg weinig tijd van artsen.
Screeningtests  werden  aanvankelijk vooral  toegepast  in  zogenaamde
'case-finding' programma's:  separate campagnes die erop gericht waren

om  een  bepaalde  populatie te onderzoeken op het voorkomen  van  een
bepaalde  ziekte.  Naarmate er meer  screeningstechnieken  beschikbaar
kwamen en naarmate   zich meer instanties met dergelijke programma' s
gingen  bezig houden,  ontstond er een pleidooi voor een nieuwe,  meer
geintegreerde benadering. De afzonderlijke programma' s vereisten     elk
hun eigen administratie, kenden  elk  hun eigen propaganda- en
voorlichtingsactiviteiten,  en leidden tot een verregaande  versnippe-
ring van registratie-systemen.
In 1949 besloten daarom een aantal overheids-instanties in  Californio

tot een proef met een 'multiphasic health survey',  waarbij een aantal
screeningstests  in 66n pakket werd aangeboden.  Voorstanders van deze

benadering hoopten hiermee niet alleen de efficiency te verhogen, maar
ook  te  bereiken  dat de weerstand en apathie  van  het  publiek  ten
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aanzien van de preventieve gezondheidszorg zou afnemen. Een combinatie
van  tests  zou een zinvoller beeld over de  gezondheids-toestand  van
participant  kunnen  verschaffen,  terwijl er minder tijd en geld  mee
gemoeid was dan bij afzonderlijke onderzoeken.
De publieke belangstelling bleek zeer groot.  De eerste proefprojecten
konden maar nauwelijks aan de vraag voldoen (Breslow, 1950). De resul-
taten leken dan ook alarmerend.  Bij een experiment in Boston werd bij
de helft van het aantal deelnemers een afwijking  gevonden,  variorend
van obesitas,  gezichts- en gehoor-afwijkingen,  hypertensie,  kanker,
diabetes, tuberculose tot syphilis.

4.2.5  -A glorified medical production line"

Hoewel  de voorstanders van multiphasic screening alle pogingen in het
werk stelden om artsen ervan te overtuigen,  dat het hier niet ging om

een  aanval op hun territorium of om een kritiek op hun werk,  was  de
reactie  nogal heftig.  Een belangrijk medisch tijdschrift  karakteri-
seerde de werkwijze als een "glorified medical production  line"  ,
waarbij  de  'testee' beschouwd werd als een "disconnected  series  of
organs"  (North Carolina Medical Journal  1950,  cit.  Reiser,  1978).

Daarnaast beschouwde men deze vorm van preventie als een inbreuk op de
relatie tussen arts en patiUnt, en zeker ook als een bedreiging van de
eigen  financi le positie.  Deze laatste angst bleek echter ongegrond.
Een  van de onverwachte effecten was,  dat de privd-praktijken  werden
overstroomd  met 'pati5nten' bij wie een positief  test-resultaat  was
gevonden.  Toch was men hiermee niet onverdeeld gelukkig. Aangezien de
normering  van  de meeste tests nogal wat te wensen over liet  (d.w.z.
dat  vaak  onduidelijk  was  waar de grens  lag  tussen  'normaal'  en
'pathologisch'), meldden zich veel 'pationten' die bij nader onderzoek
niets  of  nauwelijks  iets bleken te mankeren  (de  zogenaamde  vals-
positieven).  Daarnaast werd men geconfronteerd met patidnten die door
screeningsresultaten  gerust waren gesteld,  maar die later toch  ziek
bleken  te  zijn (de vals-negatieven).  Artsen  ervoeren  deze  nieuwe
problemen als een onnodige extra belasting, en ontleenden daaraan eens
te  meer  een  bevestiging van het feit,  dat  laboratoriumtests  noch
technici de diagnostische kwaliteiten van medici konden vervangen.
Terwijl  het verzet onder de vrij gevestigde artsen lange  tijd  sterk
bleef,  kreeg  de  multiphasic screening wel vaste voet aan wal in  de
zogenaamde 'group practice prepayment plans', collectief georganiseer-
de  gezondheids-programma's,  die  werden gefinancierd  op  basis  van
ziektekosten-verzekering.  In  1951 sloot een grote vakbond van haven-
werkers  een contract met de 'Kaiser Health Plan' organisatie,  om  te
komen tot een groots opgezet screenings-programma voor alle  vakbonds-

leden.  Deze  benadering  bleek zo aan te slaan,  dat tal  van  andere
organisaties  dit  voorbeeld volgden.  Omstreeks 1960 screende  Kaiser
25.000 mensen, tien jaar later was dat aantal inmiddels verdubbeld. In

deze  periode werden de test-procedures en de verwerking van  gegevens
grotendeels  geautomatiseerd.  In  de staat New York nam  het  'Health
Insurance  Plan' de door Kaiser ontwikkelde werkwijze  over,  met  als
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specifiek doel te bezien   of zo'n programma de kloof   in

gezondheidsgedrag  en algehele gezondheidstoestand tussen arm en  rijk
zou kunnen overbruggen.

Multiphasic Screening bleef onderwerp van heftige controverses.  In de
sociaal  geori6nteerde  gezondheidsprogramma' s floreerde Zij,   in
traditioneel medische  kringen  werd  zij  voortdurend  aangevallen.
Breslow beschrijft deze tegenstelling in termen van de  tegenstrijdige
zorg-opvattingen die deze twee praktijken weerspiegelen,  gezondheids-
zorg (health care) vs.  ziekte-zorg (disease care).  Een presidentiole
commissie  voor  de  gezondheidszorg  koos in 1951  de  zijde  van  de
screeners, en beval aan dat: "A bold attack be made on chronic disease

with  an  emphasis on multiple screening to detect disease  early,  in
physicians' offices, hospitals, industry, schools, and health centers"
(Breslow, 1973).
Vanaf de jaren zestig breidt het terrein zich sterk uit.  Men  beperkt

zich  niet  langer  tot het opsporen van besmettelijke  en  chronische
ziekte. Uit een overzicht van de activiteiten binnen het Kaiser Health

Plan blijkt dat in 1968 ook een psychologische vragenlijst,  bestaande
uit 155 vragen tot het standaardpakket behoort (Collen et al.,  1969).
In  1971  verschijnt  in een van de grote  Amerikaanse  psychiatrische
tijdschriften een pleidooi voor psychiatrische screening in  multipha-
sic  programma's (Gorden, 1971),  terwijl  ook  kindergeneeskundige

toepassingen gevonden worden (Allen & Shinefield, 1969).
Vakbonden en consumentengroepen ijveren sterk voor uitbreiding  van
screeningsprogramma's.  Het  kosten-aspect staat vaak centraal  in  de

discussies;  men  is van mening dat met deze methode de kosten van  de
grotendeels  geprivatiseerde gezondheidszorg sterk gereduceerd  kunnen
worden.  Daarnaast  lijken de multiphasic screenings-programma's  door
velen  gezien te worden als een middel om de gezondheidszorg te socia-
liseren. Men veronderstelt dat het gezondheids-besef van arbeiders met
lage lonen en met weinig begrip van de gezondheidszorg erdoor gestimu-
leerd  wordt,  zodat zij eerder een beroep op een arts  of  ziekenhuis
zullen doen wanneer dit nodig is (Breslow, 1973).

Aan  het  eind  van  de jaren veertig vormden  technieken  die  werden
ontwikkeld voor snelle en economische opsporing van chronische ziekten
als  syphilis,  TBC  en  diabetes  de basis  voor  de  toepassing  van
meervoudige screening. Vanaf dat moment maakten chemici, ingenieurs en
technici hun entree in de medische praktijk.  Daarna zijn het met name
twee  technologische  ontwikkelingen geweest die een  belangrijke  rol
hebben gespeeld bij haar snelle verbreiding.  In de eerste plaats kwam
aan  het  eind  van de jaren  zestig  automatische  analyse-apparatuur
beschikbaar, waarmee  verschillende bloed-constituonten konden worden

onderzocht.  In de tweede plaats werd computerprogrammatuur ontwikkeld
om de resultaten van screenings-tests zeer snel te kunnen  analyseren,
en  tevens te kunnen specificeren welke aanvullende tests en follow-up
voor de onderzochte nog nodig waren.
Bij  moderne vormen van "automated multiphasic screening" wordt  onder
meer gekeken naar de volgende aspecten:
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-immunologische reacties
-bacteriale infecties

-anatomische afwijkingen
-fysiologische reacties (o.a. bloeddruk, EEG)
-chemische samenstelling van bloed en urine

-gedrags-aspecten (o.a. agitatie, depressie, roken, verslaving)

Het klassieke systeem van medische zorg is gebaseerd op de patidnt die

met  zijn klacht naar een arts gaat;  in de Angelsaksische  literatuur
duidt men dit aan als 'complaint-response care'. Deze vorm van zorg is

gebaseerd op een technologie,  die de arts in staat stelt zijn  weten-
schap  toe  te  passen op een individuele  pati6nt.  Voorstanders  van
screening  omschrijven hun werkwijze eerder als 'health  maintenance',
het handhaven van gezondheid,  waarbij niet langer een pati5nt met een
klacht centraal staat, maar  het  routinematig  onderzoek  van  de
bevolking. Daarbij wordt gezocht naar gezondheids-bedreigende
factoren, om  die  in  een  zo  vroeg  mogelijk  stadium  te  kunnen
corrigeren.  Voorstanders  van geautomatiseerde multiphasic  screening
stellen  dat  deze werkwijze kan bijdragen tot een verbetering van  de
gezondheidstoestand van de totale bevolking, maar in het bijzonder van
die  groepen,  bij  wie de gezondheid het meest te  lijden  heeft  als
gevolg van ongunstige levensomstandigheden.

Zestig  jaar screening heeft ongetwijfeld een bijdrage geleverd aan de
verbetering van  de preventieve gezondheidszorg. Technologische

mogelijkheden zijn verveelvoudigd,  en de kennis over het  natuurlijke
verloop  van  een groot aantal ziektes en afwijkingen is  exponentieel
gegroeid. Veel problemen die zich vanaf het begin manifesteerden, zijn
ook nu nog actueel.  Charap stelt, dat de periodic health examination,

welke als voorloper van screening kan worden gezien,  gebaseerd was op
'verkeerde  veronderstellingen en onnauwkeurige  gegevens',  en  zelfs
'dat  het  grote succes van deze beweging was gebaseerd op het  gebrek
aan wetenschappelijke analyse'.  Volgens deze auteur is het effect  op
de  gezondheid en op de levenskansen van asymptomatische personen  nog
evenzeer  in het vage gehuld als in de tijd van de eerste  publicaties
over de periodic health examination (Charap, 1981).
Chochrane  en Holland kwamen in 1971 tot een vergelijkbare  conclusie,
namelijk dat slechts voor een zeer beperkt aantal ziekten het nut  van
screeningsonderzoek onomstotelijk vast staat.  Zij noemen in dat kader
congenitale heupluxatie, fenylketonurie, zintuigstoornissen  bij
kinderen,  rhesusfactor  en  bacteriurie bij  zwangeren  (Chochrane  &
Holland, 1971).

In  de volgende paragrafen zal ik nader ingaan op de wetenschappelijke
fundamenten en gezondheidsimplicaties van screening, met name waar het
toepassingen bij kinderen betreft.
Alvorens daartoe over te gaan volgt eerst nog een korte schets van  de
historische achtergronden van screening in Nederland.
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4.2.6 Nederland: ontwikkelingen vanuit de kinderhygidne

De   eerste  aanzetten  tot  periodiek  gezondheidsonderzoek  zijn  in
Nederland te traceren in het werk van de Kruisverenigingen,  zoals die
rond het einde van de vorige eeuw ontstonden.  Met name op het  gebied
van de kinderhygi6ne en de tuberculose-bestrijding hebben deze vereni-
gingen in deze zin een pioniersfunctie vervuld.
Het  ontstaan van de Kruisverenigingen lijkt een direct gevolg van  de
inertie  van overheden op het terrein van de sociale  gezondheidszorg.
De  eerste poging om de bemoeienis van de overheid te vergroten in dit
door  particulier  initiatief  gedomineerde terrein  was  de  door  de
liberaal  Thorbecke  ontworpen wet op de Besmettelijke Ziekten die  in
1872 van kracht werd. Deze wet beoogde de plichten en bevoegdheden van
lokale overheden inzake de bestrijding van de grote 19e eeuwse  epide-
miedn zoals cholera en  buiktyphus te regelen.
De  uitvoering  van deze wet stuitte echter op grote tegenwerking  van
diezelfde lokale overheden: "De gemeentebesturen,  zeer in hun  geld-
middelen  beperkt,  gespeend van elk inzicht in de problematiek van de
zorg  voor de volksgezondheid- waardoor zij des te makkelijker  konden
leunen op de stelling dat de persoonlijke vrijheid boven het  algemeen
belang  diende  te prevaleren- deze gemeentebesturen dachten  er  niet
over,  gezondheidszorg  buiten  de  grenzen van de  armenzorg  uit  te
strekken;  de  voorschriften  van de Besmettelijke  Ziektenwet  werden
genegeerd" (Querido,  1973).
Dr.  Penn,  een geneeskundig inspecteur in de provincie Noord Holland,
nam  in 1875 het initiatief tot de oprichting van een 'Vereniging  tot
Bevordering van de Volksgezondheid en het weren van epidemie n', in de
hoop daarmee de ongeinteresseerde gemeentebesturen te kunnen aansporen
tot activiteiten in deze. Uit dit initiatief ontstond in hetzelfde
jaar  het  Witte Kruis,  in 1900 gevolgd door  het  Groene  Kruis,  en
twintig jaar later door twee confessionele organisaties,  het Wit-Gele
en het Oranje-Groene Kruis.  Deze organisaties richtten zich aanvanke-
lijk  vooral op het bevorderen van de hygidne:  zij spanden zich in om
de drinkwatervoorziening en riolering te doen verbeteren, mesthopen te
doen  opruimen,  en voerden propaganda voor betere  woningen.  Querido
schetst het type moeilijkheden dat men daarbij ontmoette:

"...de afstand tussen de kleine groep sociaal zich verantwoordelijk
voelende  notabelen  in  een plaats  -de  dokter,  de  dominee,  de
notaris- en  de bevolking was te groot,  dan dat deze laatste  warm
gemaakt kon worden  voor  de  verworven  inzichten  op  medisch-
hygidnisch gebied.. Hoe kon men nu eigenlijk aan die 'ziektekiemen'
geloven  die geen mens ooit gezien had,  wie kon beter  dan  groot-
moeder  over de juiste voeding voor zuigelingen oordelen,  daar zij
er  immers  zes had grootgebracht- en zes onder  de  zoden- en  een

ieder  wist dat open ramen en een bad uitermate bedenkelijke  zaken
waren" (Querido, ibid.).
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De  passieve  houding van de overheid ten aanzien van de  gezondheids-
toestand van de bevolking veranderde tegen het einde van de eeuw, toen
onder  invloed  van  parlementaire  en  buitenparlementaire  oppositie

enkele wetten tot stand kwamen die tot doel hadden de algehele sociale
situatie  van de arbeidende bevolking te  verbeteren.  Vermeld  moeten
worden  de  Arbeidswet van 1889,  de Veiligheidswet van  1895,  en  de
Leerplichtwet,  de  Gezondheidswet,  de Woningwet en de Ongevallenwet,
die alle tussen 1897 en 1901 van kracht werden.

Hoewel de landelijke overheid zich dus actiever ging bezig houden  met
de  sociale  zorg,  bleef de uitvoering daarvan voornamelijk  bij  het

particulier initiatief berusten.
Met het afnemen van het epidemiedn-gevaar verschoven de doelstellingen
van de Kruisverenigingen zich allengs naar het bestrijden van de welig
tierende  problematiek van de hoge zuigelingensterfte en  tuberculose.
Het  bevorderen  van  hygi6nische  maatregelen,  het  verstrekken  van
daartoe  benodigde  middelen  en het geven  van  voorlichting  moesten
uitkomst brengen:

"Gehandhaafd  bleef  het  oorspronkelijke  denkbeeld,  nl.  dat  de
bescherming  tegen ziekte en de daartoe strekkende overheidsmaatre-
gelen  gedragen moesten worden door een begrijpende houding van  de
bevolking  zelve.  Deze  moest worden ontwikkeld  door  hygionische
voorlichting en begripsvorming. Hierbij werd het effect van massale
voorlichting minder groot geacht dan dat der individuele  beInvloe-
ding.  Deze  voorlichting  ging  uit  van  de  wijkverpleegster  en

versterkte haar taak,  namelijk het verlenen van deskundige hulp in

gezinnen, waarin ziekte heerste" (Querido, ibid).

In 1901 werd door Dr. Plantenga, naar Frans voorbeeld, het eerste

consultatiebureau  voor zuigelingen opgericht in Den Haag.  Vanuit dit
bureau werd tevens melkdistributie georganiseerd, en werden moeder- en
bakercursussen opgezet (Voorhoeve,  1977). Het idee, dat verhoging van
kennis  bij moeders een middel zou kunnen zijn in de strijd  tegen  de
zuigelingensterfte  (in  die tijd gemiddeld 25%),  was  twee  decennia
daarvoor  al in praktijk gebracht door Aletta Jacobs.  Zij startte  in
1880  te  Amsterdam  cursussen voor moeders en meisjes  over  algemene

hygidne en verzorging van zuigelingen (Koppius, 1958).
In  navolging  van het Haagse consultatiebureau werden overal  in  het
land in snel tempo soortgelijke voorzieningen getroffen. In 1927 waren

er 110 bureaus,  in 1942 1176, in 1955 ruim 2000, terwijl er momenteel

zo'n 3000 in bedrijf zijn.  Behalve de cursussen en de bureaus  waarin
voedings- en  opvoedingsadviezen  centraal stonden,  organiseerden  de
Kruisverenigingen ook de kraamzorg, alsmede regelmatig huisbezoek door
Wijkverpleegsters.  In de jaren dertig werd het terrein van de kinder-
hygione  uitgebreid tot de kleuterzorg,  en weer later tot  de  gehele
jeugdperiode.

Naast  het  verstrekken  van hygidnische- en  voedingsadviezen  is  de

geneeskundige  contr6le  steeds  meer op  de  voorgrond gekomen.  Het
herkennen  van  ziekten  en  gebreken  is  zowel  in  zuigelingen- als
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kleuterbureaus  een  steeds belangrijker plaats gaan aannemen.  In  de
laatste  decennia  is  daar de 'geestelijke  hygione'  (later  genoemd
'psychosociale advisering en begeleiding) bijgekomen. Het onderzoek op
consultatiebureaus  vindt regelmatig plaats,  zodat er  gesproken  kan
worden van periodiek geneeskundig onderzoek.

Een meer gedetailleerd historisch overzicht van het werk van de Kruis-
verenigingen  zou buiten het kader van dit hoofdstuk vallen.  Daarvoor

kan  warden  verwezen naar de (reeds aangehaalde) studie  van  Querido
over de ontstaansgeschiedenis van het Wit Gele Kruis (Querido,  1973),
naar  het 'Leerboek voor Moederschapszorg en Kinderhygi*ne'  (Koppius,
1958)  en  naar  de  bundel  '75  jaar  Kinderhygi6ne in Nederland'
(Voorhoeve, 1977).

De  opkomst  van  screeningsmethoden voor kinderen in  de  Nederlandse

Jeugdgezondheidszorg  kan  in de hiervoor  beschreven  context  worden
gezien.  Hoewel  de  jeugdgezondheidszorg  niet de eerste  sector  was
waarin screeningsmethoden werden toegepast  -dat recht is voorbehouden
aan  het bevolkingsonderzoek op tuberculose,  waarvoor sinds 1951  een
wettelijke regeling van kracht werd- vinden dergelijke methoden daarin
wel hun grootste toepassingsgebied.

In de zeventiger jaren leek screening in de Nederlandse  gezondheids-

zorg  de vorm van een epidemie aan te nemen.  Zowel voor kinderen  als
volwassenen,  op somatisch dn psychosociaal terrein, werden talloze

technieken ontwikkeld en met verve gepropageerd.  De heftigheid van de
discussies  daarover  leek  echter  recht-evenredig  aan  de  toename-
snelheid  van het aantal screeningstechnieken.  Een en ander bracht de

overheid  ertoe  om in 1977 te komen met een ontwerp van  wet  op  het
bevolkingsonderzoek,  waarmee  dergelijk onderzoek onder een wettelijk
vergunningenstelsel gebracht  zou  moeten  worden (Ministerie van

Volksgezondheid  en Milieuhygi8ne,  1977).  Bevolkingsonderzoek  wordt
daarin als volgt omschreven:  "Het op systematische wijze geneeskundig
of  psychosociaal  onderzoeken  van (categorieon  van)  de  bevolking,
zonder  dat  klachten  daartoe aanleiding  geven".  Van  Wieringen  en
Vaandrager  bekritiseren  deze definitie "omdat al of niet  vrijwillig
ondergane keuringen (bijvoorbeeld voor militaire  dienst,  aanstelling
in een functie,  sportbeoefening, levensverzekering) er eveneens onder
vallen"  (Van Wieringen & Vaandrager,  1985).  Bevolkingsonderzoek  en
screening bleken echter nog te controversieel om wettelijk geregeld te
kunnen worden. Na  een advies door de Centrale Raad voor  de  Volks-

gezondheid in 1978 stierf het wetsontwerp een zachte dood.  Vanaf 1984
wordt opnieuw gepoogd een wettelijk kader te ontwerpen, ditmaal in het
licht van de Wet Voorzieningen Gezondheidszorg.  Gezien de reacties op
dat wetsontwerp lijkt de prognose weinig gunstiger dan in 1978.

In paragraaf  4.3 zal een uitgebreid overzicht gegeven worden van  de
stand van zaken rond screening in de Nederlandse Jeugdgezondheidszorg.
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4.3  Screening bij kinderen: een overzicht.

Screening is dus te omschrijven als 'het met zo eenvoudig en effici6nt

mogelijke  hulpmiddelen  selecteren  van een groep individuen  uit  de
algemene  bevolking  die op het oog gezond is,  maar van wie  met  een
zekere  mate van waarschijnlijkheid is te zeggen dat zij een  bepaalde
afwijking  heeft of zal krijgen.  In de voorafgaande paragraaf heb  ik
laten zien, hoe deze manier van denken een historische breuk betekende

met de traditioneel curatieve gezondheidszorg.  Voor het eerst handelt
de  arts op eigen initiatief:  de zieke meldt zich niet  langer  ziek,
maar de genezer geneest de 'gezonde' van zijn naiviteit.
Inmiddels  is  deze  vorm van zorg vrijwel volledig  in  het  westerse
gezondheidsdenken geintegreerd. Screenen is zo gewoon geworden dat men
de gebruikte procedures,  meestal 'tests' genoemd,  vaak niet meer als
zodanig  herkent.  Wanneer  men  in een groep van  aanstaande  moeders
diegenen wil onderscheiden die een verhoogd risico op een kind met een
Down's syndroom hebben,  vraagt men eenvoudigweg naar de leeftijd  van
de  moeder.  Wanneer bij gezonde kinderen op een consultatiebureau  de
lengte  en  het gewicht worden gemeten is dit eveneens een  eenvoudige
vorm van screening,  omdat immers duidelijke afwijkingen hierin kunnen
duiden op bepaalde stoornissen in de ontwikkeling. En tenslotte is het
vragen  naar het voorkomen van erfelijke ziekten in de naaste  familie
een 'test' om een verhoogd risico voor dergelijke stoornissen bij  een
baby of foetus op te sporen.

De  hier  genoemde voorbeelden zijn niet toevallig gekozen.  Ze  raken

alle problemen,  waarbij ofwel (aanstaande) moeders ofwel jonge kinde-
ren  betrokken zijn.  Al eerder merkte ik op dat  kindergeneeskundigen
vaak een pioniersfunctie vervulden bij de ontwikkeling van het massale
bevolkingsonderzoek.  In Nederland waren kinderartsen vanaf het  begin
van  de  eeuw  nauw betrokken bij de oprichting  van  de  consultatie-
bureaus,  waar  vroege toepassingen van periodiek gezondheidsonderzoek
en  infectie-preventie  werden  bedreven,  onder andere  in  Den  Haag
(Voorhoeve,  1977), Amsterdam (van Daalen, 1981) en Utrecht (van Loon-

Wieringa, 1984).
Met  het stijgen van de welvaart en de drastische verbetering  van  de
sociaal-hygi@nische  condities in de westerse wereld daalde het aantal
lijders aan infectie-ziekten sterk.  Screeningsprogramma's,  zoals die
voor tuberculose,  verliezen dan ook langzamerhand terrein. Door velen

wordt nu de vraag opgeworpen wat de werkelijke bijdrage van dergelijke
programma's aan de sterke daling van de morbiditeits- en mortaliteits-
cijfers  is geweest.  Sbarbaro laat zich daarover niet al te  optimis-
tisch uit:

"A  few professionals fear that if screening and  case-finding  are
discontinued, rates of tuberculosis will again increase. The author
points  out  that  100 years of history and experience  prove  this
concern  to  be unwarranted.  Rates of tuberculosis  have  steadily

fallen  since  1880,  apparently related  to  socioeconomic  living
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conditions. Therapy, isolation, X-ray, case finding and skin-test
programs  have had no effect on this decreased  prevalence,  either
locally or nationally" (Sbarbaro, 1975).

Deze  uitspraak wordt ondersteund door een aantal studies van McKecwn.

In  het  algemeen  blijkt daaruit,  dat medische  maatregelen  die  op
zichzelf  effectief  waren,  toch een geringe bijdrage aan  de  totale
daling  van de sterftecijfers hebben geleverd (voor een overzicht  van
deze  studies  zie Jansen, 1983). Voor 1940 werd in  Nederland

bijvoorbeeld  10% van de gevallen van longtuberculose bij  grotestads-
kinderen  jonger  dan  15 jaar veroorzaakt  door  zogenaamde  'bovine'
besmetting,  voornamelijk door melk en melkprodukten.  Na 1945  echter
komen,  dankzij de invoering van de verplichte pasteurisatie van melk,
deze  besmettingen  in de steden vrijwel niet meer voor (Heynsius  van
den Berg, 1953).

Na de  tweede  wereldoorlog is er in de  preventieve  kinderzorg  een
duidelijke kentering merkbaar.  Enerzijds ontstaat een grotere belang-
stelling voor chronische ziekten en erfelijke afwijkingen,  anderzijds
krijgt  men  meer en meer aandacht voor problemen  in  de  kinderlijke
ontwikkeling.

Voor  deze  verschuiving is een aantal oorzaken aan te  geven.  In  de
meeste landen van de westerse wereld zijn infectieziekten en voedings-
en vitaminedeficidnties  niet langer de grootste oorzaak van  kinder-
sterfte. Aangeboren afwijkingen vormen nu de belangrijkste oorzaak van
sterfte en ziekte in de kinderleeftijd (Commissie Genetic  Counseling,
1977).

Onder  meer als gevolg van de snelle technologische ontwikkelingen  en
de kennisexplosie  in  de biologie en de genetica  is  de  secundaire
preventie van  een  groot  aantal  aangeboren afwijkingen althans

theoretisch  mogelijk  geworden.  Daarnaast  is de  aandacht  voor  de
algehele  ontwikkeling van het kind sterk gegroeid.  Factoren die  dit
proces  mede  beinvloeden  zijn onder meer de scherpe daling  van  het
kinderaantal, waardoor de aandacht voor de 'kwaliteit van het kinder-

lijk  bestaan' is toegenomen,  de (al of niet terecht)  veronderstelde
groei van  de  psychopathologie en ontwikkelingsstoornissen bij

kinderen,  de verdergaande professionalisering van de gezondheidszorg,
waarvan  ik  elders  melding heb gemaakt (de  Winter,  1983;  zie  ook
hoofdstuk 5 van dit boek).
De afgelopen decennia hebben onder invloed van deze verschuivingen een
enorme toename  van de inspanningen, gericht   op de secundaire preventie
van deze stoornissen, te zien gegeven.
De  huidige praktijk van screening bij kinderen kan men in een  aantal
categorieSn onderverdelen:

a. Screening voor fysieke problemen,  voornamelijk chronische ziekten,
al of niet van erfelijke aard.
Te onderscheiden in:

-prenatale screening van afwijkingen die direkt de foetus betreffen
(b.v. chroroosoom afwijkingen)
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-screening  op afwijkingen bij zwangere  vrouwen,  welke  negatieve
invloed  op  de  ontwikkeling van de foetus  kunnen  hebben  (b.v.
diabetes)

-neonatale screening (b.v. metabole stoornissen)
-screening op ziekten van infectieve en/of chronische aard
-sensorische screening (b.v. gehoor-, gezichtsvermogen)

b. Screening op ontwikkelings-problemen;
Onder deze noemer worden meestal samengevat problemen in de
-emotionele ontwikkeling
-ontwikkeling van sociaal en adaptief gedrag
-lichamelijke en motorische ontwikkeling
-taalontwikkeling

In  het  nu  volgende  overzicht zal  ik  achtereenvolgens  ingaan  op

prenatale  en  neonatale screening,  op het  screeningsonderzoek  naar
sensorische  stoornissen,  en tenslotte op de screening voor ontwikke-
lingsstoornissen.  Voor  de  vormen  die hier  niet  worden  behandeld
verwijs  ik  naar  handboeken  van  Frankenburg  & Camp (Paediatric

Screening  Tests,  1975)  en Wald (Antenatal and  Neonatal  Screening,
1984).

4.3.1  Prenatale screening op foetale afwijkingen

Het  onderzoek naar aangeboren afwijkingen bij ongeboren babies  heeft
in  de laatste twee decennia een grote vlucht genomen.  Met name  voor

chromosoom-afwijkingen,  stofwisselingsstoornissen  en zogenaamde open
neuraalbuisdefecten zijn de diagnostische mogelijkheden sterk

toegenomen.
Halverwege de jaren zestig werden voor het eerst genetische en bioche-

mische analyses uitgevoerd op celkulturen die afkomstig waren uit  het
vruchtwater  van zwangere vrouwen.  Hierdoor werd het mogelijk om  een
groot  aantal  reeds  bekende afwijkingen al voor de geboorte  aan  te
tonen. Daarnaast werd door ontwikkelingen in de cytogenetica welke een
gedetailleerdere  bestudering van chromosomen mogelijk maakten, een

groot aantal nieuwe erfelijkheidsstoornissen ontdekt en doorgrond.  Op
het gebied van de aangeboren stofwisselingsstoornissen is eveneens een
turbulente ontwikkeling gaande.  In 1980 was het al technisch mogelijk

zo'n  40  verschillende vormen prenataal te diagnostiseren  (Galjaard,
1980).  Momenteel  bedraagt dat aantal ongeveer 150 (Hecht  &  Cadien,
1984). De ontdekking in de jaren zeventig, dat de aanwezigheid van een
foetus  met open spina bifida ('open ruggetje') vergezeld gaat van een
verhoogd  niveau van een specifiek eiwit (alfa-foetoproteine)  in  het
serum  van de moeder,  legde de basis voor uitgebreid onderzoek op dit
terrein,  dat zowel gericht was op prenatale diagnostiek als prenatale
screening van deze ernstige aangeboren afwijking.
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4.3.1.1  Chromosoom-afwijkingen

Het  aantal  kinderen dat geboren wordt  met  een  chromosoomafwijking
wordt  geschat op 0.6 %.In de meeste gevallen gaat het om  stoornissen
die  worden  veroorzaakt door tekort of een 'teveel' aan chromosoom-
materiaal. Stene en Mikkelsen maken een onderscheid tussen individuen

(of  foetussen) met een onevenwichtige en een evenwichtige chromosoom-
balans (Stene & Mikkelsen, 1984).
Bij  de  eerste  groep ontbreekt een chromosoom of  is  er  een  extra

chromosoom aanwezig, ofwel bestaat het overvloedig of ontbrekend mate-
riaal alleen uit chromosoom-segmenten. Bij de tweede groep bevatten de
cellen weliswaar  het  juiste  aantal  chromosomen,  maar  zijn  deze
'verkeerd' geordend.

Chromosoomafwijkingen  zijn,  afhankelijk van het type chromosomen dat
ze betreffen,  onder te verdelen in twee soorten,  namelijk autosomale

en gonosomale syndromen.
Tot  de laatste groep behoren alle afwijkingen,  welke verband  houden

met de vrouwelijke X- en mannelijke Y-chromosomen. Bekende stoornissen
waarbij  er  sprake  is  van  een  inadequate  hoeveelheid  geslachts-
chromosomen,  zijn het 'syndroom van Klinefelter',  dat bij ongeveer 1
op de 700 mannen voorkomt en afwijkende geslachtskenmerken tot  gevolg
heeft,  en  het  'Triple  x syndroom' dat bij 1 op  elke  800  vrouwen
voorkomt,  en kan leiden tot milde vormen van zwakzinnigheid en stoor-
nissen in de functies van de geslachtsklieren.
De  bekendste stoornissen welke het gevolg zijn van afwijkingen van de

geslachts-chromosomen zelf zijn 'Duchenne spierdystrofie' en  'Glucose
6-phosphate  dehydrogenase  (G6PH)  deficiantie'.  Beide  aandoeningen
komen alleen bij mannen voor. Duchenne heeft een prevalentie van 1 per
3000 jongens (Bundey,  aanh. Stene & Mikkelsen 1984), G6PH-deficiontie
(een  stoornis  die kan leiden tot afbraak van de rode  bloedlichamen)
komt  in sommige populaties bij meer dan 10% van de mannen voor  (b.v.
Centraal Afrika, Sardinie), en in Noord-West Europa bij minder dan 1%.
Tot  de  groep van autosomale afwijkingen (welke een of  meer  van  de

overige,  niet sex-gebonden chromosomen betreffen) behoren het 'Down's
syndroom' (mongolisme), dat voorkomt bij 1 op elke 600 & 1000 pasgebo-
renen,      het ' Edwards syndroom' ( trisomie   18)   en   het ' Patau syndroom'
(trisomie  13),  welke respectievelijk voorkomen bij 1 op 3000 en 1 op

5000 geboorten.  De laatste twee syndromen hebben ernstige zwakzinnig-
heid, groeistoornissen en andere lichamelijke handicaps tot gevolg, en
leiden meestal tot sterfte binnen enkele weken na de  geboorte.  Naast

deze  'numerieke' afwijkingen (een teveel of te weinig aan chromosoom-
materiaal)  bestaat  er  eveneens een aantal  autosomale  afwijkingen,
waarvan de oorzaak is gelegen in een afwijkende chromosoom-structuur.
Ofschoon het chromosoom-onderzoek al zo'n dertig jaar gaande is  bleef
de  toepassing  ervan in de preventieve geneeskunde lang  beperkt  tot

'genetic  counseling',  het  adviseren van bepaalde risicogroepen  met
betrekking  tot nakomelingschap.  Leschot en Verjaal stellen dat  voor
het  overgrote  deel van alle 'bewezen'  1257  autosomale  afwijkingen
genetic  counseling  nog steeds de voornaamste bijdrage van de  mense-
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lijke erfelijkheidsleer aan de preventieve geneeskunde vormt  (Leschot
& Verjaal 1982).
Aan het eind van de zestiger jaren verschenen de eerste verslagen over
de prenatale diagnostiek van chromosoom-afwijkingen.  Deze diagnostiek

werd mogelijk door van celkulturen  welke werden verkregen uit vrucht-
water  van  zwangere vrouwen het 'karyotype' (type van de celkern)  te

bepalen via een kleuring van het chromosomale streeppatroon.  Naarmate
deze  technieken  eenvoudiger  en  betrouwbaarder  werden  breidde  de
toepassing  zich  uit  van prenatale  diagnostiek  naar  routinematige

screenings-procedures voor bepaalde groepen zwangeren.
Deze technieken zijn echter ongeschikt voor screeningsonderzoek van de
totale populatie van zwangeren. Immers, de wijze waarop foetale cellen
moeten worden verkregen, de vruchtwaterpunctie,   is   tamelijk
ingrijpend, en is bovendien niet geheel zonder gevaar.
Leschot  en  Verjaal concluderen uit de resultaten van  een  onderzoek

naar  1500 prenatale diagnoses met behulp van amniocentese dat er  een
verband  bestaat tussen de mate van ervaring met deze techniek van  de
uitvoerende gynaecologen en het aantal gevallen van abortus als gevolg
van  deze  techniek.  Wanneer de ervaring beperkt was tot 10  puncties
bedroeg het aantal abortussen 3.7 %,  terwijl bij een ervaring van  50
puncties  of  meer dit percentage 0.3 bedroeg.  Turnbull vermeldt  een
studie, waaruit eveneens blijkt hoe belangrijk dergelijke ervaring is.
Klinici die meer dan 50 puncties hadden uitgevoerd faalden slechts  in
1.1  %  van de gevallen bij het verkrijgen van voldoende  vruchtwater,
terwijl  dit percentage bij hun minder ervaren collega's  kon  oplopen
tot 9.9 % (Turnbull, 1984).

In  het algemeen wordt antenatale screening voor ernstige  chromosoom-
afwijkingen  dan  ook slechts toegepast bij drie  risico-groepen:  bij
aanstaande  ouders boven een bepaalde leeftijd (meestal moeders  ouder
dan 35 jaar,  vaders ouder dan 55 jaar),  bij ouders welke zelf drager
zijn  van  een chromosoom-afwijking (meestal een translocatie  of  een
inversie),  en  tenslotte  bij moeders welke eerder een kind  met  een
dergelijke afwijking hadden.
De  recente  ontwikkeling  van de  'vlokkentest'  maakt  een  vroegere
prenatale  diagnostiek  mogelijk  (omstreeks  de tiende  week  van  de
zwangerschap). Bovendien is deze methode minder belastend en veiliger,
aangezien  het  benodigde  foetale celmateriaal  vaginaal  kan worden
verkregen uit de zg. 'chorionvlokken' die zich aan de buitenkant van
de eizak bevinden.

Wanneer  men  de leeftijd van de moeder hanteert als  een  screenings-
test, en de risico-grens legt bij 35 jaar (het  'cut-off' niveau ), dan

vindt  men  in de dan ontstane groep slechts 20-30 % van alle  chromo-
soomafwijkingen. Deze maat noemt men gewoonlijk de 'sensitiviteit' van

een test.  De specificiteit,  een maat die de accuratesse van de  test
aangeeft  in  het vinden van alle gezonde personen in  een  populatie,
bedraagt  bij  de hantering van deze leeftijdsgrens 90-95 %.  De  lage
sensitiviteit  van  deze  'test'  geeft aan dat  men  door  alleen  de
leeftijdsgrens van de moeder als risico-factor te hanteren slechts een
beperkt  gedeelte  van alle chromosoom-afwijkingen op  het  spoor  kan
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komen.  De  research op dit terrein richt zich dan ook voornamelijk op
het  vinden van technieken om jonge ouderparen met een hoog risico  op
chromosoom-afwijkingingen op te kunnen sporen.

4.3.1.2. Stofwiaselingsstoornissen

Hecht  en  Cadien  sommen ongeveer 150 aangeboren  stoornissen  in  de
stofwisseling  op die voor de geboorte kunnen worden  gediagnostiseerd
(Hecht  &  Cadien,  1984).  Het betreft hier stoornissen  die  verband
houden  met een deficiontie van de enzym-huishouding.  De  meerderheid
van  deze deficionties zijn autosomaal recessief erfelijk.  De  ouders
van  een  kind met een dergelijke ziekte zijn  heterozygoot,  dat  wil
zeggen  dat beiden drager zijn van slechts een kopie van het defecte,

voor  de stoornis verantwoordelijke gen,  en dat zij dus  zelf  gezond
zijn.  In  het erfelijkheidsmateriaal van een homozygoot kind van deze
ouders zijn twee kopiedn van dit gen aanwezig, hetgeen ertoe leidt dat
het kind de stoornis heeft.  Daarnaast bestaan er stoornissen  waarbij
het  kind  van elk van de ouders een verschillend ongewoon  gen  erft,
welke  beide  echter  wel hetzelfde enzym  aantasten.  Bij  gonosomaal
recessief  erfelijke  afwijkingen  kan  de  moeder een heterozygote
draagster  zijn;  in dat geval hebben haar zoons een kans van 50 %  om
dit gen te erven, en dus om de stoornis te krijgen.

Een  en ander betekent dat het opsporen van dragers de aangewezen vorm
van prenatale screening op dergelijke afwijkingen zou zijn.  De preva-
lentie  van de meeste metabole stoornissen is echter te gering om  dit
mogelijk te maken.

Voor vrijwel alle aangeboren stofwisselingsstoornissen is de voornaam-
ste mogelijkheid tot screening dan ook het doen van familie-onderzoek.
Dit  betekent  dat gezocht wordt naar families,  waarin  een  of  meer
gevallen  van  de desbetreffende ziekte voorkomen.  Tot het  doen  van
prenataal  onderzoek wordt meestal besloten,  wanneer een echtpaar  al
eerder  een kind met een autosomaal recessieve  stofwisselingsstoornis
heeft  gehad.  Deze aanpak betekent echter dat alle 'eerste  gevallen'
worden gemist.
Een uitzondering hierop vormt de screening op de ziekte van Tay-Sachs,
een  ernstige enzym-afwijking die meestal voor het  vijfde  levensjaar
fataal is. Detectie van dragers van deze ziekte is technisch mogelijk,

omdat zij het meeste voorkomt in een duidelijke subpopulatie, namelijk
bij kinderen,  waarvan beide ouders van Joodse afkomst zijn.  De vast-

stelling  van  deze  origine is dan ook te beschouwen als  een  eerste
screeningstest. Door middel van een serumtest (bepaling van
hexosaminidase A  activiteit)  stelt  men  vervolgens  vast  of   de
betrokkene al dan niet drager is.  Bij screeningsprogramma's, waar men
zogenaamde risico-ouders probeert op te sporen voordat conceptie heeft
plaats gevonden, zal in het geval van een dragerschap van beide ouders
in elk geval het advies gegeven worden tot prenataal onderzoek.  Wordt
het  dragerschap van beide ouders vastgesteld wanneer een  bevruchting
al  heeft  plaats  gevonden,  dan  kan uit  foetaal  celmateriaal  dat
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verkregen  wordt via een vruchtwaterpunctie,  een definitieve diagnose
(al  of niet gevolgd door een advies tot abortus) gesteld  worden.  In
het  afgelopen decennium hebben in een aantal  landen  (V.S.,  Canada,
Israel,  Engeland  en  Zuid  Afrika)  Tay-Sachs  screeningsprogramma's
gefunctioneerd.  Over  het  algemeen  zijn  deze  programma's  op  een
mislukking uitgelopen. Afgezien van het bestaan van een aantal techni-
sche problemen met de screeningstest en de antenatale diagnose, was de
voornaamste  oorzaak  hiervan de geringe bereidheid tot  deelname  van
(potenti le)  ouders.  In de verenigde Staten participeerde minder dan
15% van de leden van de Joodse gemeenschap, in Engeland slechts 0.1%.
Hecht en Cadien sommen hiervoor de volgende redenen op:

a) De ziekte is te zeldzaam om mensen bezorgd te maken
b) De  kennis over medische genetica,  in het  bijzonder  m.b.t.  deze

ziekte is te gering
c) Er  bestaat angst voor stigmatisering in het geval van een  bewezen

dragerschap
d)   De  screeningsprogramma' s   zijn niet genoeg 'geadverteerd'
e) Het publiek is meer geinteresseerd in behandeling van de ziekte dan

in de preventie ervan

Dezelfde  auteurs zijn pessimistisch over de mogelijkheden van gezond-

heidsopvoeding  in deze,  zowel van ouders als van  professionals.  De
enige  mogelijkheden  die  zij zien om de deelname van  ouders  in  de
'risicogroep' te verhogen zijn een wettelijk verplichte screening  van
alle individuen, of  een  screeningstest  als  voorwaarde  bij  de
huwelijks-aangifte.  Op de vraag hoe artsen en andere  gezondheidsdes-
kundigen  ertoe kunnen worden aangezet om screeningsonderzoek te  doen
bij alle Joodse echtparen voordat ze een kind hebben, geven de auteurs
het volgende antwoord:

"We  believe that the only possible way is to let all doctors in  a
given community know clearly that they will be medically,  legally,
and  financially liable for the birth of a Tay-Sachs child if  they
fail to screen parents for carrier status".

4.3.1.3 Open neuraalbuis defecten

Rond  1974 werd voor het eerst vastgesteld,  dat vrouwen die zwanger
waren van een kind met open spina bifida (open ruggetje) een abnormaal

hoog gehalte van een specifiek foetaal eiwit in het serum hadden (Wald
& Cucle,  1984; Wald, Brock & Bonnar, 1974). Dat betrof het zogenaamde
alfa  foeto  proteine (AFP),  een al sinds  1956  bekende  substantie,
waarvan de specifieke functie echter tot op heden onbekend is.
In  de zeventiende week van de zwangerschap is het AFP gehalte in  het

bloed  van  de  'normale' foetus een factor 50.000 groter dan  in  het
serum  van de moeder en een factor 150 groter dan in het  vruchtwater.
In  het tweede trimester van de zwangerschap neemt het AFP gehalte  in
het maternale serum plotseling toe met ongeveer 19% per week,  terwijl

119



- screening -

het  AFP gehalte in het vruchtwater met 13 % daalt.  In het geval  van
een  zwangerschap  waarbij  de  neuraalbuis  zich  niet  geheel  heeft
gesloten blijkt AFP te lekken in het vruchtwater;  aangenomen wordt nu
dat het AFP via de vruchtvliezen naar het maternale serum wordt door-
geggeven.  Door nu het gehalte AFP in deze specifieke periode (16e-17e

week)  te  bepalen en te vergelijken met de 'normaal-waarde'  kan  men
constateren  of  er  van een verhoogd risico op een  open  neuraalbuis
defect sprake is.

Tot  de  groep  aangeboren misvormingen die door middel  van  een  AFP

bepaling opgespoord kunnen worden behoort naast open spina bifida  ook
een groot aantal verwante stoornissen,  waarvan anencefalie (ontbreken

van schedeldak en/of hersenen) de meest voorkomende is.
Van  de  meeste  aangeboren afwijkingen in het  centrale  zenuwstelsel
zoals spina bifida en anencefalie is de oorzaak tot dusverre  onduide-
lijk. Er zijn enige aanwijzingen die erop zouden kunnen duiden dat het
gebruik  van  multi-vitamine preparaten rond de conceptie de  kans  op

ontwikkeling van  dergelijke  afwijkingen  zou kunnen verminderen

(Smithells et al.,  1980 en 1981). De prevalentie van de NTD's (neural
tube  defects) verschilt zeer sterk per locatie.  In Engeland  betreft

het  4-5  per 1000 geboorten,  terwijl dat in Nederland 2 per 1000  is
(Wald & Cucle, 1984; Korenromp et al.).

De  kans  op het krijgen van een kind met een NTD  stijgt  zeer  sterk
naarmate  men  al eerder kinderen met een dergelijke  afwijking  heeft
gehad.  In  Engeland neemt de kans na een eerder kind met een NTD  toe
met  een  factor 10.  Desondanks zijn bijna alle kinderen met een  NTD
eerste kinderen (95% of meer).
De vooruitzichten voor kinderen met een neuraalbuis defect lopen nogal
uiteen.  Anencefalie  is meestal dodelijk bij of vlak na de  geboorte.

Spina  bifida  heeft voor overlevende kinderen  meestal  een  ernstige
handicap  tot gevolg (geheel of gedeeltelijke verlamming van de benen,
incontinentie, en soms zwakzinnigheid).
Afhankelijk  van  de medische behandeling na de geboorte kan  de  mate
waarin het kind is gehandicapt verschillen. Chirurgische ingrepen (het
sluiten  van  de  lesie) hebben weliswaar een  gunstig  effect  op  de
overlevingskans,  maar het het aantal ernstige handicaps is dan groter
dan  bij een 'passieve ' behandeling.  Meestal worden tegenwoordig nog

slechts de kinderen met de beste prognose geopereerd.  Een studie  van
Althouse e.a.  (aangehaald door Wald & Cuckle, 1984) laat zien dat bij

dergelijke selectieve interventies, en bij het ontbreken van prenatale
diagnostiek  een derde van de kinderen met open spina bifida vijf jaar
of langer overleeft.  Van deze groep is 84 % ernstig, 10 % matig, en 6
%  in  het  geheel  niet gehandicapt. Daarbij  moet  echter  worden

aangetekend dat deze kinderen gemiddeld zes maanden in het  ziekenhuis
verbleven, waar zij gemiddeld zes operaties ondergingen.
Screening  op  NTD door middel van AFP bepalingen kan  slechts  succes
hebben in het geval van open lesies (waarbij het neurale weefsel ofwel
geheel  bloot ligt ofwel wordt bedekt door een transparant  membraan).
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Door middel van deze bepaling kunnen vrijwel alle gevallen van anence-
falie en ongeveer 75 % van de gevallen van open spina bifida prenataal
worden opgespoord.
Wanneer  een dergelijke screeningstest positief  uitvalt  (d.w.z.  het
AFP-gehalte extreem hoog is) betekent dit echter niet dat er ook zeker
een NTD bestaat. In een Utrechts experimenteel AFP screeningsprogramma

(Korenromp,  et  al.) wordt bij elke moeder met een positieve testuit-
slag een echoscopie uitgevoerd. Van de 2476 onderzochte vrouwen bleken
78 een verhoogd serum AFP te hebben. Na echoscopie bleek dat in 51 van

die gevallen er een 'onschuldige' reden voor dit hoge gehalte was: een
meervoudige zwangerschap,  een verkeerd bepaalde zwangerschapsduur  of
een  'borderline serum AFP'.  Bij de overgebleven 27 gevallen werd bij

een  hertest in alle gevallen weer een hoog serum  AFP  gevonden.  Een
uitgebreid  ultra-geluid  onderzoek,  in 13 gevallen gevolgd door  een
vruchtwaterpunctie, leverde het volgende beeld op:

-2 gevallen van open neuraalbuis defecten; in beide gevallen werd  tot
een geinduceerde abortus overgegaan
-5  gevallen  van belangrijke misvormingen van de foetus  (andere  dan
NTD's  !),  waarbij  drie kinderen dood ter wereld kwamen en  in  een
geval tot een geinduceerde abortus werd overgegaan
-1 kind (pulmonaire stenose) was na operatief ingrijpen gezond
-5 gevallen van andere pathologie, alle resulterend in foetale  dood
-4 gevallen van late spontane abortus
-11 gevallen waarin geen pathologie werd gevonden

Deze resultaten brengen een aantal dilemma's aan het licht:

*  Een  zeer groot aantal zwangere vrouwen moet worden  onderzocht  om
tot enkele abortussen te kunnen overgaan

*  Er  bestaat  een  -vrij kleine- kans dat deze  kinderen  een  matig

gehandicapt,  of  een  niet gehandicapt leven zouden hebben  kunnen
leiden (ongeveer 5 %)

*  In  het  geval van zeer slechte prognose zou  er een alternatief

bestaan in de vorm van passieve (of actieve) euthenasie
*  Hoewel  er  een  te verwaarlozen kans bestaat op het  'missen'  van

gevallen van NTD's, (d.w.z. dat de test-methode een hoge sensitivi-
teit heeft) is het aantal fout positieve testuitslagen  aanzienlijk
(d.w.z. dat de 'specificiteit' van de test laag is)

4.3.1.4  Erfelijke haemoglobine-stoornissen

In  populaties  rond  de Middelandse Zee en in Zuid-Oost  Azie  is  de
prevalentie van bepaalde bloedziekten zo hoog, dat uitgebreide pre- en
neonatale screeningsprogramma's hiervoor zijn opgezet.  Met name geldt
dit voor zogenaamde sikkelcel-anemie en thalassemie, beide veroorzaakt
door  erfelijke afwijkingen in de structuur en synthese van het haemo-
globine.
Recente ontwikkelingen in de moleculaire biologie, met name de opkomst
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van   de recombinant DNA-onderzoek, hebben nieuwe mogelijkheden
gecreuerd voor de prenatale diagnostiek van deze stoornissen.

Met  gebruikmaking  van uit bacteriedn verkregen  'restrictie  endonu-
clease enzymen' welke in staat zijn om DNA-moleculen in  verschillende

partities  op  te  splitsen,  is het sinds enige tijd mogelijk  om  de
precieze genetische structuur van individueel hemoglobine te  bepalen.
Op die manier zijn talloze pathologische variaties, zelfs die welke te
maken  hebben met slechts zeer kleine gen-afwijkingen te  diagnostise-
ren.

Aldus zijn verschillende varianten van gen-afwijkingen bekend geworden

die  elk  op  specifieke  wijze de synthese  van  eiwitketens  in  het
hemoglobine  verstoren.  Zo spreekt men over de 'nonsense' mutaties in
de  codons  17 en 39 (specifieke plaatsen  op  het  chromosoom).  Deze

leiden  ertoe  dat de transcriptie van het RNA wordt afgebroken en  er
geen eiwitsynthese meer kan plaats vinden.

Analyse van foetaal DNA dat verkregen wordt via 'trophoblast  biopsie'
(het  verwijderen  van een stukje van de buitenste cellenlaag bij  een
foetus)  levert  een betrouwbaar diagnostisch instrument  op  dat  tot
dusverre  voornamelijk voor bepaalde types thalassemiean is toegepast.
De verwachting van Letsky en  Weatherall is dat:

"Those conditions which are due to major globin chain

rearrangements,  or  for which there is a restriction enzyme  which
can directly identify the base change responsible for the disorder,
will  be  diagnosed  by direct analysis  of  fetal  DNA.  The  same
approach will be used for the commoner forms of B-thalassemia  due

to  single point mutations as small as oligonucleotide probes which
will  detect these mutations are developped" (Letsky &  Weatherall,
1984).

De  enige  beperking die in de toekomst aan dergelijke  screening  met
behulp van recombinant DNA-technieken lijkt te zijn verbonden,  is dat
slechts weinig ziekte-varianten wijdverbreid genoeg zijn om effici*nte
opsporing mogelijk te maken.

4.3.2  Screening van pasgeborenen

4.3.2.1  Neonatologisch routine-onderzoek

Vrijwel  alle in Nederland geboren babies worden kort na de  bevalling
onderworpen aan een routine-onderzoek. Dit onderzoek kan worden uitge-
voerd door een vroedvrouw,  huisarts of kinderarts. Deze procedure kan
men beschouwen als een vorm van screening.  Ze wordt snel en effici6nt

uitgevoerd,  ze spoort eventuele afwijkingen op bij kinderen die (nog)
vrij van ziekte-symptomen zijn.
Afgezien  van  pathologie  die onmiddelijk duidelijk is  (zoals  spina

bifida etc.), zijn de meest voorkomende afwijkingen die op deze manier
worden opgespoord (Roberton,1984):
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-Aangeboren hartafwijkingen (1 per 150 geboorten)
-Aangeboren heup-afwijkingen (1 per 1000 geboorten)
-Openingen van het gehemelte (1 per 2000 geboorten)
-Afwijkingen van de buikholte (1 per 5000 geboorten)

Daarnaast  is  er  nog  een  zeer  groot aantal andere, zeldzamer

afwijkingen  die bij dit routine onderzoek aan het licht kunnen komen.
Sommige hiervan moeten beschouwd worden als 'normale' variaties,  maar
worden  desondanks  meestal  toch met de ouders  besproken  om  latere
onnodige  angst  te voorkomen.  Wanneer er sprake  is  van  genetische
defecten  wordt meestal het advies gegeven tot genetic counseling,  in
verband met eventueel volgend nakomelingschap.

4.3.2.2  Cystic Fibrose

Er  is  de laatste jaren veel aandacht besteed aan  de  opsporing  van
Cystic  Fibrose,  66n  van  de meest voorkomende  ernstige  genetische

afwijkingen  onder  Europese kinderen.  Deze ziekte van  het  exocrine
klier-systeem  tast met name de ademhaling aan,  en leidt meestal  tot
vroege sterfte voor het twintigste levensjaar.
Een groot probleem met de screening op Cystic Fibrose is dat de oorza-

ken ervan tot op heden onduidelijk zijn. Diagnostiek berust daarom tot
nu  toe op clinische criteria;  deze kunnen weliswaar door een  aantal
'tests' worden ondersteund,  maar het gebruik van dergelijke tests als
screeningsinstrumentarium  lijkt  uiterst  discutabel  (Brimblecomb  &
Chamberlain, 1973; Phelan, 1982; 1982a).
Daarnaast  is  het zeer onzeker of vroege diagnose  (bijvoorbeeld  als
gevolg van screening) de prognose van het ziekteverloop wel verbetert.
Zo men al effecten vindt van een vroeg ingezette behandeling (op grond
van vroege opsporing) verdwijnen deze verschillen met niet  gescreende
pationten  zeer  spoedig (Dodge & Ryley,  1982).  Desondanks geven  de
voorstanders van CF-screening zich niet gewonnen.  Interessant in  dit

kader is de conclusie van Dodge en Ryley:

"Can we justify screening if we cannot prove its actuarial  beni-
fits? We think so, for the following reasons:
(1)  If  there  is genuine doubt about its value  which  cannot  be

resolved,  the  basis  should be in favour of early  diagnosis  and
treatment.  At least it will do no harm, and at best it may do much
good.

(2)  Even if early treatment should not prove to affect  the  long-
term prognosis in CF, screening and early intervention are a demon-
stration of concern by the 'caring professions'. Avoidable delay in
diagnosis produces resentment which is directed towards the general
practitioner or  the  hospital services.  Maintenance of  a  good

doctor-patient  and  doctor-parent relationship  is  essential  for
optimal control of the disease.
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(3) The parents will be spared the feelings of guilt that come from
having  overlooked  early  symptoms themselves, and also those

occasioned  by  unwittingly bringing additional  affected  children
into the world.

(4)  A screening programme would not be disproportionately resource

consuming;  it  would  not greatly affect or take away  from other
major activities within the health services".

Het interessante van deze argumenten is dat zij screening bepleiten op
basis van haar (eventuele) falen in het opsporen en bestrijden van  de
ziekte.  Voldoet  een procedure niet,  dan zou men haar toch nog mogen
accepteren omdat ze:
-wrijving voorkomt tussen arts en ouder

-een vertrouwensbasis kan creoren

-schuldgevoelens en angst van ouders kan verminderen
-niet veel kost, en bovendien geen schade berokkent.

Op deze redenering kom ik in paragraaf 4.4 terug.

4.3.2.3      PKU   en arr screening

Sinds  respectievelijk 1974 en 1981 worden in Nederland  vrijwel  alle
pasgeborenen gescreend op  Fenylketonurie  (PKU) en Congenitale
Hypothyreoidie  (CHT).  PKU is een autosomaal recessief  overerfelijke
stofwisselingsstoornis welke (samen met een aanverwante stoornis)  bij
ongeveer  1  op de 17000 kinderen voorkomt  (Meyer,  1985).  Door  een
deficiantie in de enzymhuishouding produceert het lichaam van onbehan-
delde  PKU-patienten stoffen (metabolieten) welke tot  hersenbeschadi-

ging kunnen leiden. CHT is een eveneens aangeboren afwijking die wordt

gekenmerkt  door een onvoldoende werking van de schildklier.  Bij  het
ontbreken  van behandeling leidt deze stoornis tot ernstige aantasting
van  het  centrale  zenuwstelsel,  en  vervolgens  tot  zwakzinnigheid
(Meyer, 1984). De screening voor beide aandoeningen wordt in Nederland
sinds  enkele  jaren gecombineerd uitgevoerd.  Tussen de zesde  en  de
negende  levensdag wordt bij vrijwel alle zuigelingen ( ruim 99%)  via
een hielprik bloed afgenomen,  dat vervolgens in centrale  laboratoria
wordt  gecontroleerd,  respectievelijk  op stofwisselingsprodukten  en
schildklierfuncties. Uit een verslag van het Nederlands Instituut voor
Praeventieve  Gezondheidszorg blijkt dat in 1981 via deze  methode  11
kinderen met PKU, 9 met een aanverwante stoornis en 70 met CHT werden
opgespoord (Meyer, 1983). Het aantal 'foute' testuitslagen is voor PKU

zeer laag  (minder dan 1 promille),  voor CHT ligt dat ongunstiger. Om
bij  een  kind  CHT op  te sporen  moet  men  diagnostisch  onderzoek
verrichten bij  17  kinderen  die  gezond  blijken  te  zijn   (fout
positieven).

De  screening op PKU en CHT worden beide begeleid door een  landelijke
commissie van toezicht. Deze commissies hebben onder meer tot taak het

onderzoek  naar  de effectiviteit van de gevolgde  procedures  en  het
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onderzoek  naar  de  psychologische  gevolgen  van  'verkeerde'  test-
uitslagen te coGrdineren (zie par. 4.4).
In  deze zin vormen deze twee soorten screening een goed voorbeeld van

zorgvuldig preventief bevolkingsonderzoek. De conclusie,      dat      "de
screening van pasgeborenen (op PKU) een juist besluit" was (Verbrugge,
1983), is evenwel slechts met enige stelligheid te trekken wanneer men
de procedure bekijkt op de korte termijn,  en binnen het kader van  de
screenings-ideologie  zelf.  Hoewel ik op deze thematiek in een latere
paragraaf terug kom noem ik hier enkele overwegingen, welke tot boven-
genoemde relativering aanleiding geven.

Holtzman wijst op het feit,  dat tenminste 1 op de 100 individuen, bij
wie  PKU wordt aangetoond,  nooit de symptomen daarvan te  zien  geeft

(Holtzman et al., 1975). Frankenburg merkt daarover het volgende op:

"When those individuals do not become symptomatic,  the results are
ascribed  to effective screening and treatment,  when actually some
of the results might have occurred despite treatment.  This is  the
current  situation in PKU screening,  where different criteria  are
used in Europe and the United States to decide who will be treated"

(Frankenburg, 1985).

Daarnaast zijn er zijn aanwijzingen,  dat er aan de therapie voor  PKU
zelf  ernstige psychologische bezwaren kunnen kleven;  de afweging van
voordelen  van  de dieettherapie tegenover de  psychologische  nadelen
daarvan  (obsessieve eetlust voor 'verboden' voedsel) blijkt  soms  te
leiden  tot het stopzetten van de therapie  (vertr.  mededeling).  Een
zekere  mate  van  zwakzinnigheid  acht men soms  te  verkiezen  boven
voortdurende psychische onrust en emotionele ontwikkelingsstoornissen.
Voor zover mij bekend ontbreekt onderzoek op dit gebied.  Het probleem
wijst ons echter op een lacune in de discussie. Welke vormen van zwak-
zinnigheid  worden onacceptabel geacht,  tegen welke prijs wil men  ze
voorkomen, en welke zijn de drijfveren hiertoe?
Verbrugge maakt in het hiervoor vermelde artikel over de screening op
PKU melding van de consequentie:

"dat er in  Nederland  rond  het  jaar  2000 enkele tientallen

vrouwen  zullen  zijn  die eerder voor PKU  een  (dieet)behandeling
ondergingen.  PKU van de moeder is herkend als oorzaak van zwakzin-
nigheid  van  het kind,  welke (deels) kan  worden  voorkomen  door
behandeling van de moeder tijdens de zwangerschap".

Oorthuys e.a. vermelden, dat kinderen van vrouwen met een onbehandelde
PKU in verhoogde mate kans hebben op aangeboren afwijkingen en mentale

retardatie  (Oorthuys  et al., 1985).  Hoge  concentraties  van  de

schadelijke stof fenylalanine en haar metabolieten in het bloed van de
moeder leiden eveneens tot hoge concentraties daarvan in het bloed van
de foetus. Een gezonde foetus zonder PKU kan al in de beginfase van de

zwangerschap onherstelbaar worden beschadigd.
Voor  kinderen van vrouwen,  bij wie PKU wel werd ontdekt maar bij wie
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de dieettherapie voor het intreden van de zwangerschap werd bebindigd,
geldt  hetzelfde.  Alleen wanneer een zorgvuldige behandeling  van  de

moeder al voor de conceptie een aanvang neemt kan embryonale beschadi-
ging meestal worden voorkomen.  Dijkhuis e.a.  stellen echter dat "het
dieet allesbehalve aangenaam is en moeilijk is vol te houden",  en dat
"aangezien opnieuw beginnen met het dieet moeilijk is .. .het zin lijkt
te  hebben  aan meisjes met PKU het advies te geven het dieet niet  te

staken, maar het te continueren tot na de tijd dat zij kinderen willen
krijgen" (Dijkhuis et al., 1985). Daarnaast is tijdens de zwangerschap
een intensieve, continue bewaking nodig.

Een verantwoorde uitspraak over de 'juistheid' van een beslissing  tot
screening  moet  dan  ook  zeker mede tegen  deze  achtergrond  worden
afgewogen,  niet  in de laatste plaats na uitvoerige  consultatie  van
pati&nten en ouders.  Aan een dergelijke afweging heeft het tot nu toe
ontbroken.

4.3.3  Sensorische screening

4.3.3.1  Gehoorstoornissen

Sinds het begin van de zestiger jaren wordt een groot deel van alle in
Nederland  geboren  zuigelingen gescreend  op  gehoorstoornissen.  Dit

onderzoek  wordt uitgevoerd door de Kruisverenigingen in  samenwerking
met  de  Nederlandse  Stichting  voor het  Slechthorende  Kind  en  de

overheid.  Rond  de  93% van de voor screening opgeroepenen  (in  1980
66.4% van het aantal levend geborenen) nam aan het onderzoek deel.  De

prevalentie  van gehoorstoornissen bij zuigelingen wordt geschat op  1
promille (Baecke & Wala,  1984).  Tot massaal opsporingsonderzoek werd

besloten,  omdat  gehoorstoornissen met de gebruikelijke methoden naar
het  oordeel  van artsen,  audiologen en ouders vaak  zo  laat  werden
ontdekt,  dat  het kind een onherstelbare ontwikkelingsachterstand (in
sociale,  emotionele  en communicatieve zin) had opgelopen (van  Laar,
1973).  In  een kwart van de gevallen werd  ernstige  slechthorendheid
zelfs  pas  rond  het vijfde levensjaar geconstateerd (van der  Lem  &
Baart de la Faille, 1982).

In  1965  werd overgegaan tot de landelijke invoering van  de  'Ewing-
test',  een  relatief  simpele onderzoeksmethode die gebaseerd  is  op
reflexmatige reacties op geluid van zuigelingen tussen de leeftijd van

7  en  13 maanden.  Deze test wordt momenteel bij ga.  75 %  van  alle
zuigelingen  afgenomen,  en  wel op een leeftijd van 9 &  10  maanden.
Daarnaast  wordt sinds enkele jaren op een aantal plaatsen  de  'BOEL-
test'  gebruikt,  die  echter ook screening op andere  sensorische  en
communicatieve stoornissen omvat.
Baecke  en  Wala  vergeleken de validiteit van beide  tests  voor  het

auditieve  gedeelte,  en kwamen tot de conclusie dat de  voorspellende
waarde  van beide bijzonder laag was (Boel 5%,  Ewing 3%).  Deze  lage
waarden  worden echter ook veroorzaakt door de lage prevalentie van de
aandoening.  Uit  een onderzoek van van der Lem naar het  functioneren
van  de Ewing-test in de drie noordelijke provincies bleek dat van  de
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35000 onderzochte kinderen er ga.  875 op basis van de screening  (dat
wil zeggen na twee 'positieve' tests en een uitgebreider verwijsonder-
zoek)  naar een audiologisch centrum werden  verwezen.  Zevenentwintig
van  deze  kinderen  bleken inderdaad een ernstige  gehoorstoornis  te
hebben, terwijl zeven gehoorgestoorde kinderen met de test waarschijn-
lijk werden 'gemist' (van der Lem, 1982).
Zweeds onderzoek naar de BOEL-test leverde vergelijkbare resultaten op
(Baecke en Wala,  1984). Het grote aantal fout-positieve uitslagen kan

echter nogal geflatteerd zijn,  doordat de gehoorscreenings-tests geen
onderscheid kunnen maken tussen 'echte' gehoorstoornissen (zg. percep-
tuele  doofheid) en eventuele tijdelijke slechthorendheid  als  gevolg
van  middenoor-infecties en dergelijke (zg.  geleidingsdoofheid).  Bij
het  hier geciteerde cijfermateriaal werd een testuitslag slechts  als
'terecht positief' beschouwd wanneer slechthorendheid van de  eerstge-
noemde  categorie werd geconstateerd.  Onderzoek naar de effectiviteit
van  screening  voor  stoornissen  uit de  tweede  groep blijkt  zeer
moeilijk vanwege het grillige verloop daarvan.
Tegenover  deze lage predictieve validiteit en het grote aantal  fout-
positieven staat volgens van der Lem echter,  dat "kinderen die via de
Ewing-screening  werden  ontdekt  op een gemiddelde  leeftijd  van  16
maanden bekend zijn bij een Audiologisch Centrum, terwijl dat tijdstip
voor  kinderen  die niet werden gescreend ligt op een leeftijd  van  3
jaar en 4 maanden" (van der Lem, 1982).
De  laatste  jaren wordt gedxperimenteerd met  methoden  van  gehoor-

screening,  waarbij  gebruik gemaakt wordt van informatie van  ouders.
Via  een gestandaardiseerde vragenlijst wordt ouders gevraagd hoe  hun
kinderen  'scoren'  op  een aantal items,  die  het  gehoor  betreffen
(Swaak,  1986).  Over de betrouwbaarheid van een dergelijke methode in
vergelijking  tot  de hiervoor beschreven zijn  nog  geen  definitieve
uitspraken te doen. Onderzoek daarover is gaande.

4.3.3.2  Visuele Stoornissen

Routinematig  onderzoek naar de aanwezigheid van  visuele  stoornissen
wordt  in Nederland nog niet in gestandaardiseerde vorm uitgevoerd  en
gedvalueerd.  Op  de  consultatiebureaus voor zuigelingen en  kleuters
wordt het gezichtsvermogen echter wel regelmatig gecontroleerd.  Onder
meer op instigatie van de Landelijke Commissie Vroegtijdige  Onderken-

ning  van  Ontwikkelingsstoornissen  wordt de laatse jaren  op  enkele
plaatsen  geaxperimenteerd  met  screeningsmethoden voor strabismus

(scheelzien) en andere oogafwijkingen bij zuigelingen.  Voor opsporing
van dergelijke afwijkingen in de zuigelingenleeftijd worden twee argu-
menten  aangevoerd;  in de eerste plaats kan een te late ontdekking de
behandelingsmogelijkheden  aanzienlijk  beperken (met name  geldt  dit
voor de behandelbaarheid van amblyopie,  een functionele stoornis  van
de  gezichtsscherpte  van  een oog),  en in de tweede plaats  zou  dit
screeningsonderzoek  gecombineerd  uitgevoerd  kunnen  worden  met  de
hiervoor  beschreven  Ewing-screening,  waarvoor  het  organisatorisch
kader goed is ontwikkeld.
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Lantau  en  Loewer-Sieger doen verslag van een  pilot-study  bij  1200
kinderen,  waarin  onderzocht  werd  of diagnostische  technieken  ter

bepaling van de oogstand en volgbewegingen, welke al langer in gebruik
zijn  bij oogartsen en orthoptisten,  bruikbaar zijn  als  screenings-
instrument  door  consultatiebureau-artsen  (Lantau  &  Loewer-Sieger,
1982).  Evenals bij de Ewing-screening bestaat de procedure voor  oog-

afwijkingen  uit  3  fasen.  Reageert  een kind  bij  de  eerste  test
onvoldoende,  dan  wordt het na een maand nogmaals onderzocht.  Is ook
deze  onvoldoende,  dan  wordt een  uitgebreid  'verwijzingsonderzoek'
uitgevoerd  (3e  screening) dat qua methode gelijk is aan de eerste,

maar wordt uitgevoerd door een orthoptiste. Daarnaast doet een oogarts
enkele aanvullende tests. Pas wanneer het geheel van dit

verwijzingsonderzoek positief is (dus negatief voor de pati nt), wordt
het kind naar een specialistische afdeling verwezen.

Van  de 1200 onderzochte kinderen reageerden 232 (18 %) bij het eerste
onderzoek onvoldoende.  Na een tweede en een derde screeningsonderzoek
werden  53  kinderen  voor specialistisch onderzoek  naar  de  oogarts
verwezen. Van 42 beoordeelde kinderen zijn uitslagen bekend: 19 zonder

afwijking  (dwz.  45.2 % fout positieven),  23 kinderen met  een  oog-
afwijking  (1,9  %  van de onderzochte populatie).  Met  deze  methode
blijken  geen  kinderen  met oogafwijkingen gemist  te  worden  (fout-
negatieven).
De  onderzoekers  bevelen  op  grond  van  deze  resultaten  aan  deze
screeningsmethode in te voeren als onderdeel van het periodiek genees-

kundig onderzoek op de consultatiebureaus.

4.3.4  Screening voor Ontwikkelings-Problemen

De  Landelijke Commissie Vroegtijdige Onderkenning van  Ontwikkelings-

stoornissen sprak zich al in haar eerste rapport (LC.  VTO,  1979) uit
voor  de  invoering van  gestandaardiseerd  screenings-onderzoek  naar
afwijkende  ontwikkeling bij jonge kinderen,  als aanvulling op het al
bestaande  ontwikkelingsonderzoek zoals dat op  de  consultatiebureaus
voor zuigelingen en kleuters wordt toegepast:

"Bij  de huidige stand van zaken meent de Commissie dat een  derge-
lijke  afsluitende screening (dus ten behoeve van die kinderen  bij
wie  om welke reden dan ook een bestaande ontwikkelingsstoornis nog

niet werd onderkend) zou kunnen plaats vinden op 1.5 jaar, 3.5 jaar
en rond het 5e jaar.  Met deze opzet wordt gestreefd naar opsporing

van  alle  ernstige retardaties, lichamelijke- en  zintuigelijke
dysfuncties  en contact- en relatieproblemen op uiterlijk  2-jarige

leeftijd.  In een lichtere vorm zouden deze stoornissen voor het 4e

levensjaar opgespoord zijn,  terwijl opsporing van  leerstoornissen
voor  het 6e levensjaar  zou  zi jn geschied".

Het concept 'ontwikkelings-screening' is gebaseerd op de notie,  zoals
onder andere geformuleerd door Gesell, dat het proces waarbij kinderen
zich geleidelijk tot een 'volwassen' manier van functioneren ontwikke-
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len verloopt volgens een zekere biologische ritmiek. Onder invloed van

de  rijping  van  het Centrale Zenuwstelsel en de zintuigen  vindt  er
functie-differentiatie  plaats en veranderen  de  gedragsmogelijkheden
van  het kind (Gesell & Amatruda,  1954).  In dit proces zouden  leef-
tijdsnormen  aan  te wijzen zijn waarop  individuele  kinderen  kunnen

worden vergeleken, met als doel hun ontwikkelingsniveau te beoordelen.
Men spreekt in dit verband meestal van referentiewaarden:  leeftijden,
waarop  een bepaald percentage van een onderzochte populatie een zeker
gedrag of functie vertoont.

Hoewel  met betrekking tot het 'domein' dat  door  ontwikkelings-tests
bestreken  wordt  in de literatuur niet altijd eenduidigheid  bestaat,
wordt meestal  gedoeld  op  'het  complexe  geheel van menselijke
gedragingen',  variarend  van  fysieke tot emotionele  en  relationele

aspecten.  Daarbij  wordt  in het algemeen de indeling van  Gesell  en
Amatruda  gehanteerd.  Hierin wordt  ontwikkeling gesitueerd  in  vijf
velden,  te  weten 'grove motoriek',  'fijne motoriek', 'adaptatie',
'spraak  en  taal',  alsmede  'persoonlijkheid en gedrag' (Gesell  &
Amatruda, 1974).

De opvatting waarin ontwikkeling wordt gezien als een proces dat zowel

in  de  tijd als in volgorde volgens een wetmatigheid  verloopt  (vgl.
Schlesinger-Was,  1985),  heeft  als  implicatie dat dit  verloop  ook
voorspelbaar zou zijn.

Op  deze  opvatting  is  de laatste jaren  echter  nogal  wat  kritiek
gekomen. Onderzoek van McCall, Sameroff, Rutter, Eisenberg en anderen,
toont  aan  dat de mate waarin een ontwikkelingsproces  voorspeld  kan

worden zeer beperkt is. Slechts zeer ernstige lichamelijke afwijkingen
of   zeer  ongunstige  omgevingsinvloeden  blijken  enige  predictieve
validiteit ten aanzien van het latere ontwikkelingsverloop te bezitten
(zie de Winter, 1985, en tevens hoofdstuk 3 van dit boek).

Op deze manier blijkt het zeer ingewikkeld om vroege ontwikkelingspro-
blemen te onderscheiden in die van tijdelijke,  voorbijgaande aard  en
problemen  met een chronisch karakter die op lange termijn  schadelijk
blijken te zijn (Frankenburg, 1985).

Ook  vanuit een ander gezichtspunt moet echter aan de wetmatigheid van
het  ontwikkelingsverloop worden getwijfeld. Bronfenbrenner  wijst
bijvoorbeeld  op  het  gebrek aan 'ecologische  validiteit'  van  veel

ontwikkelings-onderzoek.  De  bestudering van ontwikkeling is  volgens
deze  auteur te vaak de wetenschap van vreemd gedrag van  kinderen  in
vreemde  situaties  in aanwezigheid van vreemde volwassenen in een  zo
kort mogelijk tijdsbestek (Bronfenbrenner,  1979).
Kessel  e.a.  tonen  aan dat onze noties met betrekking  tot  rijping,
hechting,  vaardigheden,  ontwikkelingsstadia  en  zelfs  het  concept
ontwikkeling  zelf specifiek zijn voor onze cultuur (Kessel &  Siegel,
1983).  In  het onderzoek naar afwijkende ontwikkeling is  de  laatste

jaren  weliswaar meer aandacht ontstaan voor de invloed van omgevings-
variabelen, maar in het algemeen worden deze gereduceerd tot invloeden
van de directe omgeving van school, buurt en gezin. In hoofdstuk 3 heb
ik  gewezen  op het belang van de sociale,  historische  en  culturele
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context voor een goed begrip van het ontwikkelingsproces.  Het is deze
context die gedrag haar 'betekenis' verleent,  en dan ook mede bepaalt
welk ontwikkelingsverloop als normaal en/of afwijkend wordt gezien.

Het  gebrek  aan  consensus met betrekking tot  het  begrip  ontwikke-
lingsstoornis wordt  weerspiegeld  door  de  grote  verschillen   in
prevalentiecijfers  die  worden gehanteerd.  Deze vari6ren van  0.5  %

(Campbell  & Camp,  1975) tot 20 %  (Brandon,  cit.  Camp,  1975).  De
Landelijke  Commissie VTO gaat uit van 5 A 10 % (Landelijke  Commissie
VTO,  1979).  In een recente aankondiging van een VTO symposium  wordt

zelfs gesproken over 1 op elke 3 kinderen, die op grond van dergelijke
problemen extra  aandacht  nodig hebben ( VID-samenwerkingsverband
Dordrecht, 1986).

De  bezorgdheid omtrent de grote aantallen kinderen met ontwikkelings-
stoornisen  leidde  vanaf  het  begin van  de  jaren  zestig  tot  een
toenemende  aandacht  voor  de  mogelijkheden  van screening. Omdat

screening  op  grote schaal financieel en practisch  onhaalbaar  leek,
richtte men zich aanvankelijk op het selecteren van populaties die een
groter  risico  op  ontwikkelingsstoornissen zouden  lopen.  Door  een
aantal  onderzoekers  werden  hiertoe selectie-criteria ontwikkeld.
Sheridan hanteerde  vijf  van  zulke  'risico-verhogende  condities'
(Sheridan, cit. Cools & Hermanns, 1977):

1. familiaire anamnese van erfelijke ziektes
2. ongunstige prenatale periode
3. ongunstige perinatale omstandigheden
4. postnatale  anamnese  van  abnormaal gedrag dat  in  verband  staat

met chronische mentale of fysieke handicaps
5. een  ontwikkelingsverloop  dat volgens ouders  en/of  hulpverleners

abnormaal is

In  een  Engelse National Child Development Study  (Greenhalgh,  1981)
onderzocht  men  eveneens de effectiviteit van vijf criteria  voor  de

opsporing  van twee groepen kinderen,  namelijk die met  een  ernstige
fysieke of mentale handicap,  en die met een mentale achterstand. Deze
criteria waren:

1. geboorte rangorde
2. het type bevalling
3. de toestand van de baby gedurende de eerste week
4. sociale klasse van de ouders

5. geboortegewicht

Hantering  van deze criteria leidde er in de onderzochte populatie toe
dat een kwart van de ernstig gehandicapten en de helft van de kinderen

met  een mentale achterstand in het risico-register werden  opgenomen.
Bovendien  bleek het aantal kinderen dat niet terecht in het  register
werd  opgenomen  10 maal groter te zijn dan het  aantal  kinderen  dat
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volgens de vigerende epidemiologische gegevens de betreffende stoornis
zou bezitten.
De  aanleg van deze 'at-risk registers' bleek dan ook een  mislukking.

Uit enkele longitudinale onderzoeken die in Engeland werden uitgevoerd
(Knox & Mahon, 1970; Greenhalgh, 1981) bleek dat de effectiviteit zeer
gering  was.  Greenhalgh concludeert uit de grote aantallen vals nega-
tieven  en  vals  positieven dat er in  wezen  geen  groepen  kinderen
bestaan die niet op een of andere manier 'at-risk' zouden zijn.

Aanvankelijk  werden nog enige tijd pogingen ondernomen om het systeem
van  selectieve screening te 'redden' door uitbreiding van het  aantal
criteria  voor opname in het risk-register;  deze  operatie  verlaagde
echter de veronderstelde efficiontie,  daar de registers steeds langer
werden,  en het aantal kinderen dat erin werd opgenomen steeds dichter
de  totale populatie ging benaderen (Cools &  Hermanns,  1977).  Vanaf

1970  werd screening van alle kinderen dan ook de inzet van een  groot
aantal onderzoekers in de westerse wereld.

Het opsporen van risico-factoren (waarvan de relatie tot latere stoor-
nissen  immers  te  diffuus bleek) als methode voor  het  screenen  op
ontwikkelingsstoornissen werd geleidelijk vervangen door een 'zo vroeg
mogelijk  signaleren van reeds aanwezige problemen' (Cools & Hermanns,
ibid.).

Een  van  de eerste en meest gebruikte methoden  voor  een  dergelijke
screening  werd aan het eind van de zestiger jaren aan de universiteit
van Denver ontwikkeld door Frankenburg e.a.,  de Denver  Developmental
Screenings Test (DDTS).  Uit een aantal reeds bestaande ontwikkelings-
en intelligentietests voor babies en kleuters, selecteerden de auteurs
105  items die eenvoudig waren af te nemen en te scoren.  Deze  hadden
betrekking op vier ontwikkelingssectoren die nagenoeg overeenkomen met
de  eerder genoemde 'velden' van Gesell e.a.  Deze items werden genor-
meerd  op  een  steekproef van kinderen van 2 weken  tot  6  jaar  uit
Denver.  Voor  elk van de items werden vervolgens de referentiewaarden
berekend,  waarop 25 %,  50 %,  75 % en 90 % van de kinderen  positief
scoorden.  Op grond van de score van elk der items afzonderlijk en van
combinaties daarvan wordt een oordeel over het kind gevormd: 'Normal',
'Questionable' of 'Abnormal'.  Bij een niet normaal resultaat wordt de

test  herhaald,  en indien de score daartoe aanleiding geeft wordt het
kind daarna doorverwezen voor verder diagnostisch onderzoek

(Frankenburg & Dodds, 1967).
Cools en Hermanns vertaalden, bewerkten en normeerden de DDTS voor het
Nederlandse  taalgebied ( Cools & Hermanns 1977).  De Denver Ontwikke-

lings Screeningstest (DOS) is volgens hen een redelijk betrouwbaar  en
valide  instrument,  dat "een -zij het beperkte- bijdrage kan  leveren
aan  de  onderkenning van problemen in de ontwikkeling van  kinderen".
Als  grootste nadeel geven zij echter aan dat de resultaten  bij  her-
haalde tests niet stabiel zijn:  11 % van de DOS-resultaten veranderde
bij  een  hertest van niet-normaal in normaal of  omgekeerd.  Ongeveer
twee  derde  van de kinderen die bij een eerste  screening  als  niet-
normaal  werd  beschouwd had bij een hertest na enkele weken wel  een
normaal resultaat.
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In een niet geselecteerde populatie leverde de test dan ook een  groot
aantal fout-positieve en fout-negatieve resultaten op.
Naast  deze voor- en nadelen zien Cools en Hermanns ook  perspectieven
in de relationele sfeer:

"Het  afnemen van de DOS heeft mogelijk een positieve invloed op de
belangstelling voor gedragsontwikkeling van kinderen bij ouders  en
testers....In  de beleving van de werkers in de eerste lijn van  de
gezondheidszorg  bleek het afnemen ervan de relaties tussen hen  en
de ouders positief te beinvloeden. Ook op deze wijze kan een derge-
lijke  ontwikkelingstest een bijdrage leveren tot de optimalisering
van het proces van VTO".

Deze  redenering  is vergelijkbaar met de argumentatie  die  Dodge  en

Ryley  voerden  ten aanzien van de screening op Cystic  Fibrose  (par.
4.3.2.2 van dit hoofdstuk). Het credren van een vertrouwensbasis wordt
door  de ontwerpers van de DOS weliswaar niet aangevoerd als een legi-

timatie  ervan,  maar wel krijgt men de indruk dat dergelijke  'neven-
effecten'  dienen  als een ad-hoc modificatie van  de  oorspronkelijke
opzet (Chalmers, 1976).

Onderzoek  naar een afwijkend ontwikkelingsverloop bij jonge  kinderen
vindt  in  Nederland al sinds jaar en dag plaats  op  de  consultatie-
bureaus  voor zuigelingen en kleuters.  Sinds enige tijd werkt men aan
de  standaardisering  daarvan,  met gebruikmaking van  het  zogenaamde
'herziene  van  Wiechen-schema',  dat bestemd is voor  opname  in  het
nieuwe  dossier jeugdgezondheidszorg,  een registratiesysteem dat werd
samengesteld  onder  auspicion  van  de  Nederlandse  Vereniging  voor
Jeugdgezondheidszorg en de Provinciale Kruisvereniging West Overijssel
(Werkgroep van Wiechen, 1983).
De Zwolse huisarts van Wiechen, die verbonden was aan een advies team

voor spastische kinderen,  stelde in het begin van de jaren zestig een
lijst  met  ontwikkelingskenmerken op met als doel spasticiteit al  in
het eerste levensjaar te kunnen signaleren.  Dit schema nu is  bewerkt
en  uitgebreid  tot  een instrument dat bestemd is  voor  systematisch

longitudinaal  onderzoek en begeleiding van  het  ontwikkelingsproces,
als  aanvulling op het 'geoefende oog' van CB-artsen en  wijkverpleeg-
kundigen.  Kinderen  van 0 tot 15 maanden worden zeven maal getest met
behulp van 37 items,  die voornamelijk op de psychomotore ontwikkeling

betrekking  hebben.  Kleuters (van 18 tot 54 maanden) worden zes  maal
onderzocht met in totaal 39 items,  welke de spraak-,  taal-, sociale-
en fijn motorische-ontwikkeling betreffen.
Vergelijking van de score op deze items met berekende  referentiewaar-
den levert een beeld op over het tempo van de ontwikkeling. Naast deze
kwantitatieve  benadering  vindt  ook een beoordeling  plaats  van  de
ontwikkelings-kwaliteit.  In het schema wordt een aantal neurologische
'alarm-symptomen'  vermeld  (Touwen  1975) welke gericht zijn  op  het
herkennen van verschijnselen die onafhankelijk van het  ontwikkelings-
tempo  altijd pathologisch zijn (asymmetrie,  dystonie  etc.).  Verder
werkt  men  met een registratieformulier,  waarop ouders  een  aantal
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ontwikkelingskenmerken van hun kinderen kunnen registreren.
Aan  deze wijze van onderzoek zijn enkele problemen verbonden.  In  de
eerste plaats vertoont het tempo van ontwikkeling een grote spreiding.

voor een aantal items bedraagt deze zelfs enkele maanden. Schlesinger-
Was  geeft in een toelichting op het schema dan ook aan dat  het  niet
juist  is om uit te gaan van 66n norm-leeftijd,  en dat het tempo  van

ontwikkeling  vergeleken  moet worden met drie waarden,  namelijk  het
tijdstip  waarop  respectievelijk 10 %,  50 % en 90 % van  de  normale

kinderen deze kenmerken vertonen (Schlesinger-Was, 1985). Deze waarden
worden  respectievelijk  aangeduid als de p.10,  de p.50 en  de  p.90.
vraag is echter of de vervanging van een norm-leeftijd door drie norm-
leeftijden veel verschil maakt,  bijvoorbeeld voor de ongerustheid van
ouders.

De validiteit van het schema is een volgend probleem.  Voor een aantal
items van het kleuterschema is nog geen p.90 waarde berekend,  terwijl
voor een aantal andere items de berekende p.90 waarden lager ligt  dan
de aanbevolen onderzoeksleeftijd.
Met  name op het gebied van de taalontwikkeling verkeert het onderzoek
nog in een experimentele fase (Kohnstamm, 1984).
Ook  de 'ecologische validiteit' van de context waarin  het  onderzoek
wordt  uitgevoerd  lijkt problematisch.  Met andere woorden,  het  is
moeilijk  vast  te stellen hoe 'natuurgetrouw' kinderen in  de  onder-
zoekssituatie op het consultatiebureau reageren.
Een  zo mogelijk zwaarder wegend probleem is dat het  onderzoeksschema

is  ingevoerd,  zonder dat de 'overall-validiteit' daarvan bekend  is.
Met andere woorden, de vraag is niet beantwoord (en onderzocht) of het
gebruik  van een dergelijk gestandaardiseerd instrument in termen  van
het  vroeg  opsporen  van  ontwikkelingsstoornissen  betere  resulaten
oplevert dan het gebruikelijke periodiek geneeskundige onderzoek.  Een
dergelijke afweging lijkt een conditio sine qua non, omdat het gaat om
de  invoering van een systeem,  waaraan ook duidelijke nadelen  kunnen
kleven. Ik noem hier enkele mogelijke schadelijke neveneffecten:

*  mogelijke  ongerustheid,  onnodige angst en  andere  psychologische
gevolgen  van eventuele fout-positieve testuitslagen en de  daarmee
gepaard gaande onnodige verwijzingen

* de standaardisering  van  het consultatiebureau-werk, in   het

bijzonder  de vervanging van 'gespreks-tijd' door  'test-tijd',  en
daarmee samenhangend

*  de  mogelijkheid  van een onpersoonlijker wordende  relatie  tussen
hulpverleners, ouders en kinderen

Gezien  het  feit dat in de nabije toekomst vrijwel alle in  Nederland

geboren  kinderen op een dergelijke manier zullen  worden  onderzocht,
lijkt  het  besluit tot invoering van dit nog onrijpe  instrumentarium
enigszins voorbarig.
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4.4 Bet probleem der Fout-Postieven: de psychologische legitimering
van een gezondheids-dile,™re

In  een klassiek geworden artikel uit 1968 maken Rothenberg  en  Sills
melding  van  een  nieuw verschijnsel,  het  zogenaamde  "PKU  Anxiety
Syndrome"  (Rothenberg  & Sills,  1968).  Onder invloed van het  grote
belang  dat door de familie Kennedy werd gehecht aan de preventie  van
zwakzinnigheid  werd  in  een groot aantal  staten  van  Amerika  PKU-

screening  volgens  de  Guthrie-test sinds  1966  wettelijk  verplicht
gesteld.

Vanaf  die  tijd  nemen de auteurs een sterke stijging  waar  van  het
aantal  ouders  dat  na een fout-positieve  testuitslag,  ondanks  een
herhaalde  negatieve diagnose en geruststelling  door  artsen,  blijft
geloven dat hun kinderen zwakzinnig zijn of zullen worden.  In het New
Yorkse  Bronx Municipal Hospital Center betrof het 2 tot 4 ouders  per
maand, bij wie:

"this  syndrome  presented as acute and chronic anxiety ranging  in
the degree from mild, periodic bouts to acute anxiety hysteria".

Aangezien men niet geloofde in een snel terugdraaien van de wettelijke
verplichting tot PKU-screening werd een programma gestart ter preven-

tie van dit nieuwe syndroom.  Een kinderarts legt moeders,  voordat ze
het  ziekenhuis  verlaten,  uit  dat een  PKU-screening  heeft  plaats
gevonden,  en  dat  daarbij vaak fout-positieve  uitslagen  voorkomen.
Bovendien  worden follow-up gesprekken gearrangeerd,  waarin ouders na
zo'n  uitslag worden uitgenodigd om over hun zorgen te praten,  en  om
met behulp van een kinderarts het normale ontwikkelingsverloop van hun
kind te observeren.

In  het New England Journal of Medicine verscheen in 1965 een al  even

klassiek  geworden artkel van Meador,  waarin deze melding maakte  van
het fenomeen 'nondisease' (Meador, 1965):

"Patients  are frequently seen on referral with a specific  disease
diagnosis, and yet investigation fails to substantiate the referral
diagnosis;  in fact it may not reveal any disease. What, then, does
the  patient have?  He must have something.  The argument  will  be

presented  that he has a particular nondisease.  This is  certainly
more reasonable than the common error of continuing to label such a
patient  with  nonexistent diseases.. Nugent  et al. recently
recognised..in their report 73 cases of 'non-Cushing's syndrome' ".

Ofschoon Meador's artikel en de classificatie daarin van 22  bekende
nondisease syndromen  een  duidelijke satirische bedoeling had,

verscheen twee jaar later in hetzelfde tijdschrift een studie naar het
probleem  van  'cardiac  nondisease' bij  schoolkinderen  (Bergmann  &
Stamm, 1967). Van een groep van 20500 schoolkinderen in Seattle werden
de medische  dossiers  bekeken  op  het  voorkomen  van  opmerkingen
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(afkomstig  van  ouders of huisartsen) met  betrekking  tot  eventuele
hartafwijkingen. In 110  dossiers  werden  dergelijke  opmerkingen
gevonden,  en van deze groep namen 93 kinderen met hun ouders deel aan
het onderzoek. Een werkelijke hartafwijking werd gevonden bij 19 % van
deze kinderen, terwijl 81 %, afgezien van enig onschuldig hart-geruis,
niets bleek te mankeren. Van deze laatste groep, bestaande uit  75

kinderen  werden  er 30 beoordeeld als 'restricted' (belemmerd in  hun

activiteiten).  Zes  kinderen werden ofwel op advies van  de  huisarts
ofwel door de ouders zelf ernstig in hun functioneren belemmerd. Negen
kinderen  mochten  op  medisch  advies  niet  aan  sport  doen  (matig
belemmerd), terwijl vijftien kinderen 'psychologisch belemmerd' werden
omdat hun ouders zich zorgen maakten over de conditie van het hart'.
Landtman  e.a. vonden  in een studie naar de emotionele  gevolgen  van

werkelijke  en  'imaginaire' hartziekten  bij  kinderen  vergelijkbare
resultaten. In totaal werden 256 kinderen die naar het ziekenhuis

waren  verwezen,  onderzocht in verband met mogelijke hartafwijkingen.
Zesenvijftig  van  deze kinderen bleken volkomen  gezond  ('imaginairy
heart-disease').  Al deze 56 kinderen bleken symptomen en klachten  te

hebben  gehad,  maar  na 'delabeling' (de  mededeling  dat  er  geen
afwijking  was  geconstateerd) verminderden of verdwenen deze bij  het
grootste deel. Emotionele problemen bleven bestaan in enkele gezinnen,

voor wie  het  tijdsinterval  tussen  de  eerste diagnose en   de

'delabeling' zeer groot was geweest (Landtman, Valanne & Aukee, 1968).
Uit beide studies komt naar voren dat het niet hebben van een hart-

afwijking  (na een aanvankelijke veronderstelling van  het  tegendeel)
een ernstig gezondheidsrisico kan vormen.  Landtman e.a.  spreken  van
een 'significant mental health problem',  terwijl Bergman e.a. stellen
dat zowel  kinderen  met  een  werkelijke  als een veronderstelde

hartafwijking  ideale  kandidaten  voor een  gestoorde  psychologische
ontwikkeling zijn,  en dus gerekend moeten worden tot de groep met een
'vulnerable child syndrome'.
Als  belangrijkste  preventieve  maatregelen worden  genoemd:  een  zo

spoedig mogelijke verwijzing na een eerste vermoeden of  diagnose,  en
een goede voorlichting en begeleiding van ouders.

Ofschoon  er  bij screening geen sprake is van  verkeerde  diagnostiek
(diagnostiek vindt immers pas plaats na een positieve screeningstest),
doen  zich daarbij vergelijkbare problemen voor.  Screening is  immers
een statistische procedure waaraan fouten inherent zijn. Aangezien het
hier gaat om een methode,  die sterk aan discussie onderhevig is, veel
emoties  oproept en onderwerp is van vaak heftige belangenstrijd  (zie
par.4.1)  is  het  niet  verwonderlijk  dat  juist  deze  in  het  oog
springende  iatrogene  effecten  als  krachtig tegenargument worden

aangevoerd.
Omgekeerd  wordt  onderzoek waaruit  zou blijken  dat  het  met  deze
nadelige  psychologische effecten wel meevalt,  of waaruit preventieve
maatregelen zijn af te leiden die deze problematiek kunnen  verzachten
of voorkomen, juist als argument 'pro' screening gebruikt.
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De  psychologische  effecten  van fout-positieve screening  lijkt  een
belangrijk strijdtoneel geworden te zijn waarop voor- en tegenstanders
van  screening elkaar te lijf gaan.  De American  Medical  Association
beschouwt  deze effecten dan ook als een van de belangrijkste criteria

voor  beslissingen  over de invoering van  screeningsinstrumenten  (De
Wachter, 1985). In Nederland geldt hetzelfde voor de Gezondheidsraad.
Het  onderzoek  naar  deze effecten komt  hierdoor  in  een  bijzonder
daglicht  te  staan.  Men  kan  de hypothese  opwerpen  dat  de  fout-
positieven, waarschijnlijk onbedoeld, een doorslaggevend argument zijn
geworden  bij beslissingen,  of bepaalde screeningsmethoden al of niet
ingevoerd moeten worden.

Bodegard,  Fyro en Larsson onderzochtten de psychologische reacties op
een  fout-positieve screeningsuitslag voor  Congenitale  Hypothyroidie
(Bodegard  et al.,  in press).  In een Zweeds screeningsproject waarin

20000 babies op CHT werden getest,  reageerden 144 kinderen  positief.
Hiervan bleken 137 uitslagen fout-positief.  Bij 102 van deze gevallen
werden psychologische reacties van het gezin gemeten op twee tijdstip-
pen,  namelijk tijdens een eerste gesprek waarin de positieve testuit-

slag  werd meegedeeld en uitgelegd,  en tijdens een follow-up  gesprek
tussen 6 en 12 maanden na de telefonische mededeling dat er sprake was
van  'vals-alarm'.  Van deze gezinnen reageerden 78 aanvankelijk  (dus
bij  de  eerste  mededeling van een  positief  testresultaat)  heftig.
Twaalf gezinnen leken door de informatie nauwelijks geschokt.  Bij het

follow-up  interview werd nog bij 18 gezinnen  blijvende  onzekerheid
omtrent de gezondheid van de baby geconstateerd, ondanks de bekendheid
met het fout-positieve karakter van het test-resultaat.

Interessanter dan dit resultaat is echter de wijze waarop deze psycho-
logische  reacties zijn onderzocht.  Het theoretische model waarop  de
onderzoekers  hun  werkwijze baseren werpt namelijk  een  verhelderend
licht  op  de hiervoor genoemde relatie tussen het  screenings-concept
enerzijds, en de rol van het daaraan gelieerde psychologisch onderzoek
anderzijds.
Het onderzoek kende twee vraagstellingen.  De eerste was of,  en zo ja

in  welke mate ouders bezorgd zijn na een positieve test-uitslag  voor
CHT,  en hoe ze daar dan op reageren (coping).  De tweede vraag was of
de  reacties  veroorzaakt  door vals  alarm  langere  termijn-effecten
hebben,  en  of  deze voorspelbaar zijn.  De reacties  van  de  ouders

tijdens  het eerste gesprek werden alsvolgt  geoperationaliseerd:  een
maatschappelijk  werkster  met  een therapeutische  opleiding  en  een
psychoanalytisch geschoolde kinderarts annex kinderpsychiater
categoriseerden  de heftigheid van de emotionele reacties als  'sterk'
of 'zwak',  en taxeerden vervolgens de 'coping ability'.  Op basis van
de mate  waarin  de emotionele  reactie  de  rationaliteit  ('reality
testing') beInvloedde werden de ouders OP deze capaciteit
gecategoriseerd als 'heel goed', 'goed', 'twijfelachtig' en 'slecht'.
Als  parameter voor de psychologische beoordeling (assessment) van  de
ouders  tijdens  de follow-up meting werd de mate van 'integratie  van
ervaringen  na positieve testuitslag' gebruikt.  Deze  parameter  werd
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gedvalueerd  door  het  follow-up  materiaal te  vergelijken  met  een
hypothetisch model van een 'ideaal verwerkings-proces',   als
eindresultaat van een 'positieve krisis verwerking'. Dit model ziet er
alsvolgt uit:

"The events connected to the falsely positive screening test during
the  neonatal  period  and  the  emotions  triggered  by  them  are
remembered. The  parents  are  no  longer  preoccupied  by  their

experiences and know for certain that their baby is  healthy.  They
also know that children can be born with disorders which under the
most  favourable circumstances are detected and treated  early,  so
that serious handicaps can be avoided. In order to achieve this the
concern  that is triggered by false-positive screening tests has to
be  accepted.  The family has a rational opinion regarding  medical

interventions which they have not requested".

Op  grond  hiervan werd de mate van integratie gescoord  als  'ready',
'almost ready', 'insufficient' of 'blocked'.  Met  name  bij  deze
integratie-maat  treedt een merkwaardig verschijnsel  op.  De  auteurs
gaan  uit  van  een ideaal-model  van  krisisverwerking,  waarbij  het
einddoel  van de verwerking onder andere is gedefinieerd in termen van
hetzelfde  proces,  waarvan men nu juist het psychologisch effect  wil
onderzoeken.

schematisch weergegeven:

?

interventie (fout pos.test)----- psychologisch effect

1=

het al of niet accepteren
van de interventie

Het  moge duidelijk zijn dat hier sprake is van een gesloten  redene-
ring.  Ouders  die het of niet eens zijn met het screenings-idee zelf,
ofwel  emotioneel  of  rationeel niet (kunnen)  accepteren  dat  fout-
positieve  resultaten  daar nu eenmaal een 'logisch'  uitvloeisel  van
zijn,  worden als 'onvoldoende ' of zelfs 'geblokkeerd'  gescoord.  De
term 'psychologisch effect' fungeert als een verhullende intermediair.
In  feite  meet  men de mate van acceptatie door het publiek  van  een

iatrogeen effect.  Wanneer dit zo expliciet zou gebeuren als hierboven
omschreven  zou er geen probleem zijn.  Nu echter gesproken wordt  van
een 'psychologisch effect',  waaraan bovendien een waardeoordeel wordt

verbonden  (men gaat immers uit van een ideaal-model) is er sprake van
'psychologisering' (dwz.  het toekennen van een psychologische  waarde
aan  een  verschijnsel van een andere,  in dit geval  medisch-ethische

orde).  Wie andere gevoelens of opvattingen heeft dan de  onderzoekers
wenselijk achten, mankeert iets.
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In  Nederland  publiceerden Dankert-Roelse e.a een onderzoek  naar  de

effecten van een fout-positieve testuitslag bij de screening op cystic
fibrose. Het screeningsonderzoek dat van 1973 tot 1979 werd uitgevoerd
in  de noordelijke provincies,  werd na 1979 afgebroken,  vooral omdat
het  aantal  fout-positieven  zeer hoog lag  (Dankert-Roelse  et  al.,
1983).  De  auteurs zijn het met deze argumentatie echter  niet  eens:
"Indien op grond van zo objectief mogelijke criteria is beslist om tot

screening  over  te  gaan",  zo stellen zij,  "dan blijft de  kans  op
ongewenste neveneffecten voor de 'onschuldige' deelnemer  bestaan.  De
ongerustheid  veroorzaakt door een fout-positieve testuitslag moet dan

ook  op  zichzelf  worden beoordeeld,  en  hoort  bij  elke  screening
evenveel gewicht te krijgen".

Deze  redenering  berust echter op een denkfout.  Het is  op  zichzelf
juist  om de waarde van een screeningstest niet alleen te bepalen  aan
de  hand van zijn iatrogene neveneffecten,  maar men kan deze effecten

onmogelijk losmaken van de test zelf. Het lijkt voor de hand te liggen
dat   de   ongerustheid  van  ouders  bij  een verdenking van een

onbehandelbare  ziekte als cystic fibrose van een andere orde  is  dan
wanneer het een ziekte betreft, waarbij goede therapeutische
mogelijkheden bestaan.
De  belangrijkste  vraag zou dan ook moeten zijn,  hoe men  dergelijke

criteria,  die  van  zeer verschillende orde zijn  tegen  elkaar  moet
afwegen. Welke criteria beschouwt men als objectief? De bezwaren tegen
de  screening  op  cystic fibrose, zoals  beschreven  in  paragraaf
4.3.2.2., lijken zeer overtuigend. Er bestaat geen eenstemmigheid over
de  vraag,  in hoeverre vroegtijdige behandeling de prognose uberhaupt
gunstig kan beinvloeden.
De  ongerustheid  van  ouders is anderzijds een  even  'objectief'  of

'subjectief' criterium.

Dit probleem,  dat aan screening inherent lijkt,  is in wezen onoplos-
baar.  Ofschoon zowel uit het onderhavige onderzoek,  als bijvoorbeeld
uit  een  onderzoek van Tijmstra  naar de effecten  van  CHT-screening

wordt geconcludeerd,  dat betere voorlichting en een snellere diagnos-
tiek  de  nadelige  effecten zouden  kunnen  verminderen,  blijft  dit
twijfelachtig  (Tijmstra,  1983).  Andere onderzoekingen tonen aan dat
ook goede voorlichting op het juiste moment geen garantie biedt  tegen
onnodige  ongerustheid  (McNeil  & Thelin,  1980),  en  dat  deze  pas
verdwijnt wanneer verder onderzoek normale resultaten oplevert (Burton
et al., 1982).

Geconcludeerd  mag  worden,  dat het apart onderzoeken van de  psycho-
logische  effecten  van  een fout-positieve  screeningsuitslag  en  de
effectiviteit  van het screeningsprogramma zelf de evaluatie van  deze

programma's eerder lijken te hebben bemoeilijkt dan vereenvoudigd.
Nadelige  iatrogene effecten verschijnen op deze manier  te  makkelijk

als een losstaand probleem,  als een 'rest-effect',  waaraan bovendien

een legitimatie-functie lijkt te worden toegekend. Dergelijke effecten
moeten  echter  niet worden losgemaakt vdn (zoals Dankert-Roelse  e.a.
suggereren),  en niet verward worden mdt  medische,  technologische en

ethische vraagstukken rond screening (zoals Bodegard e.a. doen).
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De aandacht voor een fenomeen als 'nondisease' ontstaat vanuit een-

zelfde  concept over gezondheid als zijn  tegenhanger  'disease'.  Het
ziekte-model  is  zo  ingeslepen,  dat  ook het niet  hebben  van  een

afwijking  wordt  geproblematiseerd.  Tekenend in dit verband  is  het
pleidooi  dat  Krol  en Winterberg voeren voor  het  stellen  van  een
'tweede  diagnose' (Krol en Winterberg,  1985):  naast het al of  niet
hebben  van  een  'echte' ziekte (de eerste diagnose)  kunnen  er  ook

andere  motieven zijn waarom patianten juist op dat tijdstip hun  arts
raadplegen (tweede diagnose).  Beide typen horen volgens de auteurs in
elkaars  verlengde te liggen.  Met andere woorden: 'ziekte' en 'niet-

ziekte'  (non-disease) zijn begrippen die deel uitmaken van  eenzelfde
denkkader.   Op vergelijkbare manier  zijn screening en f6ute

testuitslagen  met  elkaar verbonden. Er  is  dus  sprake  van  een
symbiotische  relatie  tussen  de psychologische  effecten  van  foute
testuitslagen aan de ene kant,  en de aard van screeningsprocedures en
haar  gezondheids-ideologische  achtergrond aan de  andere  kant.  Een
relatie die zich zeker in een zo vroeg stadium van haar  ontwikkeling,
niet ongestraft laat scheiden.

4.5  Screening: een onstuitbare logica?

In  de tweede paragraaf van dit hoofdstuk heb ik laten zien,  hoe  het
screeningsconcept kon postvatten temidden van een aantal verschillende
sociaal-culturele veranderingen. Ik noemde onder andere economische en
politieke  invloeden,  veranderingen in concepties van  gezondheid  en
ziekte, financiale aspecten, professioneel protectionisme en tenslotte
de ontwikkelingen in de gezondheidstechnologie.
Al  deze invloeden hebben op een specifieke manier bijgedragen tot het

ontstaan  van screening,  een nieuwe vorm  van  gezondheids-management
waarbij  'op  het oog gezonde vrijwilligers uit de algemene  bevolking
worden getest,  met als doel hen te scheiden in een groep met een hoge
en een groep met een lage kans op het hebben of krijgen van en bepaal-

de ziekte' (Sturmans, 1983a).
De  grote publieke en professionele acceptatie van deze  nieuwe  visie
lijkt te wijzen   in de richting   van een nieuw 'waarheids-regiem',      een
alom  aanvaarde  logica  die het denken en handelen  ten  aanzien  van
gezondheid  in toenemende mate structureert.  Een dergelijke opvatting
wijkt  af van de gangbare visie op  wetenschappelijke  ontwikkelingen.
Deze  worden  immers vaak gezien als het resultaat  van  'natuurlijke'
kennis-toename,  als  het  product  van de  niet-aflatende  menselijke

inspanrling tot het begrijpen en beheersen van 'natuurlijke'  fenomenen
(vgl. de 'triumphalist view', hoofdstuk 1, paragraaf 1.4).
Hier  wordt  de ontwikkeling van wetenschap gezien als een  dynamisch,
interactief proces. Enerzijds wordt dat proces gestructureerd door tal

van maatschappelijke ontwikkelingen,  anderzijds structureert het mede
die ontwikkelingen. Die optiek geldt overigens niet alleen ten aanzien
van screening. Men kan haar evenzeer van toepassing verklaren voor het
totale fenomeen van de vroegtijdige onderkenning.  In hoofdstuk 7  zal
ik  daarom  uitgebreid  ingaan  op de theoretische  aspecten  van  een
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dergelijke  opvatting.  Tot  besluit van dit hoofdstuk  zal  nu  eerst

worden  nagegaan,  welke  vooronderstellingen en voorwaarden  aan  het
screenings-'regiem' ten grondslag liggen.  Met andere woorden:  enkele

aspecten  van de interne logica van  het  screeningsconcept  zullen
worden geoxpliciteerd. Vervolgens wordt een slotbeschouwing gewijd aan
de  individuele  en  sociale implicaties daarvan,  met name  waar  het
ouders van jongere kinderen betreft.

4.5.1  Effecten en betekenis

In  de eerste plaats moet worden vastgesteld,  dat het  bij  screening

niet gaat om een tastbare 'patidnt' of 'ziekte', maar om een statisti-
sche indeling. Het nieuwe  object  dat door screening wordt

geconstitueerd  is de 'patiant at-risk' die vrij is van symptomen maar
die deze wel 'onder de leden' zou kunnen hebben.
Dit  nieuwe 'object', deze  'patiant  at-risk',  vormt  echter  een
contradictio  in terminis.  Het begrip 'at-risk' representeert  immers
een kans op lijden, terwijl er bij het gebruik van het woord 'patidnt'
van dat lijden reeds sprake zou moeten zijn.
Deze  interne tegenstrijdigheid is niet alleen van taalkundige aard,

zij representeert bovenal een conceptueel probleem.  Aan de orde is de
verhouding  tussen het 'at-risk' begrip enerzijds,  en het individuele
en  sociale welbevinden anderzijds.  Bij screening is er altijd sprake

van een kansen-vergelijking.  Deze refereert aan een  populatie,  maar
tegelijkertijd  aan de kansen van de individuele patiant.  Met  andere
woorden,  er  is altijd sprake van de kans op een stoornis in  relatie
tot de kans binnen een omschreven groep. Het gevaar  is  niet
denkbeeldig dat mensen de abstracte waarschijnlijkheden beschouwen als
een  individuele gezondheidsbeoordeling.  Het in de vorige  paragrafen
beschreven onderzoek ondersteunt een dergelijke conclusie.
Datgene  wat hier nog als risico wordt aangemerkt doet zich  momenteel

als  een  wel  heel  duidelijk verschijnsel voor  bij  de  export  van
screeningstests naar ontwikkelingslanden.  Frankenburg beschrijft  een
aantal  voorbeelden van toepassing van Amerikaanse  ontwikkelingstests
in  zulke  landen,  waarbij  kinderen uitsluitend op grond  van  test-
resultaten,  dus zondere verdere diagnostiek,  speciale  stimulerings-
programma's krijgen voorgeschreven (Frankenburg, 1985).
Omdat  de  toepassing  van screeningsonderzoek plaatsvindt  binnen  de

context van een medische wetenschap die zich op de individuele gezond-
heidsbeleving  richt,  worden  de resultaten van  dergelijk  onderzoek
meestal individueel uitgelegd en opgevat.  Screening wordt  subjectief
beleefd  als een individuele diagnose,  terwijl daar lang niet  altijd
'objectieve' rechtvaardiging voor is te vinden.

Screening  kan soms aanzienlijke vervroeging van diagnose-stelling tot
gevolg hebben.  Een dergelijke vervroeging lijkt voor elk individu een
wenselijk  perspectief,  ook  al is dit perspectief niet  altijd  even
redel.  Men heeft de indruk,  ondanks eventuele tegen-evidentie dat
daarmee automatisch  het  leven  wordt  verlengd  of  althans  wordt
verbeterd.    "Het   gaat   bij   al deze vroege signalering",   zo   zegt de Swaan
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in zijn bundel 'Het medisch regiem' "niet om de statistische kans  op
het onheil of om de objectieve ernst ervan,  maar om de balans  tussen

manifeste  angst en verdringing bij de pati*nt,  tussen geruststelling
en het verkrijgen van compliantie bij de arts" (de Swaan, 1985).
De  vaak beperkte voorspellende waarde van een testuitslag brengt  ook
de arts in een netelige positie;  hij moet de uitkomst van het  onder-
zoek voor zijn 'proto-patidnt' vertalen in een alles of niets:  iemand
is ziek of gezond (Van Weel, cit. de Swaan ibid.).
Al  of  niet  'objectieve'  effecten van screening  worden  binnen  de
individualiserende context van de moderne westerse gezondheids-
wetenschappen dus getransformeerd tot subjectieve beleving.
Objectieve problemen ten aanzien van screeningstests Worden

subjectief maar ten dele waargenomen. Het vertrouwen in en de afhanke-
lijkheid van de deskundige is immers gebaseerd op de klassieke indivi-
duele  relatie  tussen arts en pati nt,  waarin de  erkenning  van  de
professionele onmacht slechts een uitzondering vormt.
Yoxen  (1982)  haalt in dit verband een uitspraak aan van  Barbara  en
John Ehrenreich, waarin deze stellen dat:

"......people expect to get immediate relief or help and very often
this expectation is met...But quite apart from the technology,  the

relationship (in dit geval met een 'genetic counseler', mdw) itself
has  a kind of therapeutic value:  if the doctor cannot solve  your
problem  - and  in  a society characterised  by  insidious  chronic
disorders, the likelihood is he cannot 'solve' it, he can at least
manage  it.  The therapeutic value,  of professional dominance from
the  patient's  point  of  view is that  the  problem  becomes  the

doctor's problem".

Gamstorp  vindt,  in  een  discussie naar aanleiding  van  het  eerder
genoemde onderzoek van McNeil en Thelin (par.4.4),  de volgende uitweg
voor dit dilemma:

"One thing I think is terribly important during the first infor-
mation  (na een screeningsuitslag,  mdw) is to tell what we can  do
about  it....There are many diseases we can't cure,  but no patient
exists for whom we can do nothing" (Gamstorp,  zie McNeil & Thelin,
1980).

4.5.2  De objectiviteit van screening

Screening  suggereert dus,  vooral door haar technologische  verschij-
ningsvorm, een inhoudelijke objectiviteit ten aanzien van gezondheid.
Een belangrijke vraag die men ten aanzien van die 'objectiviteit' moet

stellen,  is  hoe bij screeningsonderzoek de grens tussen  normaal  en
afwijkend  wordt gedefinieerd.  Bij de bepaling van de validiteit  van
screeningstests  wordt  vaak uitgegaan van een  dichotome  benadering.
Alle uitslagen die zich aan 66n kant van het screenings-criterium (het
Z.g. 'cutoff  punt')  bevinden  worden in gelijke mate  als  positief
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beschouwd,  terwijl  de uitslagen ter andere zijde alle  als  negatief
worden  beschouwd  (Frankenburg,  1985).  Vaak ook wordt  gewerkt  met
'gemiddelde waarden',  gebaseerd op normaal-verdelingen welke voor een
grote populatie zijn vastgesteld.
Een  impliciete vooronderstelling bij dit alles is dat er een  directe
relatie  zou  bestaan tussen een gevonden afwijking en de  gezondheid.
Gezondheid  laat  zich  echter  niet  altijd  in  objectieve  criteria
definidren. Er zijn veel voorbeelden bekend van duidelijk vastgestelde
afwijkingen  zonder noemenswaardige klachten,  en evenzo van  ernstige
klachten zonder noemenswaardige afwijkingen. Witsenburg spreekt in ditkader     over de gezondheid  als ' individuele ervaring ' :      "I k ben gezondals      ik me gezond voel" (Witsenburg, 1977). Daaraan toegevoegd     moet
worden dat het begrip 'gezondheid' evenzeer sociaal-historisch  gecon-
stitueerd  wordt.  Duidelijk  is dit zichtbaar op het terrein  van  de
psychosociale ontwikkelingsstoornissen (zie hoofdstuk 3 van dit boek).
Ook  op het vlak van de lichamelijke gezondheid zijn vele  historische
verschuivingen in diagnostische criteria waarneembaar (zie o.a. Wright
& Treacher, 1982).
Dat  er op de inhoudelijke objectiviteit van screeningsonderzoek  meer
valt  af te dingen moge voorts blijken uit een aantal criteria dat  in
1968  door  Wilson  en  Jungner  ten aanzien  van  de  toepassing  van
screeningstests werd geformuleerd (Wilson & Jungner, 1968).
Zij  stelden onder meer vast dat de afwijking waarop  gescreend  wordt
een  belangrijk gezondheidsprobleem moet vormen,  dat er een  geaccep-
teerde  behandeling voorhanden moet zijn,  dat de test zelf acceptabel
moet zijn voor het publiek,  dat er overeenstemming moet zijn over  de
'grenswaarden', en tenslotte dat  de  kosten  van opsporing en
behandeling  afgewogen  moeten  worden tegen de totale kosten  van  de
gezondheidszorg.
Deze 'principes',  zoals Wilson en Jungner hun criteria noemen, worden
tot  op heden in vrijwel elk wetenschappelijk artikel  met  betrekking
tot screening gebruikt.  Het moge echter duidelijk zijn dat elk van de
hier  genoemde criteria zeer veel ruimte open laat voor  persoonlijke,
institutionele  en politieke invulling,  welke de vermeende objectivi-
teit op losse schroeven zet.
Sturmans somt enkele technische valkuilen op, welke bij de beoordeling
van  de  zinvolheid van screening vaak over het  hoofd  gezien  worden
(Sturmans, 1983b&c). De belangrijkste hiervan zijn:
'Lead-Time'-vertekening:  Lead-Time  is  de tijd waarmee  de  diagnose
wordt  vervroegd door screening,  vergeleken met gangbare  opsporings-
methoden.  De  vertekening die vaak optreedt is dat men  slechts  deze
tijdwinst  meet als een screeningseffect,  terwijl het vroeger stellen
van een diagnose alleen dan zinvol is,  wanneer of de levensduur of de
kwaliteit van het leven kan worden verbeterd.
'Duurvertekening': langzaam  voortschrijdende afwijkingen blijven
gemiddeld  langer  in een ontdekbaar,  asymptomatisch  stadium;  goede
resultaten  van  screening  bij  dergelijke  stoornissen  zijn  daarom
inherent  aan  het verloop van de stoornis of  ziekte  zelf,  en  maar
tendele een gevolg van de screeningsprocedure.
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'Selectievertekening':  de  bereidheid  van mensen om aam  screenings-
onderzoek deel te nemen staat gelijk aan de bereidheid naar de  dokter
te  gaan  zodra er symptomen optreden.  Van deze personen mag  volgens

Sturmans  dus worden verwacht dat ze een boven het  gemiddeld  liggend
overlevingspercentage vertonen,  onafhankelijk van de eventuele aan de

screening verbonden voordelen.
Het netto effect van deze drie vormen van vertekening is dat, althans

voor  een  aantal vormen van pathologie,  de resultaten van  screening

gunstiger lijken dan ze in werkelijkheid zijn.  Met name de lead-time-
vertekening  en  de selectie-vertekening hebben directe  consequenties
voor de onderzochte persoon. De mate van acceptatie van

screeningstests  (een van de voorwaarden van Wilson en Jungner)  Wordt
hierdoor op een oneigenlijke manier beinvloed.
Tenslotte  dient  nog  gewezen  te worden op het  feit  dat  bij  veel
screeningsprogramma's  de  ziekte  of de stoornis in  kwestie  tevoren

niet  adequaat worden gedefinieerd.  Met name is dit vaak het  geval

wanneer  lokaal  ontwikkelde tests worden bewerkt voor  toepassing  in

andere  gebieden.  Frankenburg noemt in dit verband zijn eigen 'Denver
Developmental Screening Test' (DDST),  die voor tal van andere  landen
is gestandaardiseerd.
Afgezien  van het feit dat de test bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden

als Soedan en Jamaica wordt gebruikt  zonder dat diagnostische follow-
up mogelijkheden aanwezig zijn,  worden vaak  de Amerikaanse scorings-

criteria gehanteerd:

"....they  have employed the Denver scoring criteria without  first

determining which scoring criteria most accurately predict who will
have  the problem under their own developmental norms.  This  is  a
serious  error,  because it is more important to have valid scoring
criteria  than  to have local norms.  Local norms  designate  local
tendencies; They differentiate what is common and what is uncommon,

but  they do not define who needs treatment"   (Frankenburg,  1985,
p.15-16).

4.5.3  Afweging van screeningsprogramma's: belangen en verlangens

De  Wachter  wijst op de noodzaak tot explicitering van  de  'interne'
screenings-logica.  De ontwikkeling van de technologie in deze  sector
verloopt  zo snel,  dat er nauwelijks tijd is voor de nodige bezinning
op en evaluatie van de opportuniteit en wenselijkheid van  programma's
(de Wachter,  1985).  Resultaten afkomstig uit het laboratorium worden

in  het  algemeen  zeer  snel binnen de  klinische  setting  gebracht,
tegemoet komend aan publieke verlangens of professioneel  opportunisme

(Yoxen, 1982).

Beslissingen  omtrent  de invoering van  screeningsprogramma's  worden
vooralsnog  genomen binnen het medische (of  psychologische)  circuit.
Weliswaar wordt  de  ontwikkeling  van  screeningsinstrumenten  vaak
ingegeven  door veronderstelde of werkelijk  geformuleerde  verlangens

van  ouders,  gepersonifieerd door ouderverenigingen (zie hoofdstuk  5
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van dit boek), maar massa-screening betreft uiteraard een veel grotere
groep. In een aantal evaluatieve onderzoeken wordt weliswaar achteraf

naar  de mening van ouders gevraagd,  maar deze vraagstelling kent een
beperking.  Ouders  worden  geconfronteerd met een  bepaalde  ernstige
pathologie  die hun nakomelingen zouden kunnen betreffen,  waarna  hen
gevraagd wordt te oordelen over een daarop gericht
opsporingsprogramma. Ofschoon de resultaten van dergelijk opinieonder-
zoek  niet  eensluidend zijn,  reageren ouders in de  meeste  gevallen
positief (Tijmstra,  1984).  Een dergelijke vraagstelling valt  echter
ten  prooi aan de eerder genoemde begripsverwarring die voor screening
kenmerkend is. Immers, van ouders wordt verwacht een rationele

afweging te maken,  gebaseerd op gegevens die zo 'objectief' zijn  als
het professionele denkkader ze voorschrijft.  De 'objectieve' gegevens
maken  echter  deel uit van een logica  die ouders niet altijd  kunnen
doorzien.  Aan de screenings-ideologie liggen een aantal axioma's  ten
grondslag,  waarvan  de  afweging zelfs in de interne  beroepscircuits
ernstige verdeeldheid oproept. Een centrale plaats daarbij wordt inge-
nomen door de impliciete regel, dat het voor een arts kwalijker is een
ziekte  over  het hoofd te zien dan een gezonde  te  behandelen.  Deze
regel fungeert  als een legitimatie van screening: "Het verschijnsel
vals-positieven  mag  geen  reden zijn om van screening  af  te  zien:
daarvoor  is de winst  bij de terecht positieven te groot", stelt Lammes

in  een  artikel over de screening  op  baarmoederhalskanker  (Lammes,
1983).

Screening  is  gerelateerd aan een zuiver  instrumentele  logica.  Het
effect  dat telt is hoeveel deviantie kan worden voorkomen. De vraag
welke  betekenis aan de interventies moet worden  toegekend,  bijvoor-
beeld  in het leven van ouders en kinderen,  is niet wezenlijk aan  de
orde.  Bezwaren  zijn,  althans  vanuit  het  professionele  denkkader

gezien, ofwel irrationeel, subjectief, of psychologisch ongezond. Daar
kan  dan altijd nog de psychologie voor worden ingezet (zie  paragraaf
4.4).

Volgens Tijmstra is bij afweging van de toepasbaarheid van screenings-
programma's geen 'net-balance' te maken van voor- en nadelen.

Kwalitatief  onderzoek  ('mensen aan het woord laten,  hun  ervaringen
invoelen,  begrijpen en verhelderen') kan bijdragen aan de  beantwoor-
ding van de vraag hoever men met screening kan gaan (Tijmstra,  1984).
Dan nog blijft echter de vraag, hoe het probleem van het instrumentele
effect en de subjectieve betekenis moeten worden ontward.  Het gaat om
een  totaal-afweging,  niet  slechts van de voor- en nadelen  van  een
specifieke test,  maar van een zich exponentieel uitbreidende hoeveel-

heid daarvan.  De werkelijke afweging betreft een gezondheidsideologie
die  sterk verankerd is in de gezondheidspraktijk,  waarmee de  meeste
ouders van nu zijn opgegroeid of zelfs geindoctrineerd.

Een  logica welke zo is verankerd in het sociale systeem, verdwijnt of
verandert niet zo maar. Er zijn belangen mee gemoeid die liggen op het
financi8le, professionele en ideologische vlak (par.4.2), en bovendien

wordt  er in sterke mate geappelleerd aan publieke verlangens.  Een en
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ander heeft onder meer tot gevolg,  dat die logica tegen aanvallen zal
worden 'beschermd'.  De  discussie  over screening  lijkt  te  worden
gedomineerd  door  argumentaties  welke gevangen  blijven  binnen  het
eigen logisch kader.  Ze heeft voornamelijk betrekking op het falen of
optimaliseren  van  test-methoden  en het onder contr6le  brengen  van
schadelijke neveneffecten. In de paragrafen 4.3.2.2 en 4.3.4  werd via
twee  voorbeelden  aangegeven,  hoe de bedreigde  logica  zich  teweer
stelt: een  falende  cystic fibrose-test kan altijd nog dienen om  de
vertrouwensbasis tussen arts en ouders van pati nten te verbeteren  en

om schuldgevoelens en  angst  bij  ouders te verminderen; een
ontwikkelingstest  die volgens de ontwerpers slechts in beperkte  mate

direct bruikbaar is, kan altijd nog een positieve invloed hebben op de
belangstelling  voor  gedragsontwikkeling van kinderen bij  ouders  en
testers.

4.5.4. Screening bij kinderen: de productie van een wetenschappelijk
ouderschap

De  moderne  gezondheidszorg,  gedomineerd  als  zij  lijkt  door  een

ongebreideld  vertrouwen  in technologische ontwikkelingen,  heeft  de
relaties tussen ouders en deskundigen op fundamentele wijze veranderd.
Het  beschikbaar komen van screening speelt in dat proces  een  speci-

fieke rol.  Screeningsonderzoek heeft een groot aantal problemen in de
ontwikkeling  en  de  gezondheid van kinderen dat tot  voor  kort  als

onveranderlijke  gegevenheden,  of als lotsbestemming werd  beschouwd,
getransformeerd  tot  vraagstukken waarin een bewuste,  actieve  keuze

wordt  gevraagd  en  kan  worden gemaakt. Op  grond  van  prenataal
screeningsonderzoek (en prenatale diagnostiek) kunnen ouders  bijvoor-
beeld beslissen over het al of niet krijgen van gehandicapte kinderen,
terwijl verschillende  postnatale  screeningstechnieken  het  ouders

mogelijk maken te kiezen voor gewenste 'ontwikkelings-profielen'.
Volgens de Wachter komen ouders (en kinderen) meer en meer onder  druk
van deze snelle ontwikkeling.  Men moet in een steeds vroeger stadium,
vaak  op  basis  van  kansberekening,  beslissen  over  zeer  vele  en
moeilijke  vragen  van  leven,  dood,  normaliteit  en  handicaps  (de
Wachter, op. cit.).
Afgezien van de vraag naar de wenselijkheid van dit proces (waarvan de

beantwoording  neer  zou komen op een ideologische  stellingenoorlog),
lijkt  het noodzakelijk zich te bezinnen over een  aantal  (mogelijke)

consequenties.
Witsenburg  vraagt  zich  af,  of met de verbreiding  van  bevolkings-
onderzoek  niet ingespeeld wordt op een 'latente hypochondrie,  op  de
latente angst dat er iets mis is' (Witsenburg, 1977).
Zonder  de psychologiserende interpretatie die in  deze  vraagstelling
ligt  besloten te willen overnemen,  zijn er voldoende aanwijzingen om
vast  te kunnen stellen,  dat angst voor afwijkingen  een  belangrijke

drijfveer    is achter het publieke enthousiasme voor een

'vertechnologiseerde' preventieve gezondheidszorg.  Onderzoek naar  de
psychologische effecten van fout-positieve screeningsuitslagen,  zoals
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besproken  in  paragraaf 4.4,  onthullen  dat ook ouders met de  meest
negatieve ervaringen  in  volgende  situaties  weer aan dergelijk
onderzoek zouden deelnemen.

Voor  angst  als motief pleit ook een recent onderzoek van Krol in  de
curatieve gezondheidszorg,  waarin hij vond dat een groot deel van  de
verwijzingen  naar  kinderartsen  niet  zozeer  berusten  op  concrete
vermoedens van huisartsen,  alswel op de bezorgdheid van ouders (Krol,

1985).  Dat ouders bang zijn voor afwijkingen bij hun kinderen is geen
nieuw verschijnsel. Een nieuwe ontwikkeling is wel dat deze angst door

de  verbreiding  van  wetenschappelijke  methoden  nieuwe  vertalings-
mogelijkheden  krijgt.  Screening  is  (naast onder  andere  prenatale
diagnostiek)  66n  van  de moderne manieren waarmee  ouders  angst  en

onzekerheid  met betrekking tot existenti6le vragen  omtrent  kinderen
kunnen  omzetten in bewust handelen.  Onmacht ten aanzien van  'dingen
die  nu eenmaal tot het leven horen' maakt geleidelijk plaats voor een
gevoel  van  'beheersbaarheid'.  Naar alle waarschijnlijkheid  is  het
juist deze productieve component van de technologische ontwikkeling in
de  preventieve  gezondheidszorg,  die de  publieke  steun,  of  zelfs
publieke pressie verklaart.

Zoals  bij elke nieuwe ontwikkeling verschijnen ook hier echter nieuwe
problemen.  Zo zou angst op een aantal existentiale terreinen geleide-
lijk kunnen vervagen,  maar tegelijkertijd kondigen nieuwe redenen tot
angst en onzekerheid zich aan. Genoemd werden eerder de psychologische
effecten van verkeerde test-uitslagen;  daarnaast is het  voorstelbaar
dat  juist het nieuwe besef van 'beheersbaarheid' ouders voor  nieuwe,
onoplosbare dilemma's plaatst.

Bovendien  is het de vraag of deze nieuwe mogelijkheden aan ouders ook
een  werkelijk  grotere  zeggenschap over hun leven  en  dat  van  hun

kinderen geeft. Met het toenemen van de mogelijkheden tot 'beheersing'
worden ouders immers steeds afhankelijker van degenen die de technolo-
gie ontwikkelen en distribueren.

Een  van  de  methoden waarmee men dergelijke problemen van  angst  en
afhankelijkheid poogt te ondervangen is voorlichting.
In  vrijwel  elk evaluatie-onderzoek naar  screeningsprocedures  wordt
gesproken van de noodzaak tot een goede, liefst schriftelijke informa-

tie over de testprocedure en haar eventuele nadelen. Deze voorlichting
heeft  een  tweeledig  doel.  In de eerste plaats  zou  ze  ouders  de
informatie  moeten verschaffen die nodig is om een verantwoorde  keuze
te kunnen maken, of ze wel of niet aan het onderzoek willen deelnemen.

In  de  tweede plaats zou goede voorlichting onnodige ongerustheid  na
een eventuele  fout-positieve  testuitslag  kunnen voorkomen (zie

pararagraaf 4.4).
Dat  deze opzet maar zeer ten dele slaagt,  moet worden  toegeschreven

aan het feit, dat voorlichting een 'verstandelijke'  benadering is van
problemen, die  maar  zeer  ten  dele  verstandelijk  kunnen  worden
overzien.  Het  gaat  op  dit terrein immers om vaak  zeer  emotioneel
geladen  onderwerpen.  Bovendien wordt voorlichting omtrent  screening
gegeven  vanuit dezelfde instrumentele,  wetenschappelijke logica  die
aan de techniek zelf ten grondslag ligt.  Voor criteria van een andere
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orde (zoals politieke,  morele, religieuze), die niet minder rationeel
behoeven  te  zijn,  lijkt dan ook  in  voorlichtingscampagnes  weinig

plaats.  In  het  professionele denkkader  worden  leken-perspectieven
meestal als irrationeel afgedaan. "Gezondheidsvoorlichting komt er nu
eenmaal op neer dat je de lui een beetje medisch leert denken",  merkt
Iemhoff cynisch op (Iemhoff, 1985).
In  paragraaf  4.3  werd  een  beeld  geschetst  van  de  exponentieel

toenemende mogelijkheden tot screening bij kinderen,  een ontwikkeling
die nog maar in haar kinderschoenen lijkt te staan.
De hoeveelheid voorlichtingsmateriaal die ouders in de nabije toekomst
zullen moeten verwerken om tot rationele keuzes te kunnen komen (ZO
die  al  mogelijk zijn),  lijkt zeer groot.  Wanneer men nu tevens  de

kwaliteit van die keuzes in ogenschouw neemt,  wordt duidelijk dat  de
beleving van het ouderschap aan sterke verandering onderhevig is.  Men
zou  dit nieuwe type ouderlijke subjectiviteit kunnen beschrijven  als
het 'wetenschappelijk ouderschap'.

Het gebruik van deze term heeft een dubbele betekenis.  Er wordt zowel
gewezen  op haar productieve als haar restrictieve  mogelijkheden.  De
productieve  component schuilt in het beheersbaar maken van een aantal
tot voor kort onbeheersbare problemen,  waardoor een subjectieve bele-
ving van zeggenschap en actieve betrokkenheid bij ouders kan ontstaan.
De  restrictieve  component wordt gevormd door het  kader,  de  logica
waarbinnen  de nieuwe kennis en mogelijkheden zich hebben  ontwikkeld.
De  mogelijkheden voor ouderlijke zeggenschap en keuzevrijheid  worden

gedefinieerd  binnen  een wetenschappelijke, en ook gezondheids-
politieke ruimte.
Met  'wetenschappelijke  ruimte'  doel ik in de eerste plaats  op  het

gangbare medisch- en psychologisch denkkader:  de wetenschappelijke en
methodische stand van zaken, het karakter van de relaties tussen

ouders  en  professionelen,  de  gevestigde  manier  van  denken  over
gezondheid en het voorkomen van afwijkingen.
Gezondheids-politieke  aspecten  hangen daarmee uiteraard ten  zeerste
samen.  Zij  worden  echter apart genoemd om  de  maatschappelijke  en
politieke invloeden op de gezondheidszorg te benadrukken.  Die invloed
is  bijvoorbeeld  concreet zichtbaar in de keuzemogelijkheden die  men

heeft  wanneer  prenataal  afwijkingen  worden vermoed. Abortus OP
medische indicatie wordt in de huidige politieke constellatie  vrijwel
automatisch toegestaan, terwijl de mogelijkheid van passieve (en zeker

actieve) euthanasie aan grote restricties onderhevig is.

4.5.5  De noodzaak van een brede evaluatie

De  Wachter poneert,  dat de technologische ontwikkeling op het gebied

van  screening in banen moet worden geleid,  om te voorkomen  dat  een
interne, professionele logica de mens gaat overheersen. De ervaringen,
opgedaan  met  de  beheersing  van de DNA-research  tonen  echter  het
illusoire karakter van een dergelijk perspectief aan (brede  commissie
DNA).  De specialistische kennis die nodig is om uberhaupt het veld te
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kunnen  blijven  overzien is zo groot,  dat het voor  buitenstaanders,
politici,  ouders en anderen vrijwel ondoenlijk lijkt om het geheel in
al haar consequenties te blijven overzien.  Zelfs de  Gezondheidsraad,
het  belangrijkste  adviesorgaan  voor  de  overheid  op  dit  gebied,
worstelt  met  de  grenzen  van  de  interne logica. Al  drie  jaar
discussieert  men vruchteloos over de wenselijkheid van AFP-screening.
Een wettelijke regeling lijkt onoverkomenlijke problemen op te leveren

(zie paragraaf 4.2.5).
Concurrentie, professionele identiteitsvorming, financiSle en

personele belangen in de gezondheidsresearch hebben ertoe bijgedragen,
dat  het onderzoek naar screening in tal van wetenschappelijke instel-
lingen gescheiden van elkaar plaatsvindt. Deze versnippering heeft als

belangrijk  nadeel,  dat elk bestaand of nieuw instrument apart  wordt
onderzocht en geavalueerd.  Onderzoek naar overall-effecten  ontbreekt
tot dusverre echter volledig.  Toch lijkt met name dergelijk onderzoek

van  het grootste belang,  met name om de interne logica van screening
op  haar  maatschappelijke en ethische merites te  kunnen  beoordelen.
Onderzoekers hebben  inderdaad  met  de  screening  op  een  bepaalde
afwijking  te maken,  en zijn ervoor verantwoordelijk om dit  zo  goed
mogelijk  te  doen.  Ouders (en kinderen) daarentegen worden  met  een
geheel  geconfronteerd.  Voor  een aantal tests geldt dat zij  vrijwel
landelijk zijn ingevoerd (PKU, CHT), voor andere geldt dat waarschijn-
lijk in de nabije toekomst (Ewing,  van Wiechen).  Afhankelijk van  de
regio  waarin  men woont kan men met een groot aantal andere tests  te
maken krijgen.

Sociale,  psychologische  en  gezondheids-effecten van  een  dergelijk
totaal behoeven zeker grondig onderzoek. Immers, het totale effect van
een  gezondheidszorg,  waarin  screening  een  zo  belangrijke  plaats

inneemt,  is meer dan de som van de effecten van alle beschikbare

screeningstests.

Geconcludeerd kan  worden  dat  ontwikkelingen  in de preventieve
gezondheidszorg,  in het bijzonder met betrekking tot de screening van
kinderen,  hebben  geleid tot nieuwe concrete  handelingsmogelijkheden

voor ouders op een aantal terreinen, die voordien onbeheersbaar leken.
Die  grotere keuzevrijheid roept naast een grotere zeggenschap  echter
ook  nieuwe problemen op.  Zij veronderstelt enerzijds een taxatie van
de wetenschappelijke rationaliteit,  en anderzijds een  verstandelijke

afweging van alternatieven die maar ten dele verstandelijk af te wegen
zijn.  Dit betreft niet alleen het kiezen voor bepaald type onderzoek,
maar ook het nfet-kiezen daarvan. ook het niet benutten van beschik-

bare  technisch-wetenschappelijke  mogelijkheden  voor onderzoek OP
afwijkingen  kan nadelige psychologische effecten op ouders  sorteren:
welke  ouder  durft  een dergelijke beslissing voor zijn  rekening  te
nemen?
Terwijl  screeningsonderzoekers  vaak  te maken hebben  met  66n  type

afwijking, worden ouders en kinderen geconfronteerd met een geheel. De
vraag  is  in  hoeverre dit 'geheel' zal interfereren  met  zaken  als
spontaniteit in de opvoeding,  met de vrije keuze van nakomelingschap,
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met  ouderlijke autonomie en competentie.  De rationele  afweging  van
feiten,  cijfers  en  risico's  welke van ouders in het kader  van  de
snelle  technologsische  ontwikkeling rond screening  wordt  gevraagd,

leidt  tot  een belangrijke verandering in het  ouderlijk  beleven  en
handelen,  tot  het wetenschappelijk ouderschap.  De consequenties van
een dergelijke ontwikkeling voor ouders en kinderen,  maar ook voor de

samenleving als geheel blijven vooralsnog in het vage.

4.5.6  Slot: screening, te belangrijk om aan screeningsdeskundigen
over te laten.

Of  een dergelijke ontwikkeling leidt tot een kwalitatieve verbetering
van  het leven van ouders en kinderen wil ik voorlopig in  het  midden
laten. Van essentieel belang is echter wel om vast te stellen, dat het
bij  screening gaat om een sociaal-historisch geconstrueerde visie  op
gezondheid  en  gezondheidszorg.  Er is geen sprake van een  neutrale,

autonome  wetenschappelijke ontwikkeling, maar van een vorIn van
gezondheids-management, die zowel aan wetenschappelijke, politieke als
culturele invloeden bloot staat.

Screeningsprojecten worden vooralsnog binnen de eigen logische  kaders
van  screeningsdeskundigen gedvalueerd.  Metingen warden verricht naar
de  efficiontie  van testmethoden en naar  preventieve  resultaten  in

termen van opgespoorde afwijkingen.
Niet  in  evaluatie-onderzoek betrokken zijn tot dusverre  (moeilijker
grijpbare) vragen als:
-hoe  beinvloedt  screening  de individuele  en  sociale  gezondheids-
beleving?
-hoe  beinvloedt  screening  de  verantwoordelijkheid  voor  de  eigen
gezondheid?
-hoe  beinvloedt  screening  de ouder-kind  en  de  ouder-hulpverlener
relatie?

Zicht  op  dergelijke  vragen kan slechts worden  verkregen  door  een
integrale benadering van het hele gebied,  waarbij het  overall-effect
van  screening  (waarmee  wordt gedoeld op de totale  invloed  van  de
screeningspraktijk  op de gezondheid en de gezondheidsbeleving)  wordt
afgewogen tegen andere mogelijkheden van preventieve zorg.  Het gevaar
bestaat  dat  een  dergelijke discussie uitmondt in  een  oneigenlijke
stellingenoorlog voor of tegen gezondheidstechnologie.
De  vraag  is echter niet,  of  technologische  ontwikkelingen  moeten

worden stopgezet of afgeremd, maar wel wanneer en hoe ze moeten warden
toegepast.  Beslissingen  hierover behoren niet langer voorbehouden te
zijn aan interne professionele circuits.  Evenmin kan uitsluitend  het
criterium  van  de publieke acceptatie,  ofwel 'public  fear',  worden
gehanteerd,  zoals dat ten aanzien van DNA-research wel wordt  voorge-
steld ( Fretz, 1984).  Een 'gezond volks-bevinden' op het terrein van
gezondheid bestaat immers niet, ze is evenzeer gedifferentieerd als de

bevolking zelf.
Frankenburg beveelt  als  oplossing  aan  de  vorming van 'lokale
overzichts-commissies',  bestaande  uit  leken  en  deskundigen.  Deze
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commissies zouden  beslissingsbevoegdheid  moeten  krijgen  over  de
invoering  en  toepassing  van  elke  nieuwe  screeningstest  die  uit
publieke gelden wordt gefinancierd (Frankenburg,  1985). De Swaan gaat
nog  een stap verder.  Hij stelt dat het medisch regiem  hervormd  kan

worden  door  het onder beheer te brengen van de mensen over  wie  het
wordt  uitgeoefend.  De mensen die het aangaat bepalen uiteindelijk of
de  door experts bijeengebrachte kennis op hen  wordt  toegepast,  zij

maken  hun  eigen  afweging  van risico's  en  belangen.  Deze  nieuwe
gezondheidspolitiek dient bedreven te worden binnen de eigen
samenlevingsverbanden (de Swaan, 1985).

Screening  moet  worden  opgevat als een tijds-specifiek  antwoord  op
problemen  van  de  hedendaagse cultuur, als  een  cultuur-gebonden
inkleuring van de (preventieve) gezondheidszorg.
De problemen rond screening en de effecten daarvan op de kwaliteit van
het leven kunnen daarom slechts worden blootgelegd en verhelderd  door
een  bestudering in historisch perspectief.  De vorming van kennis  is
immers  een  historisch proces.  Zij ontstaat niet binnen  individuen,
maar  in  een  historisch gedefinieerde  collectiviteit.  Wat  in  een
bepaalde  historische  periode  als  'waarheid'  wordt  beschouwd,  is
slechts het product van het collectief van 'waarheidsmakers'  (Gergen,
1982).

Wetenschappelijke  denkwijzen en de daaruit voortvloeiende  praktijken
bepalen  voor  een belangrijk deel,  zoals reeds in hoofdstuk  3  werd
uiteengezet,  de  context  waarin  hedendaagse ouders  kinderen  groot
brengen.

Een 'kortademige',  ahistorische benadering van screening zal dan  ook
gevangen  blijven  binnen  de dominante, geaccepteerde  logica  van
vandaag.  Juist  de axioma's die daaraan ten grondslag liggen behoeven
dringend een kritische afweging door alle betrokkenen.

In     ' Broeder     Ezel'   zegt de cardioloog Dunning: "Geneeskunde     is     te
belangrijk  om  aan artsen over te laten.  Wie het medisch beroep  met

enige hartstocht beoefent....wordt vaak zozeer in beslag genomen  door
het  handwerk  van alledag,  dat het doen het denken verdringt  en  de
vraag  naar het hoe en waarom van geneeskundig handelen op de  achter-
grond raakt" (Dunning, 1981).

Evenzo  is screening te belangrijk om aan  screenings-deskundigen over
te laten.
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H O O F D S T U K  5

HET NIEUWE PARTNERSCHAP TUSSEN OUDERS EN DESKUNDIGEN:
de deskundige als vriend, de ouder als meedenker*.

5.1 Inleiding

Relaties  tussen ouders en kinderen zijn onderhevig aan  culturele  en
historische veranderingen. Datzelfde geldt voor de relaties die ouders
met  betrekking tot de gezondheid en opvoeding van hun kinderen onder-
houden met derden, in onze tijd vaak professionele hulpverleners.
Sinds  de  tweede  wereldoorlog is het aantal deskundigen  dat  in  de
Nederlandse gezondheidszorg werkzaam is,  explosief gegroeid:  van 7.8
per 1000 inwoners in 1947 tot 23.3 per 1000 inwoners in  1982

(Nationale   Raad   voor de Volksgezondheid,    1985).   Dat die sterke toename
ook  van invloed is op de aard van de relaties tussen  deskundigen  en
leken lijkt een voor de hand liggende veronderstelling.
In dezelfde  periode  zijn  ook de maatschappelijke verhoudingen
aanzienlijk veranderd. Emancipatie- en democratiseringsprocessen
hebben de samenleving als geheel,  en ook de gezondheidszorg drastisch
beinvloed.

In dit hoofdstuk zullen die veranderende relaties tussen ouders en

professionele  hulpverleners aan een nader onderzoek worden  onderwor-
pen.  Centraal  daarbij staat de vraag,  welke nieuwe mogelijkheden en
beperkingen  voor  ouders  zijn ontstaan als gevolg  van  een  tweetal
ontwikkelingen:  in  de  eerste plaats de groei van  de  professionele
gezondheidszorg  en  de gezondheids-technologische kennis,  en  in  de

tweede  plaats het streven naar democratisering  van  maatschappelijke
relaties,  een  beweging die onherroepelijk ook de verhoudingen tussen
ouders en deskundigen heeft veranderd.
Zoals  al in hoofdstuk 1 werd aangegeven spelen beide  ontwik-kelingen
een  belangrijke  rol  ten aanzien van het  centrale  thema  van  deze
studie, de vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsstoornissen. VTO
wordt hier  immers  opgevat  als  een  historisch  verschijnsel  dat
tegelijkertijd  product  en  mede-oorzaak  is van sociaal-culturele

veranderingen.  Juist  het  begrijpen van die 'tijdelijkheid' van  een
dergelijk verschijnsel,  zijn inbedding in historische  condities,  is
van  het allergrootste belang om de hedendaagse situatie rond  ouders,
kinderen en hulpverleners te kunnen doorgronden.

Donzelot verklaart de toenemende invloed van deskundigen,  en met name
de  opkomst  van  wat hij het 'psy-complex' noemt  (zie  hoofdstuk  1,

*  Bewerking  van een gelijknamig artikel dat eerder werd gepubliceerd
in Psychologie en Maatschappij nr 23, 1983.
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paragraaf 1.3.3),  vanuit een sociaal model.  De inzet van  'neutrale'

deskundigen biedt de staat een mogelijkheid om zijn greep op het gezin
te versterken vanuit een aantrekkelijk, positief perspectief, namelijk

door de verantwoordelijkheid en de autonomie van dat gezin ten aanzien
van zijn eigen functioneren te versterken (Donzelot, 1979).

De uitwaaiering van dit 'psy-complex' heeft de deskundigheid een nieuw
uiterlijk gegeven. Donzelot  kenschetst  de psy-deskundigen als

'specialists in indecision'. Dat wil zeggen dat zij zich door hun niet
openlijk moraliserende, normerende houding een ogenschijnlijk neutrale
positie hebben kunnen verwerven in het spanningsveld tussen
bevolkings-politiek  van  de  overheid  en  individuele  behoefte  aan
gezondheid.

De  autoritaire deskundige die de wijsheid in pacht heeft  is  langza-
merhand  aan  het  verdwijnen,  in zijn of haar plaats  verschijnt  de
begrijpende, invoelende, 'toevallig meer wetende' medemens. Maar ook
ouders  en patidnten veranderen.  Waar zij vroeger blind voeren op  de
meestal spaarzame  mededelingen  van  de  magische  medicus of de

plechtstatige  psycholoog,  voelt men zich nu  mede  verantwoordelijk,
heeft  men  een eigen deskundigheid en is men vooral ook kritisch  ten

aanzien van zichzelf en de hulpverlener. Als ouder (of pati#nt) mag je
het in de gezondheidszorg nu zelf zeggen,  het kader waarbinnen  wordt
echter door de professionele denkwijze gedefinieerd.
Zijn  we  getuige van een proces van democratisering van  de  relaties
tussen ouders en deskundigen?  Inderdaad lijken er een aantal verande-
ringen op te treden die wijzen op een doorbreking van een al te starre
machtsverhouding.  De  vraag is echter of de nieuwe verhouding  ouders
ook werkelijk onafhankelijker maakt.

In  plaats van de klassieke machtsverhouding lijkt er een nieuw  soort
afhankelijkheidsrelatie te ontstaan,  waarbij ouders zich een  profes-
sionele denkwijze hebben eigen gemaakt, en hun eisen stellen in termen
van deskundigen.

Terwijl  wetenschappelijke  en professionele denkkaders en  praktijken
een  zeer  belangrijke  invloed  uitoefenen  op de maatschappelijke
defini6ring  van gezondheid en ziekte,  van normaliteit en  abnormali-

teit, lijkt de inhoudelijke boodschap steeds diffuser te worden:

"Ik  bemerk tijdens deze uitzending dat deskundigen het begrip  MBD
(minimal  brain  dysfunction)  nogal relativeren.  Wij  als  ouders

vragen eigenlijk maar een ding:  geef ons alsjeblieft tijdelijk wat
in handen, het kan ons niet schelen hoe het heet, MBD of structopa-
tisch, dat zal ons worst zijn, wij hebben iets nodig om mee naar de

onderwijzer te kunnen gaan, om mee naar de buurt te kunnen gaan, om
op  de zwemles te kunnen vertellen van pak ons kind op  die  manier
aan, om thuis op te kunnen voeden".

Deze hartekreet,  geslaakt door een moeder van een 'MBD'-kindl aan het

eind van een NCRV-televisieprogramma over dat onderwerp2, onderstreept
het dilemma waarin steeds meer ouders zich bevinden. sociale

acceptatie van kinderen die zich 'anders' gedragen lijkt weliswaar  in
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toenemende mate afhankelijk van de legitimatie door deskundigen,  maar
diezelfde deskundigen geven steeds minder duidelijke antwoorden.
Deze  'vaagheid'  doet  zich niet uitsluitend voor bij  diffuse,  niet
eenduidig diagnostiseerbare (gedrags) afwijkingen als MBD (of hyperac-
tiviteit, of leerstoornisen). Ook wanneer er sprake is van duidelijke,

bijvoorbeeld lichamelij-ke handicaps raken ouders gevangen in het  web
van het psy-complex: Je breekt niet gewoon een been, maar je bent meer
of  minder  'accident prone',  een spastisch kind wordt bekeken op  de
manier  waarop het met zijn of haar verlamming omgaat,  de ouders  van
een  kind  dat drie maanden in de couveuse heeft  doorgebracht  moeten
intensief in 'contact-leggen' begeleid worden.
Ook  veel artsen en verpleegkundigen hebben zich  (noodgedwongen)  tot
psy-deskundigen ontwikkeld. Immers,      de 'pure' zieke bestaat steeds
minder,  de  patidnt is altijd iemand die zich op een bepaalde  manier
tot zijn of haar kwaal verhoudt. 'Zuivere' medische kennis blijkt vaak
het  product  van  culturele  en maatschappelijke  waarden  (Wright  &
Treacher,  1982),  en nu mensen vaker aan de onaantastbaarheid daarvan

gaan  twijfelen  is  het niet zo verwonderlijk  dat  nogal  wat  'psy-
techniek'  nodig  is  om  het medische product aan de  man  te  kunnen
blijven brengen.
De twee 'ontwikkelingslijnen' die hiervoor werden aangeduid,  te weten
de veranderingen in machtsrelaties tussen ouders en deskundigen  ener-
Zijds en de inhoudelijke veranderingen binnen de professionele denkka-

ders anderzijds, vertonen een sterke verwevenheid. Beide perspectieven
lijken elementen te vormen van  66n modern gezondheids-discours,  waar
ouders dn deskundigen beide deel van uitmaken.

Het  beeld van een gelijkwaardige relatie tussen professionelen en hun
clionten,  in  dit  geval een nieuw 'partnerschap'  tussen  ouders  en
deskundigen, speelt hierin een belangrijke rol.
Nieuwe  verschijnselen,  zoals vroege interventie en psychologisering,

die  binnen  autoritaire  machtsrelaties makkelijk  de  betekenis  van
professionele  contr8le  zouden kunnen  aannemen,  krijgen  binnen  de
context  van  een 'partnerschap' de betekenis van een  joint  venture.
Omgekeerd  zouden 'harde',  te zeer geobjectiveerde  gezondheidsnoties
niet langer passen binnen het beeld van gedemocratiseerde
maatschappelijke verhoudingen.
Bij  dit alles moet overigens worden aangetekend dat het hier gaat  om
een  proces in beweging.  Er is niet 66n type relatie,  noch is er 66n

type  'nieuwe' gezondheids-kennis.  In de hedendaagse  gezondheidszorg
verschijnen  vriendelijke deskundigen en deskundige  vrienden,  al  of
niet autoritaire invoelers en al of niet invoelende  autoriteiten.

Ouders manifesteren zich nu eens als oplettende lezertjes,  als luizen
in  de  professionele  pels of  als  onderworpen  passieve  pationten.
Methodieken  hebben soms het karakter van geautomatiseerde  procedures
(zie  bijvoorbeeld  hoofdstuk 4),  en soms van  pretentieuze  'proces-
begeleiding'.  En om het tenslotte nog ingewikkelder te maken,  tussen
al deze extremen liggen oneindig veel varianten en combinaties.
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5.2  Methode

Onderzoek  naar  de  complexe historische  veranderingen  in  relaties
tussen deskundigen  en leken, waarbij  deskundigen soms leken-

eigenschappen  en  leken soms eigenschappen van deskundigen  aannemen,
waarin  ontwikkelingen  in de wetenschappen en  het  sociaal-culturele

leven nauw met elkaar verweven zijn,  vereist een veelvormige  benade-
ring.  Het  veronderstelt  tegelijkertijd  een zich  ingraven  fn,  en
afstand te nemen vAn de historie.

In  hoofdstuk  1 (par.1.6) werd reeds gewezen op de drie  niveaus  van
analyse, die Foucault onderscheidt bij zijn 'archeologie' van complexe

historische transformaties:  een intradiscursief niveau (veranderingen
binnen een bepaalde eenheid of 'vertoog'),  een extradiscursief niveau
(veranderingen  binnen  andere  vertogen),  en  tenslotte  een  inter-
discursief niveau, dat  betrekking  heeft  op  de  relaties  tussen
verschillende eenheden of vertogen (Foucault, 1968).
In dit hoofdstuk zal worden nagegaan,  hoe de positie van ouders  van
kinderen  met afwijkingen zich sinds 1945 ten aanzien van  de  gezond-
heidszorg  heeft ontwikkeld.  Met name zal daarbij worden gekeken naar
de veronderstelde actieve rol van ouders in het proces van  professio-
nalisering van  de  gezondheidszorg  en  de daarmee samenhangende
veranderingen  in gezondheidsopvattingen binnen de professies  (intra-
discursief), naar wetenschappelijke, maatschappelijke en beleidsmatige
ontwikkelingen  (extra-discursief),  en  naar de wisselwerking  tussen
verschillende niveaus,  bijvoorbeeld die tussen veranderende  sociaal-

culturele,  religieuze,  professionele en maatschappelijke opvattingen
en praktijken (inter-discursief).

Bij de veranderingen in de relaties tussen ouders en deskundigen wordt

een  belangrijke rol gespeeld door de opkomst van ouder- en pati nten-
verenigingen.  Enerzijds  is  het ontstaan van  deze  verenigingen  te
beschouwen als een resultante van ontwikkelingen binnen (en buiten) de

gezondheidszorg,  anderzijds  hebben deze verenigingen de ontwikkeling
van  de  Nederlandse gezondheidszorg in  belangrijke  mate  beInvloed.
Historische  ontwikkelingen rond deze ouder- en  patidntenorganisaties
worden  hier dan ook als uitgangspunt gekozen voor het onderzoek  naar
relaties tussen ouders en deskundigen. Niet zozeer omdat ouders binnen

deze organisaties een representatieve vertegenwoordiging zouden vormen
voor  Alle  ouders,  maar  omdat zij een  belangrijk  convergentiepunt
vormen van  ontwikkelingen  binnen  de  professionaliteit   dn   het
ouderschap.

Om deze ontwikkelingen zichtbaar te maken analyseerden wij  integraal
de publicaties van een aantal ouderverenigingen, te weten

Philadelphia,  Helpt  Elkander  en Voor het Zorgenkind  (alle  op  het
terrein van geestelijke handicaps),  de BOSK (motorische stoornissen),
de  Pijler (leerstoornissen) en de V.O.C.  (vereniging van ouders  van
couveuse-kinderen). Ook  ontwikkelingen  binnen  een  aantal  andere
verenigingen  (waaronder  de overkoepelende  organisatie  V.S.O.P,  de
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vereniging  samenwerkende ouder- en patidnten-organisaties) werden  in
kaart gebracht.
De  kwalitatieve analyse van het materiaal (de complete jaargangen van

verenigingsperiodieken,  aangevuld met o.a.  jaarverslagen en  nota's)
werd  gevolgd door een kwantitatieve inhoudsanalyse van de publicaties
van  66n der genoemde verenigingen,  te weten  Philadelphia.  Van  dit

laatste  wordt verslag gedaan in het addendum,  waarmee dit  hoofdstuk
wordt afgesloten.

5.3  Ouder- en patiintenverenigingen in Nederland

Sinds  het begin van de jaren vijftig kent Nederland het  verschijnsel
ouder- en  patiantenverenigingen.  Onder meer in navolging van  derge-
lijke  organisaties,  die  al sinds de jaren dertig in Engeland en  de
V.S.  bestonden (Segal, 1970), begonnen na de oorlog vooral mensen die
werkzaam waren in het buitengewoon onderwijs, kerkelijke functionaris-
sen  en artsen te pleiten voor de oprichting van ouderverenigingen  in
ons land.
De  eerste  vereniging  die  ontstond was  de  Bond  voor  Ouders  van

Spastische  Kinderen,  de  BOSK  (1952).  Daarna  volgden  een  aantal
verenigingen op het gebied van zwakzinnigheid. Omstreeks 1950 ontstaat
vanuit de vereniging van 'Orthopaedagogen en Anderen, werkzaam bij het
buitengewoon  onderwijs',  het initiatief om een vereniging van ouders
van  geestelijk gehandicapten op te richten.  Dit initiatief leidt  in

1952 tot de oprichting van 'Helpt Elkander'. Omdat men zoveel mogelijk
ouders wil mobiliseren noemt men de vereniging  'interlevensbeschouwe-

lijk'.  Maar  de verzuiling manifesteert zich snel,  binnen vijf  jaar
zijn  er twee confessionele tegenpolen, 'Philadelphia' (protestants-
christelijk, 1956) en 'Voor het Zorgenkind' (rooms-katholiek, 1957).
Vanaf de jaren zestig ontstaan een groot aantal nieuwe verenigingen op
tal  van terreinen:  van  spierziekten,  autisme,  zintuigstoornissen,
leerstoornissen, MBD, vroeggeboorten tot en met overleden kinderen.

Vanwaar deze nieuwe vorm van betrokkenheid van ouders?  Een vraag  die
zich niet alleen maar laat beantwoorden in termen van belangenbeharti-
ging  en onderlinge steunverlening,  ofschoon dat wel voorname pijlers
Zijn.  Een eerste probleem is, dat het in veel gevallen niet ouders en

pati nten, maar beroepsmensen zijn geweest die initiatiefnemers waren.

Dat  was  bijvoorbeeld  het geval bij elk van de  verenigingen  in  de
zwakzinnigensector,  bij  de  vereniging van ouders van  kinderen  met
leerstoornissen  (de  Pijler),  en  bij de vereniging van  ouders  van
couveusekinderen  (de V.O.C.).  Bovendien zijn die beroepsmensen  vaak
een leidende en sturende rol in de verenigingen blijven spelen.
Een  en ander doet uiteraard niets af aan de betrokkenheid van  ouders
en pati6nten.  Het roept alleen de vraag op,  welk belang beroepsmatig

betrokkenen bij dergelijke verenigingen zouden kunnen hebben.
Een volgend probleem is dat de motieven voor het oprichten van  ouder-
of  pati ntenvereniging zeer uiteenlopen.  Soms gaat het in de  eerste
plaats  om  de onderlinge steunverlening tussen ouders,  soms  om  het
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bestrijden  van direct waarneembare misstanden of lacunes in de  hulp-
verlening,  en  soms  strijden ouders en hulpverleners samen tegen  de
overheid.  De  oorsprong van een oudervereniging en de aard  van  haar
functioneren ligt besloten in een complex van omstandigheden: de stand
van  zaken  in  de  gezondheidszorg ten  aanzien  van  een  dergelijke
afwijking  in  een  bepaalde  periode,  de houding  van  ouders  (b.v.
schaamte,  schuldgevoel),  de  wetenschappelijke stand van  zaken  ten
aanzien van de afwijking.
Het  handelen van ouders en patianten binnen zo'n vereniging moet  dan
ook steeds in een dergelijk kader worden gezien.
Aan de hand van een drietal voorbeelden wil ik nu laten zien, hoe het

functioneren van ouders en hulpverleners ten opzichte van elkaar vanaf
de jaren vijftig is veranderd.

De keuze die is gemaakt, is bedoeld om een zo divers mogelijk beeld te
geven.  Van de ouderverenigingen is de BOSK de oudste, Philadelphia de
grootste,  en  de vereniging van ouders van couveusekinderen (66n van)
de jongste.

5.3.1  De BOSK

In 1949 publiceerde de arts mevrouw Pereira-d'Oliveira een artikel  in

het  tijdschrift  'Moeder' over spastische verlammingen.  Zij  ontving
daarop een onverwacht groot aantal reacties van ouders,  die  allemaal

het  gevoel hadden dat er eindelijk eens aandacht geschonken werd  aan
het probleem van hun kinderen.

Uit  de contacten die vervolgens gelegd werden resulteerde in 1952  de
oprichting van de bond van ouders van spastische kinderen. In medische

kringen werd spasticicteit in die tijd als een onbehandelbaar probleem
gezien.  Een  adviseur van de vereniging erkent dat 'de houding van de
medische wereld in Nederland in het begin van de 50-er jaren inderdaad
vrij nihilistisch,  fatalistisch was t.a.v. het spastische kind'3. Men

was  bijvoorbeeld niet op de hoogte van allerlei nieuwe  behandelings-
vormen  die  al  sinds  enige jaren in  Engeland  en  de  V.S.  werden
toegepast.  De artsenstand reageerde nogal geirriteerd op de  bemoeie-
nissen van een 'lekenorganisatie', zoals de BOSK werd genoemd. "Vragen
aan  artsen werden vaak gebracht op een wijze die soms dichter bij het
begrip provoceren     dan bij vragen stond" 4. De aanvallen die ouders
deden om de artsenwereld uit haar passieve houding te stoten waren  zo
heftig, dat de BOSK in de medische wereld bekend werd als de 'bond van
spastische ouders'5.  Aanvankelijk stelde de bond zich vooral ten doel

om aandacht  te krijgen voor het probleem van  de  spasticiteit.  Men
hield zich bezig met propaganda,  uitwisseling van ervaringen,  onder-
linge steunverlening.  Na een bestuurskrisis in 1954 over de vraag hoe
de propaganda gevoerd moest worden,  formuleerde men nieuwe  doelstel-
lingen. Prioriteit  kregen  medisch  en  maatschappelijk  onderzoek,
gericht  op  het mogelijk maken van behandeling van patianten  volgens
een door medisch onderzoek aangewezen methode;  daarnaast moest ook de

bevordering van onderzoek naar geschikte onderwijsmethoden en hulp bij
inschakeling in het arbeidsproces grotere aandacht krijgen6.
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Een van de eerste concrete resultaten die men bereikte was  de

introductie van de z.g. Bobath-methode. Een belangrijke rol speelde de
BOSK ook bij de oprichting van 10 & 15 revalidatiecentra, waardoor een

geintegreerde  medische  en paramedische  behandeling  mogelijk  werd.
Financi le  middelen hiervoor kwamen onder andere beschikbaar toen een

andere  ziekte,  poliomyelitis,  in betekenis begon af  te  nemen.  De
geslaagde  bestrijding  van de polio-epidemie n van de  jaren  vijftig
door  middel  van  vaccinatiecampagnes leidde tot  een  overschot  aan
behandelaars en behandelingsmogelijkheden:      "Toen de polio-kinderen
geleidelijk aan uit het beeld verdwenen werd het spastische kind,  dat
tot  dien niet erg in de gunst van het grote publiek had  gestaan,  de
natuurlijke opvolger„7.

Financieel  kreeg  deze verschuiving onder meer gestalte  in  het  ter
beschikking  komen  van gelden uit het 'Prinses Beatrix  Polio  Fonds'

voor  spastici.  Dit  fonds veranderde zelfs in 1962 zijn statuten  en
naam  (het  woord  polio  viel weg)  om  deze  verandering  definitief
mogelijk te maken. Daardoor werd de financiale situatie voor ouders in

een  paar  jaar  tijd een stuk eenvoudiger.  Het  was  een  vaak  zeer

moeizame  weg om kosten voor behandelingen en voorzieningen  (rolstoe-
len,  beugels  etc.) vergoed te krijgen van  ziektekostenverzekeraars.

Desondanks  bleef het nodig om strijd te leveren voor adequate  wette-
lijke  en  financi le voorzieningen.  Zo hield men zich bezig  met  de
bijstandswet, de WAO, en de wet op zwaar geneeskundige risico's.
In  het  begin  van de jaren zestig groeide de belangstelling  van  de
wetenschappelijke  wereld voor het probleem van de  spasticiteit;  men
maakt een onderscheid in 'behandelbaren' en 'onbehandelbaren.' In  een
advies  van de Centrale Raad voor de Volksgezondheid8 omschrijft  deze
onbehandelbaren  als  kinderen  die "lichamelijk, geestelijk en/Of
zintuigelijk dusdanig zijn gestoord, dat ze na uitgebreid onderzoek en
consequente  proefbehandeling  niet  in staat geacht  worden  tot  het
bereiken  van  een zekere onafhankelijkheid in dagelijkse  leefgewoon-
ten".      Vanaf 1970 verdwijnt deze categorie echter langzamerhand,      niet
in  de laatste plaats door de opkomst van allerlei  psychologische  en

pedagogische  behandelingsvormen.  Waar  men in 1963 nog spreekt  over
'aangepaste  dressuur' als meest geaigende pedagogische aanpak  voor
deze  groep ,  spreekt men nu over 'interdisciplinaire opvang' van  de
meervoudig gehandicaptelo.  Met het aanvaarden van de groep spastische

kinderen  als  een behandelbare categorie ontstaat ook de  vraag  naar
'vroegbehandeling',  welke op haar beurt 'vroege diagnose' vereist. De
BOSK roert zich ook op dit gebied,  en organiseert hierover als eerste
in 1962 een wetenschappelijke dag.
De  lastige,  irritante groep van weleer wordt langzamerhand  aanvaard

als  een  gesprekspartner  van  betekenis.   Al  in  1957  wijzigt  de
vereniging  haar statuten, waardoor  zij  toegankelijk  wordt  voor
'geintereseerde deskundigen'. De nieuwe naam wordt 'Bond ter

bevordering van de belangen van spastici'.
In  feite wordt hier een begin gemaakt met de professionalisering  van
de  bond,  zoals  we die in veel ouderverenigingen  zien.  Deskundigen
worden  naar  buitenlandse congressen  gestuurd,  ervaren  bestuurders
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(vaak burgemeesters) worden als voorzitter aangetrokken.  Ongetwijfeld

heeft dit de bond vaak meer aanzien verschaft, maar er zijn veel leden
die een dergelijke ontwikkeling met gemengde gevoelens aanschouwen.
Over de aanstelling van functionarissen in 1961 wordt opgemerkt:

"De ervaring heeft geleerd dat functionarissen die aangetrokken
zijn  om diensten  te verlenen aan de leden  niet  passen  in  een
vereniging  vAn  gehandicapten:  met  de  functionarissen  gaan  de

bestuurders  denken dat de vereniging er is v66r de  gehandicapten,
en  zoeken  naar doe-taken...Juist in een vereniging  vAn  gehandi-
capten behoren we beter te weten ll.

Steeds meer aandacht komt er voor deskundige psychologische en pedago-
gische  begeleiding.  In  1964 bericht het  verenigingsperiodiek  (het
BOSK-nieuws)  over  gespreksgroepen voor ouders,  "verricht door  K&0-

gediplomeerden,  dames dus die op het terrein van kinderverzorging  en
oudervoorlichting een ruime scholing hebben . De dames hebben echter„12

nogal wat noten op hun zang, getuige de voorwaarden voor deelneming:

"In    de eerste plaats  is  er een minimum intelligentie voor nodig;
debiele ouders hebben er weinig aan.  Maar er zijn ook anderen  die
of  niets  aan de cursus hebben of een gevaar zijn voor het  lukken
van de voorlichting. Als men met enkele woorden zou willen aangeven

hoe  men in het algemeen goede ouders-opvoeders ziet,  dan zou  men
hun  bijvoorbeeld  kunnen afschilderen als een  echtpaar,  dat  met
beide  benen  in de wereld staat en belangstelling heeft  voor  het
leven  en de mensen om zich heen,  dat de betrekkelijkheid  van  de
dingen  ziet,  maar bereid is actief mee te werken aan doelen in de
gemeenschap,  die  het  de moeite waard vindt.  Ze zouden  via  een
uitgebalanceerde  houding een keus doen uit de veelheid en  daarmee

lijnen  en  normen in de opvoeding brengen,  met open  oog  en  oor
belangstelling  hebben voor het gezin als geheel en voor ieder kind
persoonlijk  zowel in hun werk als hun liefhebberijen en ze  zouden
met humor,  wijsheid en een geluksgevoel de  ontwikkelingsperikelen
van  hun  kinderen  gadeslaan.  Dit  is maar  een  greep  uit  veel
omschrijvingen die men zou kunnen maken, veel eigenschappen die men
in  ouders  graag  zou  zien en ieder zal de  lijst  meteen  kunnen
aanvullen".

Aan  het eind van de zestiger jaren ontstaat een grote  belangstelling

voor  andere motorische  stoornissen,  die in verband worden  gebracht
met aandoeningen van de hersenen en/of het zenuwstelsel,  zoals  spina
bifida (open ruggetje) en MBD.  Na aarzeling wordt besloten de vereni-

ging ook voor deze groepen open te stellen, en de nieuwe naam wordt de
huidige: BOSK, bond van motorisch gehandicapten. De activiteiten in de

jaren  zeventig  worden  gegroepeerd rond deze  specifieke  pati nten-
groepen  in de vereniging.  In het 'BOSK nieuws' vinden  we  artikelen

over VTO,  nieuwe onderwijsmethoden voor mytylscholen, over de positie
van gehandicapten in de maatschappij en specifieke medische en psycho-
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logische  problemen van kinderen met spraakstoornissen,  MBD en  spina
bifida.  Daarnaast  verschijnen  er  sinds  enkele  jaren  af  en  toe
kritische  artikelen over de verhouding tussen ouders en  deskundigen,
over  de  rechten  van  pati6nten en over  de  'vervreemding'  van  de
medische  wetenschap.  Van  dat  laatste een voorbeeld uit  het  BOSK-

nieuws:  een ouderpaar, wiens derde kind spina bifida blijkt te hebben
vertelt over de ellende,  die het hele gezin hierdoor  meemaakt,  o.a.

met betrekking tot operaties, ontwikkelingsachterstand, en de nadelige
effecten  voor de andere kinderen.  Ze spreken hun twijfel uit over de
'verworvenheden' van de wetenschap. Een enqu&te van de oudervereniging

onder volwassen patidnten die aan spina bifida lijden had  uitgewezen,
dat  een  groot  deel van hen geen  behandeling  zou  wensen,  wanneer
zijzelf  een  kind  met  spina bifida  zouden  krijgen.  Ook  de  niet
gehandicapte  ouders  van  spina  bifida  pati6nten  zouden voor de

overgrote meerderheid tot die conclusie komen.
Het genoemde ouderpaar besluit zijn stuk als volgt: "Duidelijk is dat
Wij (nog?) geen Blijde Ouders van Spastische Kinderen zijn,  zoals wij

soms  quasi  grappig de BOSK noemen.  De medische wetenschap  mag  dan
vergevorderd  zijn om mensenlevens te redden en een beter  perspectief
te bieden.  Het is de vraag of deze evolutie even waardevol is voor de

totale samenleving. Wellicht ware het beter dat de medische wetenschap
meer  aandacht  zou schenken aan het voorkomen van geboorten  met  een
handicap en aan de sociaal-medische begeleiding van haar handelen„13.

5.3.2  Philadelphia

Philadelphia is een protestants-christelijke vereniging van ouders (en
vrienden) van het geestelijke gehandicapte kind. De vereniging werd in
1956 opgericht door enkele leerkrachten in het buitengewoon  onderwijs
en enkele dominees, die zich het 'lot' van de geestelijk gehandicapten
en  hun  ouders  aantrokken.  De oprichters maakten deel uit  van  het

hoofdbestuur van de Unie voor Christelijk Buitengewoon Onderwijs.  Men
was  daar  op  het idee gebracht door  vergelijkbare  verenigingen  in
Engeland  en  de V.S.,  en door het bestaan van een  algemene  en  een
katholieke oudervereniging in Nederland.
De Nederlandse situatie was voor zwakzinnigen in deze periode niet erg

rooskleurig, getuige een van de pioniers van Philadelphia:

"Wij stuitten op de nood van honderden kinderen,  door te weinig op
hun behoeften afgestemde voorzieningen,  angstig,  chaotisch,  soms
ontremd, in slechte lichamelijke conditie, in excesgevallen bewaard
binnen  prikkeldraadomheining  of met blik  beslagen  zolderkamers,
soms ook verwaarloosd in ondeskundig geaxploiteerde onderkomens die
de  naam  verpleeghuis  tot een aanfluiting maakten.  De  nood  van
ouders was al niet minder, door de niet aflatende belasting verzand
in een vertwijfelde,  soms rancuneuze en vooral vernauwde levensin-
stelling,  niet zelden met misplaatst schuldbesef, mede onderhouden
door  hun  falen om hun kind op te voeden,  soms zelfs  voeren  tot
onverhulde doodswensen„14.
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Een vruchtbaar werkterrein voor een oudervereniging dus. Voorzieningen
voor  geestelijk gehandicapten zijn schaars,  afgezien van een  aantal
massale  inrichtingen.  Veel  kinderen  verblijven  in  psychiatrische
inrichtingen.  In  de eigen confessionele kring ondervindt men  echter
nog veel weerstand. Zwakzinnigheid bevindt zich nog midden in de sfeer
van schuld,  zonde en boete. In de eerste jaargangen van het Philadel-
phia  Contactblad treft men uitgebreide discussies aan over de  vraag,
of de zwakzinnige toegang mag hebben tot de viering van het avondmaal.
Is  de zwakzinnigheid een straf voor de zonden van de ouders,  of  die
van het kind?  Ouders met kinderen op een BLO-school worden vaak  niet

toegelaten  tot het schoolbestuur,  of zelfs tot een schoolvereniging.
Sommige schoolbesturen zeggen, dat een zekere bescherming van dit type
school tegen dergelijke ouders wel nodig is15.

De  vereniging  besteedt  veel aandacht aan de  verbreiding  van  haar
doelstellingen.  Men heeft onder andere een propagandist in dienst die
via het bewerken van 'kerkelijke en burgelijke' topfiguren  afdelingen
moet proberen op te richten16.

Deze  methode  blijkt  te werken.  De vereniging kent  een  explosieve
groei.  Binnen 10 jaar heeft zij 75 plaatselijke afdelingen en  25.000
leden.  Is zij de eerste jaren vooral een vereniging van 'lotgenoten',
gericht  op het verlenen van onderlinge steun,  al snel ontwikkelt zij
zich tot een actieve groep,  die enerzijds het particulier  initiatief

hoog  in  haar vaandel schrijft ter bescherming van  de  confessionele
identiteit,  en  die anderzijds druk uitoefent op de overheid voor het
verkrijgen  van  betere  voorzieningen.  Bij  het  bereiken  van  haar
doelstellingen Wil de  vereniging echter geen 'onwettige   of
onmaatschappelijke middelen gebruiken, dus niet werken op een slinkse,
politiek  uitgekiende  wijze'17.   Gepleit  wordt  voor  kleinschalige

voorzieningen,  gespreide, polyvalente verzorgingscentra. Ouders mogen
niet langer gezien worden als afhankelijk van deskundigen; zij zijn de
eerstverantwoordelijken  voor  de  opgroei  van  hun kinderen, door

'directe  ervaring  als eersten deskundig aangaande het  probleem  van
misvormd menszijn'. Ouders moeten "medezeggenschap en medeweten hebben
in de opvang van hun kinderen,  maar natuurlijk niet dlle zeggenschap,
Alles weten„181

In 1961 wordt de stichting Philadelphia Tehuizen opgericht. Binnen zes
jaar beschikt  deze  over  tien tehuizen, vakantieverblijven en

gezinsvervangende  tehuizen  met een capaciteit van 400 bedden en  200
personeelsleden.  De  middelen  hiervoor worden bijeen  gebracht  door
collectes  ('een  ton  voor  een  mongooltje'),  obligatieleningen  en
legaten.  Aan  het eind van de jaren zeventig heeft de stichting  zo'n
omvang  aangenomen,  dat  ze is uitgegroeid tot een  van  de  grootste
werkgevers in de gezondheidszorg.
Wanneer aan het eind van de jaren zestig de meeste materi@le doelstel-
lingen  zijn bereikt - de oprichting van een groot aantal tehuizen  in
eigen beheer, onderbrenging van de zwakzinnigenzorg in de AWBZ- tekent
zich  een verschuiving in de doelstellingen af.  Men richt zich op het
verkrijgen van betere  methodieken  en goede opleidingen voor
professionals, OP een vergroting van hun aandeel in   de
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zwakzinnigenzorg,  op  regionalisatie daarvan.  Daarnaast wil men  een

betere  preventieve  zorg voor gehandicapten,  in het bijzonder in  de
vorm van vT019

Wanneer voorzitter Paats zich in 1976 afvraagt of Philadelphia nog wel
bestaansrecht heeft luidt zijn eigen antwoord bevestigend, omdat     "de
zorg voor de kwaliteit van de voorzieningen niet achter de rug is...De
toenemende  mogelijkheid de ouderlijke verantwoordelijkheid te beleven
geeft een duidelijke verschuiving in de activiteiten van de oudervere-
niging„20

Die  verschuiving  wordt zichtbaar door aandacht voor thema's  die  op
zich niet nieuw zijn in de geschiedenis van oudervereniging,  maar  in
de  luwte  lijken  te zijn gebleven van de strijd om  materiole  voor-
zieningen.  Hoewel  bijvoorbeeld  al  in 1960 gepleit  wordt  voor  de
oprichting van multi-disciplinaire consultatiebureau's voor ouders van
geestelijk gehandicapten als een vorm van opvoedingshulp21,  duurt het

tot  begin  jaren zeventig voor dergelijke eisen  prioriteit  voor  de

oudervereniging lijken te worden.  Meer en meer komt het accent van de
activiteiten  te liggen op een zo groot mogelijk aandeel van het gezin

in de verzorging van de geestelijk gehandicapte.
Met  die  verschuiving ontstaat een grotere behoefte  bij  ouders  aah

advisering  over pedagogische aanpak en fysieke verzorging.  Hoewel de
invoering  van de AWBZ in 1967 nog gezien kan worden als een  bevorde-
ring  van  de  intramurale zorg boven  de  extramurale  (thuishulp  en
overgangsvoorzieningen  tussen inrichtingen en gezin) lijkt vanaf 1970
zowel  voor de overheid als voor de ouderverenigingen  de  extramurale
zorg voorop te staan (Kronjee, 1980).
Beleidsmatig  vindt deze ontwikkeling haar voorlopig hoogtepunt in  de

aanvaarding in 1978 door de Tweede Kamer van de zogenaamde 'motie 19',
waarbij  een  einde wordt gemaakt aan de financiole  bevoordeling  van
gehandicapten,  die  in een inrichting worden verpleegd boven  degenen
die thuis verblijven.
Philadelphia  zet  zich,  evenals  de andere ouderverenigingen  in  de
zwakzinnigenzorg, sterk in voor deze nieuwe ontwikkelingen.
Via de federatie van ouderverenigingen neemt de vereniging zowel  deel
aan  de  Landelijke Commissie Gezinsbegeleiding als aan de  Landelijke
Commissie Vroegtijdige Onderkenning.
Opvallend is dat Philadelphia,  samen met de vrijgemaakt gereformeerde
zusterorganisatie 'Dit Koningskind' de meest stabiele is van de ouder-
verenigingen.  Terwijl b.v.  de Vereniging voor ouders van  geestelijk
gehandicapten,  de VOGG, ernstig ledenverlies lijdt, blijft het aantal

leden bij Philadelphia vrij constant.  In eigen kring schrijft men dit
toe aan de beslissing om een duidelijke eigen confessionele identiteit
te  bewaren.  Tegen fusies met andere verenigingen blijft men dan  ook

sterk gekant.

5.3.3 Vereniging Ouders van Couveusekinderen (V.O.C.)

Zevenentwintig  jaar  na de oprichting van de eerste  oudervereniging,
temidden van een haast onuitputtelijk lijkende bron van nieuwe  ouder-
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en patidntenorganisaties, wordt in 1979 de v.0.C. opgericht.

Sinds 1952 is er veel veranderd.  Het is een geaccepteerd verschijnsel
om  rond je eigen probleem contacten met 'lotgenoten' te  onderhouden,
er zijn subsidies voor beschikbaar (in het geval van de V.O.C. van het

praeventie-fonds), en het 'bezig zijn met de eigen klacht of probleem'
wordt door de professionele wereld als heilzaam gezien.
In  de  media wordt aan ouder- en patiantenverenigingen veel  aandacht
besteed,  in  veel wachtkamers ligt informatie beschikbaar.  Over  het

algemeen bestaat er grote eensgezindheid tussen doelstellingen van  de
nieuwe ouderverenigingen en die van de hulpverlening. Gevechten, zoals
de BOSK die leverde met de medici, komen nauwelijks meer voor.
Aan  de  ontwikkeling van de V.O.C.  kunnen we zien hoe zo'n  geslaagd
huwelijk functioneert.  Sinds 1976 organiseerden een kinderarts en een
hoofdverpleegkundige  van  de couveuse-afdeling  van  het  Wilhelmina-
gasthuis in Amsterdam regelmatig ouderavonden, om informatie te verza-

melen  over de beoordeling van het werk van de afdeling,  systematisch
optredende misverstanden tussen ouders en personeel te kunnen opsporen
en om  daar  bij het beleid rekening mee  te  kunnen  houden22.  Deze

ouderavonden bleken in een behoefte te voorzien. Ouders van couveuse-

kinderen bleken nogal wat moeite te hebben met de gang van zaken op de
afdeling  en  met  de  'verwerking'  van  de  gebeurtenissen  rond  de
bevalling en de periode daarna.  Problemen die naar voren kwamen waren

onder  meer de contactmogelijkheden met het kind,  de houding van  het
personeel van de afdeling (van wie is het kind?), bezorgdheid en angst
over het kind tijdens en na de opname, onbegrip van de buitenwereld en
dientengevolge vaak een isolement van de ouders (vgl. hoofdstuk 3). Op
de afdeling van het W.G.  leidde dit alles tot een aantal  veranderin-
gen.  De  contactmogelijkheden  van  de  ouders met  het  kind  werden

uitgebreid,  ouders  werden meer ingeschakeld bij de verzorging en  er
kwam meer aandacht voor psychologische begeleiding van de  ouders.  De
kinderarts van de afdeling schreef in 1978 ongeveer honderd ouders die

de avonden bezocht hadden aan,  en stimuleerde hen tot de  oprichting
van een  landelijke oudervereniging. De  doelstellingen  van   de

vereniging werden als volgt geformuleerd:

- het  begeleiden  van  ouders van couveusekinderen tijdens en  na  de
opname  op  de couveuse-afdeling teneinde een  optimale  ouder-kind-
relatie te verwezenlijken

- het  bevorderen van contacten tussen ouders en medisch en  verpleeg-
kundig  team van de couveuse-afdelingen van de  Nederlandse  zieken-
huizen

- het doen scheppen van optimale contactmogelijkheden tussen ouders en
kind tijdens de opname op de couveuse-afdeling

- de  overheid  te overtuigen van de noodzaak om  voldoende  geschoold

personeel  en andere middelen beschikbaar te stellen om zodoende  te

komen  tot een verbetering van de zorg voor zieke pasgeborenen en te
vroeg geborenen

- het  leveren van bijdragen aan het optimaliseren van  de  perinatale
zorg met al de haar ten dienste staande middelen.
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Deze  doelstellingen  vertonen een opvallende gelijkenis met  aanbeve-

lingen,  zoals  die  vanuit de zogenaamde  'bonding-theoriedn'  werden
geformuleerd. Voor een nadere analyse van dergelijke theorie4in verwijs
ik naar hoofdstuk 3 van dit boek.

Sinds 1979 houdt de vereniging zich, eerst in het W.G. en later ook in

andere centra,  bezig met zogenaamde 'lotgenotenhulp'.  Onder  leiding
van mensen  uit  de  gedragswetenschappen  (meestal  vrijwillige  of
werkloze psychologen) organiseerde de V.O.C.  trainingen voor  ouders,
die vervolgens als begeleider op een afdeling aanwezig waren om andere

ouders  bij te staan.  Deze ouders-begeleiders wonen vaak  teambespre-
kingen bij, en zijn actief in een landelijke telefonische hulpdienst.
In  de meeste academische centra voor 'intensive care' functioneert de

hulp zoals de vereniging die graag ziet nu naar wens.  Momenteel richt
men  zich  vooral  op  de z.g. perifere  ziekenhuizen met minder

geavanceerde  voorzieningen,  waar men vaak nog niet vertrouwd is  met
een  dergelijke bemoeienis van ouders.  In deze ziekenhuizen wordt  de
vereniging dan ook nog vaak als 'lastig' ervaren.
Ten opzichte van de overheid toe maakt de vereniging zich vooral sterk
voor het verkrijgen  van meer intensive-care plaatsen, omdat er momen-
teel  een groot tekort daaraan bestaat.  Er zijn veel gevallen  bekend
van  kinderen  die op grote afstand van het ouderlijk  huis  opgenomen
moeten  worden,  hetgeen  het  streven naar  een  intensiever  contact
natuurlijk  niet bevordert.  Men heeft wat dit betreft de wind  echter
niet  mee.  Het  overheidsbeleid  is er juist sinds  enkele  jaren  op
gericht  om  het aantal van deze zeer kostbare voorzieningen te  laten
afnemen,  en  kinderen zo veel mogelijk door te laten sluizen naar  de
goedkopere 'medium-care' voorzieningen.
Opvallend  van deze vereniging is de zeer nauwe band tussen ouders  en
deskundigen.  Niet alleen bestaat een vijfde deel van het ledenbestand
uit  geInteresseerde  deskundigen  (100 van de  500  leden),  maar  er
bestaat  ook  een grote, vaak  letterlijke  gelijkenis tussen de

opvattingen,  die onder meer worden verwoord in propagandamateriaal en
brochures van de vereniging en wetenschappelijke publicaties, die over
couveusekinderen  en hun ouders in de vakpers verschijnen (Treffers et
al.,  1976;  Krol et al.,  1980). De auteurs van deze publicaties zijn

vaak nauw bij de vereniging betrokken,  ze zitten of in de wetenschap-
pelijke adviesraad,  of zijn zelfs initiatiefnemers van de vereniging.
Een  ouder-bestuurslid noemt de vereniging ook een pressiegroep  nAAst
de kinderarts.  Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat er binnen  de
vereniging  nauwelijks discussie bestaat over medische en  institutio-
nele ontwikkelingen,  die er op z'n minst toe hebben bijgedragen om de

problemen,  waar  de vereniging mee geconfronteerd wordt,  te credren.
Wel  wordt gesteld,  dat lang niet iedere ouder van een  prematuur  of
dysmatuur  kind achteraf dankbaar is voor het in leven houden van  het
kind,  vooral  wanneer zich ernstige ontwikkelingsstoornissen  blijken
voor  te doen23.  Tot vergaande conclusies over het werken binnen  het

medisch-psychologisch  model leidt dat vooralsnog  niet.  Integendeel,
men eist meer en betere voorzieningen en meer begeleiding.

163



- het nieuwe partnerschap -

Vanuit  de positie van een ouder die met een vroeggeboorte  geconfron-
teerd wordt,  is dat ook zeer begrijpelijk.  Juist in zo'n situatie is
het  vaak uitermate moeilijk om het acute,  vaak existenti6le probleem
in  verband te zien met 'verworvenheden' van de medische  technologie.
Ouders  in dergelijke omstandigheden denken vaak in dezelfde  richting
als deskundigen die die omstandigheden creoren. Een geslaagd huwelijk,
waarbij beide groepen te winnen hebben: ouders door specialisering van
de hulp, de kinderartsen door hulp bij hun specialisering24.

5.4  De professionalisering van de ouderlijke deskundigheid

Ouderverenigingen hebben een zeer actieve rol gespeeld in de ontwikke-
lingen  binnen de Nederlandse gezondheidszorg sinds het begin  van  de
jaren  vijftig.  Ze  manifesteerden  zich  vaak  als  zeer  strijdbare
groepen, zowel in de richting van de overheid als van de professionele
wereld.  Daarnaast  wierpen voornamelijk de confessionele verenigingen

zich  op  als  pleitbezorgers van het  particulier  initiatief  in  de
gezondheidszorg.

Hoe  zijn nu de veranderingen in het functioneren van de  verenigingen
te typeren?

In  de  beginfase richtten zij zich vooral op verlenen van  onderlinge
steun,  die  hard  nodig was om 'erkenning' van  de  gehandicapte  als
probleemcategorie  te  bewerkstelligen.  Ik  wijs bijvoorbeeld  op  de
strijd die de oudervereniging de BOSK heeft moeten voeren om iiberhaupt
enige  aandacht  van  de medische discipline voor  haar  problemen  te
krijgen.  Op het terrein van de zwakzinnigenzorg streden ouders  tegen
een door medici gedomineerde aanpak, waarbinnen weinig plaats was voor
de stem van ouders, laat staan voor die van de gehandicapte zelf.
Vanaf  het eind van de jaren zestig verschuiven de activiteiten van de
ouderverenigingen.  De  meeste  primaire eisen  zijn  ingewilligd,  de

intramurale  voorzieningen  zijn aanmerkelijk  verbeterd,  er  is  een
wettelijke ziektekostenregeling voor zware geneeskundige risico's,  de
stem van ouders en gehandicapten wordt niet langer genegeerd. Naarmate
meer  van  de basiseisen ingewilligd werden,  ontstond er meer  ruimte
voor  de  'strijd om kwalitatieve verbeteringen van de  zorg'.  In  de
jaren zeventig krijgt dit aanvankelijk een invulling door een claim op
meer en betere specialistische voorzieningen,  terwijl de strijd  zich
enkele  jaren  later toespitst op een grotere toegankelijkheid van  de
hulpverlening en een effici*ntere organisatie daarvan.
Onderwerpen  die  vanaf 1970 in de aandacht van  de  ouderverenigingen
staan zijn   VTO, uitbreiding van de extramurale zorg en

gezinsbegeleiding. Parallel hieraan  zijn veranderingen in   de

hulpverlening  zichtbaar.  De  gehandicaptenzorg was tot in  de  jaren
zestig  voor  een groot deel het domein van medisch en  verpleegkundig
personeel.  Meer en meer gaat men nu echter multidisciplinair te werk.
Dit komt tot uiting in de grote toename van psychologen,  pedagogen en
andere sociale deskundigen.
Ook  binnen  de  ouderverenigingen is een duidelijke  toename  van  de
aandacht  voor de psycho-sociale aspecten van handicaps  waarneembaar.
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In  de periodieken van de confessionele verenigingen  worden  stichte-

lijke  woorden  van dominees en priester steeds  meer  vervangen  door
verhandelingen van sociale wetenschappers; in de algemene oudervereni-
gingen  is  het  vooral  de medische deskundige die  een  plaats  voor
psycholoog en pedagoog naast zich heeft moeten inruimen.

5.5  Veranderingen in organisatie

Intussen is ook de aard van de verenigingen zelf nogal  veranderd.  Er
heeft  zich,  mede  als  gevolg van de sterke groei,  een  proces  van
bureaucratisering  en  professionalisering voltrokken. Verenigingen
konden niet meer, zoals  in  de beginfase, gerund  worden  door
hardwerkende  vrijwilligers;  Er  ontstond behoefte  aan  een  gedegen
administratief  apparaat  en de meeste verenigingen kregen  een  eigen
bureau  met een directeur en enkele staffunctionarissen. De  besturen

werden  vaak  gevormd  door mensen,  die in het dagelijks  leven  hoge
bestuursfuncties  vervulden.  Gevolg  was  dat  de  structuur  van  de
verenigingen  steeds ondoorzichtiger werd voor de gewone  leden.  Deze
hadden  weinig  contact  met  wat  er  op  het  centrale  niveau  werd
uitgedokterd.  De enige relatie was vaak die via het  verenigingsblad.

Een en ander leidde tot een afbrokkeling van het ledenbestand.  Hoewel
er  bij  een  aantal  verenigingen  fusies  en  reorganisaties  hebben
plaatsgevonden,  lijkt  dit proces nog niet tot staan te zijn gekomen.
Binnen de zwakzinnigenzorg lijkt er meer en meer de neiging te bestaan
om  zich categoraal, dat  wil  zeggen  per  s66rt  voorziening   te

organiseren.
Vanaf  de  jaren zestig ontstaat er een groot aantal nieuwe  ouder- en

patidntenorganisaties op het gebied van lichamelijke, gedragsmatige en
erfelijke afwijkingen.  Het ontstaan van dergelijke verenigingen wordt
vaak  mogelijk  gemaakt door nieuwe  wetenschappelijke  inzichten.  Zo
maken  ontwikkelingen op het gebied van het DNA-onderzoek  de  belang-
stelling  van  ouders  voor  erfelijke afwijkingen  en  het  voorkomen
daarvan  begrijpelijk.  De  oprichting van een oudervereniging voor

couveusekinderen  lijkt een rechtstreeks gevolg van ontwikkelingen  in
de neonatologie.  De steeds groter wordende vervlechting van  belangen
van ouders met wetenschappelijke specialismen roept echter ook kritiek
OP.

Binnen  de gevestigde ouderverenigingen is die vooralsnog  sporadisch.
Wanneer  men  kritiek  heeft richt die zich meestal OP 'onvoldoende

deskundigheid, op onvoldoende samenwerking tussen deskundigen.' Vanuit
de  in 1976 opgerichte werk- en actiegroep van ouders,  de  'Stichting
Integratie  Buitenbeentjes' (S.I.B.), worden  ook  andere  geluiden
gehoord, bijvoorbeeld dat "deskundigen de neiging hebben om geestelijk
gehandicapten   te  reduceren  tot  hun  afwijking„25.   "Het  medisch

specialisme",  zo wordt gesteld,  "heeft - helaas vaak ook op  verzoek
van  ouders  - een  dusdanige greep op ons denken  gekregen,  dat  het
moeite  kost  om  de eenzijdigheid van dit denken te  doorzien  en  te
doorbreken...De  vervreemding tussen ouders en kind kan meewerken  aan
het  uitstotingsproces  door de maatschappij,  waarbij de  truc  wordt
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gehanteerd dat een kind het in een internaat toch veel beter heeft dan
thuis,  omdat  het daar onder gelijken is.  Ouders moeten daarom  zelf
leren formuleren wat zij van hulpverleners verwachten.26.

5.6  Reacties op professionalisering

Bij  ouders zijn er dus twee soorten reacties waarneembaar zijn op  de

verder voortschrijdende professionalisering:
Ten  eerste  de ontwikkeling van een eigen  (specialistische)  deskun-
digheid,  om  op  die manier de afhankelijkheid  van  specialisten  te
verkleinen,  en  ten tweede een herwaardering van het ouderlijk milieu
als  opvoedingsplaats,  als  tegenwicht voor de te  grote  nadruk  van
deskundigen op de intramurale zorgverlening.

Wanneer ik spreek over de ontwikkeling van eigen deskundigheid doel ik
niet  op een soort 'ervarings-deskundigheid',  die ouders vaak door de
professionele wereld wordt toebedacht,  maar op technisch-specialisti-
sche  kennis,  die  niet zelden de kennis van de ter  zake  deskundige
specialisten overtreft. Een aantal leden van de Vereniging
Spierziekten Nederland  heeft  zich  bijvoorbeeld een hoeveelheid
specialistische kennis  alsmede  internationale contacten in   de

professionele  wereld  eigen gemaakt die hen soms in staat  stelt  een
voortrekkersfunctie  ten  aanzien van de medische wereld te  vervullen
(mondelinge mededeling  van Y. Poortman, voorzitter van deze

vereniging).

Herwaardering van het ouderlijk gezin als ideale opvoedingsplaats, ook
voor  gehandicapte  kinderen,  kan  gezien worden als een  uiting  van
onvrede van ouders met de ontwikkelingen, die het professionele denken
vooral  vanuit het medische model heeft opgeleverd.  Vanaf 1975  heeft
dit  geleid tot een vergroting van de aandacht  van  ouderverenigingen
voor  voorzieningen die erop gericht zijn het kind zoveel mogelijk  in
het eigen leefmilieu te handhaven.

Sinds  1977 is die ontwikkeling in een stroomversnelling geraakt  door
een conferentie van ouders en deskundigen in Noordwijkerhout,  met als
thema 'gezinsbegeleiding' (Landelijke  Commissie  Gezinsbegeleiding,
1982). Niet alleen werd daar een pleidooi gehouden voor de uitbouw van

de extramurale zorg,  maar vooral voor een humanisering van de relatie
tussen hulpvrager en hulpverlener.  De deskundige moest van zijn troon
komen,  de ouder moest een actieve en open houding ten opzichte van de
hulpverlener gaan innemen.
In de volgende paragraaf kom ik op dit thema terug.

Ook  aan  de  deskundigen was de toenemende kritiek op  de  professio-
naliseringseffecten niet ontgaan.  Niet alleen kreeg de  professionele
wereld te maken met toenemende onvrede van ouders en pati nten, ook de

overheid begon haar liberale beleid ten aanzien van de gezondheidszorg
wat te laten varen.
De kosten van specialistische hulp waren explosief gegroeid,  en  men

begon vanaf 1970 het argument van 'stagnatie van de economische groei'
aan te wenden om de overheidsinvloed te vergroten.  Juffermans spreekt
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over  een  'planmatige'  aanpak  van een uit  z'n krachten gegroeide
gezondheidszorg,  die  onder andere mogelijk werd doordat  vanaf  1970
sociaal-democraten  weer aan regeringen gingen deelnemen  (Juffermans,
1982).

In  de professionele wereld zijn twee soorten reacties waarneembaar op
deze toenemende kritiek.  In de eerste plaats beginnen deskundigen aan

ouders en patidnten een eigen vorm van deskundigheid toe te schrijven,
de 'ervaringsdeskundigheid'.  Elke ouder en patiant is deskundigZg.

bij  uitstek t.a.v.  zijn of haar eigen probleem.  In het stelsel  van
Vroegtijdige  Onderkenning van Ontwikkelingsstoornissen moet de  ouder
bijvoorbeeld zitting hebben in het multidisciplinaire team van deskun-
digen dat zich met zijn of haar kind bezig houdt (Landelijke Commissie
VTO,  1981). In een eerdere bespreking van dit VTO-stelsel heb ik deze
'ervaringsdeskundigheid' een beeld genoemd,  dat de groeiende  invloed
van  de  professionalisering  op het priv6-leven acceptabel  lijkt  te
moeten roaken (de Winter,      1982) .      In de tweede plaats   is  ook     in     de
professionele  wereld  de herwaardering van het ouderlijk  milieu  als
'behandelingsplaats'  in  opkomst.  Er  is  een  toenemende  interesse

merkbaar voor de extramurale hulpverlening die onder andere tot uiting
komt  in  een  groeiende interesse voor  vroegtijdige  diagnostiek  en
ambulante behandelingsvormen.

Gezinsbegeleiding lijkt een thema te zijn geworden,  waarin ouders  en
deskundigen  zoeken naar mogelijkheden  om de te ver gaande professio-
nalisering  te  keren,  respectievelijk  deze  een  meer  acceptabele,

humanere vorm te geven.

5.7 Gezinsbegeleiding

De  vraag doet zich voor of de herwaardering van het ouderlijk  milieu

als  ideale opvoedings- en behandelingsplaats een breuk  betekent  met
het medisch en sociaal wetenschappelijk vertoog, dat het isolement van
gehandicapten  mede mogelijk heeft gemaakt.  Belangrijk in dit verband
is een beleidsstuk dat de gezamenlijke ouder- en pationtenorganisaties

met  een  aantal organisaties uit de  professionele  gehandicaptenzorg
hebben  geproduceerd over het thema gezinsbegeleiding.  In 1979  wordt
door  de  Federatie van ouderverenigingen in samenwerking met het  NOZ
(Nationaal Orgaan Zwakzinnigenzorg) de Landelijke Commissie

Gezinsbegeleiding  in  het leven geroepen.  Deze commissie krijgt  als
taak een 'basisvisie gezinsbegeleiding' uit te werken,  een aanvulling
en  verbetering van bestaande hulpverleningsmogelijkheden ten  behoeve
van thuis verblijvende gehandicapten en  hun gezin.  Welke zijn nu  de

concrete voorstellen die de commissie doet in haar eindrapport, dat in
1982 is verschenen (Landelijke Commissie Gezinsbegeleiding,  1982)? In
dit  volumineuze rapport wordt in 'welzijnsjargon'  uitgesproken,  dat
gezinsbegeleiding  een veranderde houding van ouders en  professionals
impliceert.  Gezinsbegeleiding  wordt  gedefinieerd  als  een  "totaal
pakket  van  helpen  dat  diverse vormen  van  hulpverlening  in  zich
verenigt: burenhulp, vrijwilligershulp,  onderlinge  ouderhulp  en
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professionele    hulp"   ( ibid.,     p62) . Als basisfunctie van gezinsbege-
leiding ziet de commissie informatieverstrekking, advisering,
persoonlijke  verwijzing,  beschikbaar  stellen van  praktische  hulp,
begeleiding,  alsmede onderzoek en behandeling. Het uitgangspunt is de

'erkenning  van de ouderlijke verantwoordelijkheid',  en de  hulp  die
ouders  gegeven moet worden om hieraan vorm te kunnen geven.  Bij deze
hulp  moeten de helpers een 'goede grondhouding hebben':      "Zij  gaan     op
voet van gelijkheid een open relatie aan met hulpvragers,  aan wie zij
zich  als helper aanbieden.  In gezamenlijk gedragen verantwoordelijk-
heid  voor  die  relatie  spannen  zij  zich  met  de  hulpvragers  in
hulpantwoorden te zoeken,  die de zelfstandigheid van  het gezin  niet
aantasten,  maar juist helpen vergroten" (ibid., p59). Veel verder dan
deze  'visie' komt het rapport echter niet.  Als concrete  maatregelen
wil  men  enkele reeds bestaande  projecten  gezinsbegeleiding,  zoals
'onderlinge  ouderhulp' en vrijwillige oppascentrales,  aan de ontwik-
kelde basisvisie toetsen.

Deze  ontwikkeling in de richting van herwaardering van de  ouderlijke
verantwoordelijkheid, kan echter niet worden beschouwd als een

revolutionaire  omwenteling  in  de relaties tussen  ouders  en  hulp-
verlening.  Eerder  lijkt  er sprake te zijn van een  weinig  subtiele
'verdwijntruc'  van de bestaande afhankelijkheidsrelaties.  Een  nieuw
beeld van een hulpvrager: iemand die de "helpende hand moet bieden bij
het   bepalen  van de eigen positie, en herkenning mogelijk moet maken"
(ibid.,  p2),  een  nieuw  beeld van een hulpverlener als  iemand  die
"gezinsgericht werkt, zich bewust  is van eigen waarden en normen"
( ibid.,      p23)      en   "meer een deskundige vriend   is   dan een vriendelijke
deskundige" (ibid., p47).
De  relatie  tussen  oude  en hulpverlener wordt voorgesteld  als  een
bondgenootschap:  "Je weet dat jullie partners zijn, dat jullie  er
allebei mee moeten leren omgaan" (ibid., p48).

Gezinsbegeleiding  mag  dan  een reactie op te ver  gaande  professio-
nalisering zijn (Verstegen, 1980), als een doorbreking daarvan kan het
allerminst  worden  gezien.  Hoewel  er met  name  voor  ouders  zeker

positieve aspecten in te herkennen zijn (de materiole mogelijkheden om
een gehandicapt kind thuis te verzorgen worden in elk geval groter27),

lijkt  de  meest  wezenlijke verandering hierin  te  bestaan,  dat  de
gehandicapte  niet langer naar de hulpverlener gaat,  maar de hulpver-
lener naar de gehandicapte (ibid.,  p.27).  Het beeld van gedemocrati-
seerde  verhoudingen tussen hulpverleners en hulvragers lijkt in  deze
context  eerder  een  ideologische dan  een  praktische  betekenis  te
hebben.  Ofschoon  er de laatste jaren wel enige voorzichtige  tekenen
zijn  van een grotere maatschappelijke integratie van gehandicapten en
hun ouders, blijft  hun wezenlijke isolement, m&t of z6nder

partnerschap, bestaan.
Wellicht leidt het concept van de 'verantwoordelijkheid van het  eigen
gezin'  (dat  tot een nieuwe norm lijkt te zijn verheven),  zelfs  tot

nieuwe  vormen van isolement.  Immers het zal ongetwijfeld meestal  de
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moeder zijn,  die deze nieuwe verantwoordelijkheid voor het leeuwedeel
te dragen krijgt.  Partnerschap en eigen  verantwoordelijheid:  nieuwe

beelden,  ditmaal gecreaerd door ouders en hulpverleners samen, die de

professionalisering  van de gezondheidszorg tot een gemeenschappelijke
onderneming maken.

5.8 Ouderverenigingen en ontwikkelingen in de gezondheidszorg

De  medicalisering  en psychologisering van de samenleving lijken  aan

ouders  en patianten niet te zijn voorbij gegaan.  Zij hebben zich  de
voornaamste  concepten van de moderne gezondheidszorg  eigen  gemaakt.
Niet  langer  zijn  ze slechts object van die zorg,  maar ze  zijn  nu

actief  betrokkenen geworden.  Samenvattend kan men de  ontwikkelingen
binnen de ouder- en patiantenverenigingen na de tweede wereldoorlog in
drie fasen beschrijven:

1. Strijd  om erkenning van het  probleemgebied door de  professionele
wereld overheid, strijd om primaire voorzieningen (1950-1965).

2. Strijd voor de ontwikkeling van meer en deskundiger  hulpverlening,
beschikbaar komen  van  specialistische  medische  technieken  en

psychosociale hulpverlening (1960-1975).

3. Verzet  tegen een te ver gaande professionalisering en  tegen  ver-
brokkeling van de hulpverlening, strijd voor vroegtijdige onderken-
ning  en  behandeling;  pleidooi voor humanisering van  de  relatie
ouder/pationt-hulpverlener en  voor  herstel  van  de  ouderlijke

verantwoordelijkheid (1970-heden).

Hoe past een dergelijke ontwikkeling nu binnen meer algemene ontwikke-

lingen in de gezondheidszorg?
Juffermans  constateert een sterke toename van de medische  consumptie

in  de  periode na de tweede wereldoorlog (1945-1960).  Dit  komt  tot
uiting in een sterke toename van het aantal medische verrichtingen  in

ziekenhuizen,  een sterke groei van de toeloop naar huisartsen, en een

daarmee  gepaard  gaande snellere verwijzing naar  specialisten.  Deze
ontwikkeling houdt o.a.  verband met de invoering van het Ziekenfonds-
besluit  in  1941,  waardoor werknemers onder de  loongrens  verplicht

tegen ziektekosten werden verzekerd. Als gevolg daarvan komen medische
voorzieningen beschikbaar voor de lagere inkomensgroepen.  De medische
wereld  van  na de oorlog moet daar wel even  aan wennen.  Huisartsen
klagen  steen en been over  "gemakzuchtige  ziekenfondspatienten,  die
voor elk wissewasje op de stoep staan,  waardoor de arbeidsvreugde van
de arts verminderd wordt" (Juffermans, op. cit. pp.184-185).
Kenmerkend  voor  deze  periode lijkt dus sterke  groei  van  medische
consumptie  en  van medische  voorzieningen.  De  huisartsen-dichtheid
vertoont in de periode van 1950 tot 1956 een sterke piek  (Juffermans,
op.  cit.,  p.187).  In  dit beeld past de sterke claim van ouders van

gehandicapte kinderen op toegang tot de gezondheidszorg en op adequate
voorzieningen.  Iedereen,  dus ook de gehandicapte, heeft recht op een
plek in de nieuwe, rechtvaardige maatschappij van na de oorlogi
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De  periode  van 1960 tot 1970 wordt door Juffermans  gekarakteriseerd
als  een periode van expansie en liberalisatie van de  gezondheidszorg
(Juffermans, op.cit., p.203 e.v.).

De  liberaal-confessionele kabinetten die in deze tijd aan het  bewind
zijn voeren een beleid dat maatschappelijke krachten,  dat wil  zeggen
voornamelijk  particulier  initiatief van vrije beroepsbeoefenaren  en
private gezondheidsinstellingen,  de vrije loop liet.  De groei van de
gezondheidszorg verliep 'ongeordend en onevenwichtig', zodat

'welgemeend hobbyisme ambitieuze wetenschappelijke aspiraties,  inter-
confessionele  competitiedrang en lokaal chauvinisme vaak de  doorslag
gaven  in  de besluitvorming'. De  verhouding  tussen het aantal

huisartsen  en  specialisten  wijzigde zich sterk ten  gunste  van  de
laatste groep. Het huisartsenberoep kalfde af, onder meer door specta-
culaire ontwikkelingen  op medisch-technisch gebied, door snel

voortschrijdende  specialisatie en door verschuiving van het klachten-
patroon  in  de richting van chronische aandoeningen  en  functionele,
veelal  psycho-sociaal bepaalde klachten.  De Algemene Wet  Bijzondere
Ziekekosten,  die  in  1967 werd ingevoerd,  maakte  financiering  van
kostbare  behandelingen,  vooral  van intramurale  aard  mogelijk.  De
strijd  van ouders om betere specialistische hulp en de  specialisatie
in de professionele wereld sluiten bijzonder goed op elkaar aan; dank-
zij het liberale beleid functioneert de gezondheidszorg als een markt-
mechanisme, waarin vraag en aanbod elkaar bepalen.

In de derde periode die ik aangegeven heb,  vanaf 1970,  treden er een
aantal  veranderingen  op in het overheidsbeleid ten  aanzien  van  de
gezondheidszorg.  Regeringen van sociaal-democraten en confessionelen,

die  het sterk groeien van de kosten van specialistische hulp met lede
ogen aanzagen,  gingen een groter belang hechten aan een  'planmatige'
aanpak van de gezondheidszorg.  De overheid financiert de gezondheids-
zorg, dus moet zij sturingsinstrumenten in handen krijgen.
Democratisering  wordt  ook  in  de  gezondheidszorg  een  belangrijke
doelstelling.  Thiadens  typeert in een lezing voor 66n van de  ouder-
verenigingen  veranderingen in de gezondheidszorg als een verschuiving
van een 'passieve,  expertocratische' naar een 'actieve, democratische
gezondheidszorg'28.   Kenmerkend   voor  de  eerste  vorm  waren   een

onmondige,  passieve, vragende pati nt, een individuele benadering van
de hulpvrager, dominantie van de curatieve geneeskunde, dominantie van
de intramurale gezondheidszorg boven de extramurale,  en tenslotte een
bevoogdende solistische benadering door de deskundige.
De  nieuwe,  actieve gezondheidszorg wordt volgens Thiadens  getypeerd
door  een mondige, zelfstandige  cliant,  die  daarin  mede-helper,
medewerker en medebestuurder is.  Hij is subject en leraar. De patidnt
wordt  gezien als een eenheid van psychische,  sociale  en  somatische
problematiek. Curatieve en preventieve geneeskunde vormen een eenheid,
de  hulpverlener moet stimuleren tot zelfzorg en zelfverantwoordelijk-
heid  als 66n van de deskundigen in samenwerking met  anderen.  Hoewel

lang  niet  iedereen  in de gezondheidszorg enthousiast  is  over  een
dergelijke verschuiving -ik wijs bijvoorbeeld op het sterke verzet van
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een  aantal medische specialisten tegen samenwerking in VTO-teams (zie

hoofdstuk  2)- past  een aantal ontwikkelingen  binnen  een  dergelijk
beeld: gezinsbegeleiding, VTO en pati6ntenraden.

5.9  Conclusie: het gemedicaliseerde en medicaliserende gezin

De  conclusie lijkt gerechtvaardigd dat het beeld van  de  bevoogdende
gezondheidszorg  tegenover  een passieve patiant bijstelling  behoeft.
Sinds  de tweede wereldoorlog heeft zich een  duidelijke  ontwikkeling
voorgedaan  in de richting van de actiever wordende pati nt en van een
als  humaner  verschijnende hulpverlening.  Uit  het  hier  beschreven
onderzoek  naar ouder- en patiantenverenigingen komt naar  voren,  dat
zich  sterke verschuivingen hebben voorgedaan in de doelstellingen  en
werkwijze  van de verschillende verenigingen.  Waren deze aanvankelijk
voornamelijk gericht op onderlinge steun en primaire  belangenbeharti-
ging, steeds meer richtten zij zich op het professioneler maken van de
zorg.  Recentelijk  zijn  de verenigingen zich gaan inzetten voor  het

humaniseren van de relatie tussen hulpvrager en hulpverlener.  Gepleit
wordt voor een open,  begrijpende verhouding tussen beide groepen, een
nieuw  'partnerschap',  met als doel de verantwoordelijkheid  van  het
gezin ten aanzien van de verzorging van gehandicapten een  nieuwe vorm
te  geven.  Deze  nieuwe  'partner-relatie'  lijkt  niet  slechts  een
Nederlandse aangelegenheid. Ook  in de internationale literatuur

verschijnt  het  concept  steeds vaker.  Bij de beschrijving  van  een
nieuwe  methode van ontwikkelings-onderzoek voor jonge  kinderen,  die
voor een groot deel op informatie van ouders berust, formuleert Ireton
dit bijvoorbeld alsvolgt:

"Parent's  involvement in the process of describing and  understan-

ding  the child then serves as the bridge to the development  of  a

working  relationship  or partnership between the parents  and  the
professional" (Ireton, 1985).

Het  opmerkelijke  van  dit nieuwe bondgenootschap is dat  ouders  (en
pationten) nu voor het eerst zelf deel lijken te gaan uitmaken van het
hulpverleningssysteem.  Men  kan zich afvragen  welke  theoretische
betekenis  aan  deze  nieuwe  relaties tussen  ouders  (patidnten)  en
hulpverleners moet worden toegekend.
In  de  klassieke Marxistische  theorievorming  wordt  gezondheidszorg
beschouwd  als  66n  van  de specifieke  reproductie-sectoren  in  een

kapitalistische maatschappijformatie, als een  instantie  die  tot
primaire  taak heeft arbeidskracht te credren en in stand  te  houden.

Noties  met  betrekking  tot subjectieve beleving  van  gezondheid  of
behoefte  aan  zorg blijven ofwel onbesproken,  of worden  gezien  als
'ideologische  bovenbouw',  dat wil zeggen als maskering van een maat-
schappelijk  onderdrukkingsmechanisme (Berns,  1979).  In  Althusser's
conceptie  van  de  'ideologische  staatsapparaten'  worden  aan  deze
ideologie de volgende kenmerken toegeschreven (Berns, ibid.):
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1. De  ideologie  is de verwoording van de imaginaire  verhouding  van
mensen tot hun redle bestaansvoorwaarden.  Zij spiegelt mensen voor
hoe de realiteit beleefd moet worden.

2. De ideologie heeft een materidle basis,  d.w.z. zij is geworteld in
de maatschappelijke productieverhoudingen.

3. De  ideologie  heeft tot taak concrete individuen tot subjecten  te

crearen.  Deze  'subjectiviteit' is echter,  aldus  Althusser,  een
illusie.

Binnen  een dergelijk theoretisch kader,  dat in wezen de  subjectieve
beleving als zelfstandige entiteit ontkent,  zou het fenomeen van  'de

pati8nt  als  actieve  participant'  zoals  wij  dat  hiervoor  hebben
geformuleerd,  slechts  kunnen  worden  uitgelegd  als  een  wel  zeer
subtiele  ideologische constructie.  De pationt of de ouder zou zoveel

zand in de ogen worden gestrooid, dat hij aan zijn eigen onderdrukking
een actieve bijdrage zou leveren.

De eenzijdige nadruk die in Marxistisch geori nteerde benaderingen aan
arbeid en productieverhoudingen wordt toegekend,  hoe belangrijk  ook,
doet volgens Peeters "geen recht aan de doorgaande interactie tussen
mensen en hun situaties,  en aan de historiciteit van menselijk gedrag
en die van de determinanten van dat gedrag"  (Peeters,  1978,  p.224).
Zoals  in  hoofdstuk  1  (par.  1.4.2)  reeds  werd  aangeduid  worden
concepten als 'ideologie' en 'vals bewustzijn' door auteurs,  behorend
tot de poststructuralistische school, geheel verworpen. Een

'misleidende  ideologie' veronderstelt volgens Foucault enerzijds  het
bestaan van een absolute realiteit,  een 'enige echte'  waarheid',  en
anderzijds  het  bestaan van een machtsrelatie,  waarin  die  waarheid

wordt  opgelegd.  Waarheid als zodanig bestaat in die opvatting echter
niet.  Zij  wordt  geproduceerd  binnen  een  bepaalde  denktrant  (in
Foucault's termen het  'discours'),  en wordt gelegitimeerd in  termen
die  algemeen  warden  geaccepteerd (het positieve  mechaniek  van  de
macht). Het gaat met andere woorden niet om de verkoop van een leugen,

maar om de aanvaarding en verkoop van een nieuw product.
Het  moge duidelijk zijn dat antwoorden in termen van  'bovenbouw'  en

van  het voorspiegelen van valse illusies moeilijk zijn te rijmen  met
de wijd  verbreide  penetratie van kennis onder brede  lagen  van  de
bevolking, zoals die  zeker  op  het  terrein  van  de  gezondheid
waarneembaar is.

Een vergelijkbaar probleem doet zich voor ten aanzien van de zogenaam-
de 'medicaliserings-theorieon",  onder andere ontwikkeld door  Illich,
en  in Nederland onder meer uitgewerkt door Achterhuis.  Daarin  wordt

een  nogal  eenduidige relatie gelegd tussen de sterke  groei  van  de
professionele  gezondheidszorg en de toeneming van de behoefte aan die

zorg (Illich, 1978; Achterhuis, 1979). Het aanbod zou in die opvatting
de  vraag bepalen.  De ouder of patidnt is dan een passief object  van
sociale  contr6le  en  professioneel  imperialisme.  En  ofschoon  het
gezondheids- en het welzijnssysteem als 'ziekmakend' worden beschouwd,

bieden  deze theorie&n geen antwoord op de vraag,  waarom het  publiek
zich  dan ziek zou laten maken. Met andere woorden, het historisch
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materialistische  noch  het  medicaliserings perspectief  bieden  veel
ruimte  voor een eigenstandige rol van het 'onderwerp' van de  gezond-
heidszorg, de patiant of diens ouders.

Daarnaast  zijn  er  theoretische benaderingen waarop  een  omgekeerde
kritiek mogelijk is.  In de sociologisch georionteerde theorie over de

'ziekte-rol'  van  Parsons bijvoorbeeld wordt ziek of  afwijkend  zijn
uitgelegd  als  een  specifieke manier  om  verstoord  maatschappelijk
functioneren  binnen  een bepaald relationeel netwerk  te  legitimeren
(Parsons, 1951). De Swaan omschrijft dit mechanisme als volgt:

"Is   het geen onwil,      dan   moet het onvermogen   zijn. Als iemand   niet
kan wat hij in zijn positie geacht wordt te kunnen, dan is hij ziek
en  moet hij naar de dokter.  Is het geen onwil,  dan moet hij  dus
beter willen worden en meewerken  aan zijn behandeling" (de Swaan,
1985).

Gedrag  van  patilinten  wordt hier dus uitgelegd  in  termen  van  een
beperkt  netwerk  van  relaties.  Het positieve  aspect  van  Parsons'

benadering in dit kader is dat de patiant-rol wordt geaxpliciteerd. De
zieke  is  niet alleen slachtoffer,  maar heeft bij de ziekte ook  een
zeker 'belang'.

Waar  in de hiervoor beschreven benaderingen echter een te  eenduidige
nadruk  wordt gelegd op productieverhoudingen of professionele  macht,
lijkt  het probleem in de ziekte-rol theorie vooral dat deze  krachten
juist onbesproken blijven.  Met andere woorden,  Parsons' visie  biedt

slechts een zeer gedeeltelijk antwoord op de vraag naar het waarom van
dergelijke rolpatronen.

Samenvattend  zou  men kunnen stellen, dat beschikbare theoretische

noties  ten aanzien van de relatie tussen patiunt (of ouder) enerzijds
en de gezondheidszorg anderzijds,  onvoldoende mogelijkheid bieden  om
veranderende patronen, zoals het hier gesignaleerde 'nieuwe
partnerschap' te verklaren.
De  realiteit laat zien dat concepten als 'bevoogding' of  'onderdruk-

king'  niet  langer houdbaar zijn.  De maatschappelijke tendens  lijkt
gericht te zijn op de bevrijding van de leek, op de deskundige die van

zijn  troon moet komen.  Tegelijkertijd wordt de leek echter  door  de

uitbreiding  en penetratie van de professionele gezondheidszorg steeds
meer leek op zijn eigen terrein: het eigen welbevinden en de invulling
van het ouderschap.
De nieuwe beelden van ouders, patidnten, deskundigen 6n hun

partnerschap  lijken mij van essentieel belang voor het begrijpen  van
ontwikkelingen  in  de  gezondheidszorg.  De  'nieuwe'  hulpvrager  en
hulpverlener spelen een belangrijke rol in het proces van democratise-

ring en humanisering.  Zij geven enerzijds de overheid de mogelijkheid
om  haar  gezondheidsbeleid een humaner aanzien te geven in het  licht
van  bezuinigingen  en  behoudende gezinspolitiek (het  gaat  toch  om
dingen die iedereeen in het veld samen will), anderzijds kunnen ouders

en pationten zich verantwoordelijke,  actieve,  en competente  burgers
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blijven voelen,  ondanks hun steeds grotere beroep op deskundigen.  De
deskundigen  tenslotte  kunnen  zich met behulp van dit  nieuwe  beeld
ontdoen van het negatieve imago van eigenbelang en bevoogding.

Het  zou  te  simpel  zijn om deze ontwikkeling af  te  doen  als  een

verfijnde,  subtiele  nieuwe  manier van  contr6le  en  normalisering.
Immers,  ouders  en pati6nten winnen er ook bij.  Ze zijn in elk geval
mondiger geworden ten aanzien van hun eigen gezondheid.  Misschien  is
er sprake van een 'progressieve,  emanciperende' beweging, die, na het
in  gang zetten van bepaalde veranderingen tot de ontdekking kwam  (of
nog moet komen), dat de ontwikkelingen werden overgenomen en omgebogen
in  een richting,  waar ze weinig contr6le meer over blijkt te hebben.

De vraag is of het concept van de 'actieve,  verantwoordelijke  ouder'
wel  zo  emanciperend zal blijken te zijn,  als de ouders zich  hebben
voorgesteld.

Deskundige  en cliont zijn ongetwijfeld meer op gelijke voet  gekomen,
maar  lijken beiden onderworpen aan hetzelfde systeem. In de  psycho-
analyse,  zo  stelt Ingleby,  "onderwerpt de patidnt zich niet aan  de
regels van de analyticus,  maar aan die van de analyse,  net zoals  de
analyticus dat doet.  De echte macht van de psychoanalyse ligt niet in
de invloed van de analyticus op de pati8nt,  maar in de invloed van de
analytische  doctrine op hen beiden...  (Ingleby,  1985b).  Met andere
woorden,  een machts-tegenstelling tussen deskundigen en pationten  is
een te eenvoudige voorstelling van zaken;  beide immers schuilen onder
dezelfde  paraplu van een dominante logica.  De kracht van deze logica
is gelegen in haar positieve benadering:  respect voor de  individuele
autonomie en de rechten van ouders. Het gezinsleven waar zoveel belang
aan  wordt gehecht,  kan zo worden 'gereguleerd' met middelen die niet
als repressief worden ervaren (Donzelot, 1979).

Foucault's uitspraak dat het gemedicaliseerde en medicaliserende gezin
sinds  de  achttiende  eeuw  wordt gebruikt als  scharnier  tussen  de
objectieve  doelstellingen  ten aanzien van goede gezondheid  van  het
maatschappelijke  lichaam,  en het verlangen naar of de  behoefte  aan
verzorging van individuen, lijkt door de hier beschreven

ontwikkelingen  aan  actualiteit  niets te hebben verloren  (Foucault,
1981).

De medicaliserende pati8nt,  de medicaliserende ouder,  zij vormen  de
schakel  tussen twee schijnbaar tegenstrijdige boodschappen:  jij  (de

ouder of pationt) bent verantwoordelijk voor je eigen gezondheid, maar
wij  (overheid  en  professionele wereld) willen je wel  in  de  gaten
houden, excuseer: voor je zorgen. Zullen we samen?
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ADDENDUM    bi j HOOFDSTUK    5:

LYSE PHILADELPHIA CONTACTBLAD 1960-1984

A.1  Inleiding en Probleemstelling

In  hoofdstuk 5 werd melding gemaakt van een onderzoek naar de ontwik-
keling van, en veranderingen binnen ouder- en pati6ntenorganisaties in
de  Nederlandse gezondheidszorg sinds de tweede wereldoorlog.  In  het
kader  van dat onderzoek werden de periodieken van een aantal van deze
organisaties geanalyseerd.
Bij  de kwalitatieve analyse van deze periodieken werd  geconstateerd,

dat  er  zich binnen een periode van ongeveer dertig jaar  een  aantal
verschuivingen binnen die verenigingen hebben afgetekend,  die betrek-
king  hebben  op de relatie tuseen ouders  en  gezondheidsdeskundigen,
alsmede  op  de invloed van religie en wetenschap op het  denken  over
handicaps.
Deze bevindingen kunnen als volgt worden samengevat:

a. De invloed van medische en sociaal-wetenschappelijke deskundigen op
denken  en  handelen van de ouderverenigingen is in de periode  van
1960 t/m 1984 toegenomen.

b. De invloed van ouders neemt in dezelfde periode af.

c. De invloed van religieuze ambts-bekleders neemt eveneens af.
d. De relatie tussen ouders en deskundigen verandert in de onderzochte

periode:  gelijkwaardigheid  en samenwerking komen in de plaats van
ongelijkwaardigheid en controversen.

e. De  onderwerpen  waar de  ouderverenigingen  zich  mee  bezighouden
veranderen  eveneens:  er vindt een 'verwetenschappelijking' plaats
in  het  denken  over  handicaps,  die in de  plaats  komt  van  de
oorspronkelijke aandacht  voor  onderlinge steun. Er  is   een

verschuiving zichtbaar van aandacht voor intramurale naar

extramurale zorg-arrangementen,  met een toenemende  belangstelling
voor (vroeg-)diagnostiek en behandeling.

Het  werd noodzakelijk geacht deze bevindingen aan een nadere toetsing
te  onderwerpen.  Hiertoe werd het tijdschrift van de  oudervereniging

Philadelphia,  het  'Philadelphia Contactblad' aan  een  kwantitatieve
inhoudsanalyse  onderworpen.  Het  ging  hierbij om  nummers  van  dit

Contactblad uit de periode 1960 t/m 1984.
Om  een beeld te verkrijgen van de veronderstelde verschuivingen  werd
een  verzameling 'teksten' (zie A.2.) geanalyseerd  op  de  volgende
variabelen:

variabele 1: positie van de auteur
variabele 2: aanwezigheid van weergave van 'ervaringen' en

'gevoelens' van ouders en/of niet-deskundigen
variabele 3: het al of niet religieuze karakter van de tekst

175



- inhoudsanalyse -

variabele 4: het voorkomen van sociaal-wetenschappelijke redeneringen
variabele 5: het voorkomen van medische termen
variabele 6: het  voorkomen  van concrete  advisering  op  lichamelijk

en/of medisch gebied
variabele 7: het  voorkomen van concrete adviezen op psychologisch  of

pedagogisch gebied

variabele 8: het voorkomen van beschrijvingen van- of commentaar op de
relaties tussen ouders en deskundigen

variabele 9: het onderwerp van de tekst

A.2  Methode

Uitgangspunt  bij  de uitgevoerde inhoudsanalyse  was,  dat  artikelen
welke  verschijnen  in  periodieken  van  ouderverening  een  adequate
weerspiegeling  vormen  van de gedachtenvorming en het beleid van  die
verenigingen. Veranderingen die over de tijd kunnen worden waargenomen
in  dergelijke periodieken geven op die manier een beeld van  verande-

ringen die zich in het totale functioneren van de vereniging afspelen.

A.2.1  De keuze van het tijdschrift

Het  onderzoek  moest  beperkt  blijven tot  46n  van  de  bestudeerde

ouderorganisaties. De keuze viel  daarbij  op de protestants-
christelijke  vereniging  voor ouders en vrienden van  het  geestelijk
gehandicapte  kind 'Philadelphia'.  Twee argumenten speelden  bij  die
keuze een rol: in de eerste plaats is Philadelphia een vereniging  die
al  vijf  en twintig jaar bestaat,  zodat veranderingen in de tijd  te

meten  zouden zijn.  Bovendien is zij gedurende deze periode  autonoom
gebleven,   in   tegenstelling  tot  'Helpt  Elkander  en 'Voor het

Zorgenkind', die in de jaren zeventig fuseerden. Deze fusie betekende,
dat  de  twee  verenigingen  een  gemeenschappelijk  periodiek  gingen

uitgeven.  Gezien deze historische discontinuiteit zou een keuze  voor

een  van  deze  verenigingen een  inhoudsanalyse  hebben  bemoeilijkt,
aangezien  niet langer duidelijk zou zijn tegen 'welk verleden' latere
ontwikkelingen afgezet zouden kunnen worden.  De tweede reden voor  de

keuze  van  Philadelphia  had betrekking op de aard van  het  door  de
verenigingen  bestreken  terrein.  Aangezien de nadruk in deze  studie

ligt op de relatie van ouders met de psychologische professie, lag een
onderzoek van een oudervereniging voor geestelijke handicaps het meest
voor  de hand.  In de andere (langer  bestaande)  oudervereniging,  de
BOSK, staat vooral de medische professie centraal.

Philadelphia  heeft sinds 1960 een eigen tijdschrift  uitgegeven,  het
Philadelphia Contactblad,  dat aanvankelijk enkele malen per jaar,  en
later  maandelijks  verscheen.  De  artikelen die in  dit  Contactblad

verschenen, dienden als materiaal voor de uitgevoerde inhoudsanalyse.
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A.2.2  Steekproef

om  tot een representatieve en aselect getrokken steekproef  te  komen
werd de volgende methode gebruikt:
uit  elk van de jaargangen 1960 tot en met 1984 werd 'blind' steeds  1
aflevering  (nummer)  gekozen.  Wanneer het aldus gekozen  nummer  een
speciale  uitgave  of  themanummer bleek te zijn,  werd  uit  dezelfde
jaargang op dezelfde wijze een ander nummer gekozen.
Zo  ontstond  een steekproef van 25 tijdschriften,  die te  zamen  356
artikelen  bevatten.  Ten behoeve van de analyses werd  de  steekproef
vervolgens onderverdeeld in vijf periodes van vijf jaar:

periode 1: 1960 t/m 1964
periode 2: 1965 t/m 1969
periode 3: 1970 t/m 1974
periode 4: 1975 t/m 1979
periode 5: 1980 t/m 1984

A.2.3  Veronderstellingen

Ten  aanzien  van het verloop van de variabelen over de  tijdsperioden

werden  op grond van het kwalitatieve onderzoek de volgende  veronder-
stellingen geformuleerd:

1. t.a.v. variabele 1, positie auteur:

van 1960 naar 1984 (periode 1 naar periode 5):
* neemt het percentage auteurs-ouders af
* neemt het  percentage  auteurs-religieuze  functionarissen   af
of blijft ongeveer gelijk

* neemt het percentage auteurs-professionelen toe
2. t.a.v. variabele 2, ervaringen/gevoelens van ouders e.a.:

van 1960 naar 1984 (periode 1 naar periode 5):

* daalt  het percentage positieve scores aanvankelijk (van  per.  1
naar 3), en stijgt dan vervolgens tot aan periode 5

3. t.a.v. variabele 3, het religieuze karakter:
van 1960 naar 1984 (periode 1 naar periode 5):

* vertoont het percentage positieve scores (1 en 2) een daling
4. t.a.v.  variabele  4,  gebruik van  sociaal-wetenschappelijke

redeneringen:
van 1960 naar 1984 (periode 1 naar periode 5):

* stijgt  het  percentage  positieve  scores (1 en 2)  tot  en  met
periode 4, met daarna een daling naar periode 5.

5. t.a.v. variabele 5, gebruik van medische termen:
van 1960 naar 1984 (periode 1 naar periode 5)

* stijgt  het percentage positieve scores (1 en 2) in de periodes 1
en 2, daalt in periode 3 en 4, en stijgt in periode 5.
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6. t.a.v. variabele 6, concrete medische en lichamelijke adviezen:

van 1960 naar 1984 (periode 1 naar periode 5)
* stijgt het percentage  adviezen aan professionelen en/of
professionele instanties

* stijgt het percentage adviezen aan ouders/kinderen
7. t.a.v. variabele 7, concrete psychologische/pedagogische

adviezen:

van 1960 naar 1984 (periode 1 naar periode 5)
* stijgt het percentage adviezen in elk der drie categoriean tot en
met periode 4, met daarna een daling naar peridode 5

8. t.a.v. variabele 8, de relatie tussen ouders en deskundigen:

van 1960 naar 1984 (periode 1 naar periode 5)
* blijft het percentage scores in categorie 1 (neutraal) constant
* daalt het percentage scores in categorie 2 (controverse)
* stijgt  het  percentage  scores in  categorie  3  (samenwerking),
met name vanaf periode 3

9. t.a.v. variabele 9, onderwerpen van het artikelen:

van 1960 naar 1984 (periode 1 naar periode 5)
* stijgt het percentage scores in categorie 6
* daalt het percentage scores in categorie n 1 en 7

A.2.4  Vragenlijst en Scoring

De scoring van variabelen vond plaats door middel van het beantwoorden
van 'vragen' over de tekst door daartoe getrainde  beoordelaars.  Deze
vragen  vormen tezamen een gestandaardiseerde vragenlijst,  welke werd
samengesteld  op basis van de in paragraaf 2 genoemde  variabelen.  De
vragenlijst en antwoordcategorieon worden weergegeven in bijlage 1.

De  tekst  van elk artikel werd eerst integraal door  een  beoordelaar

gelezen,  waarna vervolgens de gestandaardiseerde vragenlijst over  de
tekst werd ingevuld.

Om een  zo eenduidig mogelijke beantwoording  te  verkrijgen,  werden
tevoren  de  in  de  vragenlijst  gebruikte  begrippen  zo  nauwkeurig
mogelijk  geoperationaliseerd.  Voor  een beschrijving  hiervan  wordt
verwezen naar bijlage 2.
Onafhankelijke  scoring  van 25 'proef-artikelen' door beide  beoorde-
laars leverde een overeenstemmings-percentage op van 83 %.

A.2.5  Verwerking van de gegevens

Allereerst werden frequentieverdelingen van de antwoorden op de vragen
gemaakt.  Een  aantal  cellen bleken onvoldoende te  zijn  gevuld.  In

verband  hiermee  werd  besloten tot het samenvoegen  van  een  aantal
antwoordcategoriedn per vraag (zie bijlage 3).
Vervolgens werden frequentieverdelingen van de antwoorden over de vijf
gedefinieerde  tijdsperioden gemaakt.  Op de aldus ontstane  verdeling
werd  een  toets op verandering uitgevoerd.  Met behulp van  een  chi-
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kwadraat  toets  werd een geobserveerde verdeling vergeleken  met  een
stabiele verdeling.  Bestond er een significant verschil,  dan was  de
geobserveerde verdeling significant niet stabiel.  In dat geval kon de
conclusie  getrokken  worden  dat er sprake was van  een  significante

verandering van een variabele over de verschillende tijdsperioden.

opgemerkt  dient  te  worden dat  een  gedetailleerdere  toetsing  van
verschuivingen  over specifieke periodes, zoals vermeld in paragraaf
A.2.3, vanwege het beperkte aantal observaties niet zinvol bleek.

A. 3 Resultaten

Voor  een  overzicht  van  de absolute en  relatieve  frequenties  van

antwoorden zoals die verkregen zijn met behulp van de vragenlijst  zij
verwezen naar bijlage 4.
Een  eerste beschouwing van deze verdeling brengt aan het licht dat

bij  een aantal vragen de scoring in de antwoord-categorie nul zo hoog
is,  dat  een analyse van deze vragen verder onmogelijk  is.  Zou  een
verdeling  van  de  scores op deze vragen over de  vijf  tijdsperioden
worden gemaakt,  dan zou de verdeling voornamelijk bestaan uit  'niet-
antwoorden'.
Met  name  is  dit het geval bij de vragen 5 en 6 en  8.  Deze  vragen

zullen dan ook niet meer worden betrokken in de verdere analyse.
In de discussie (paragraaf A.4) zal nader worden ingegaan op de  moge-

lijke oorzaken van deze grote hoeveelheid 'niet-antwoorden'.
Bij het nu volgende overzicht van de frequenties van de scores over de

tijd  wordt vooral gebruik gemaakt van de gesommeerde  antwoordcatego-
rieon, zoals beschreven in bijlage 3.

Veranderingen in scores over de 5 tijdsperioden

Voor  de  variabelen 1 (auteurs),  3  (Religieus  karakter),  4  (Soc.
Wet.Redeneringen)  en  7  (Psychologisch Advies)  en  9  (onderwerpen)
konden significante veranderingen over de tijd worden aangetoond. Voor
de overige variabelen kon deze relatie niet worden gevonden.

Variabele 1 (auteurs):

Wanneer  de percentages ouder-auteurs en overige auteurs worden verge-
leken over de tijdsperioden is een significante verschuiving waarneem-
baar (zie figuur 1):

periode     I           II III IV           V

ouders: 60.0% 66.7% 54.8% 38.9% 38.9%

overig: 40.0% 33.3% 45.2% 61.1% 61.1%

chi-kwadraat=9.21557 df=4 p=0.0559
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fig.1: ouder-auteurs en overige auteurs over de tijdsperioden

Variabele  3 (religieuze invloed):

Na sommering van de antwoordcategorie6n  wordt een significante afname
van religieuze invloeden over de tijd zichtbaar (zie figuur 2):

periode     I          II III IV           V

perc. 23.8% 23.8% 23.8% 14.8% 13.9%

Chi-kwadraat: 14.48 df=4 P=0.059

30

20 .
%

10 .

0

1         2          3          4          5 (tijdsper.)

fig.2: religieuze invloed over de tijdsperioden
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Variabele  4 (sociaal-wetenschappelijke redeneringen):

Na sommering van categoriedn is een statistisch significante verschui-

ving  van deze variabele in de tijd zichtbaar:  de algemene  trend  is
toename, de laatste periode laat een afname zien (zie figuur 3).

periodes    I          II III IV           V

perc. 7.6% 17.4% 20.5% 30.3% 24.2%

Chi-kwadraat: 21.95 df=4 p=0.0002

40 -

30 -

20
%

10 .

0

1          2          3          4          5 (tijdsper.)

fig.3: sociaal-wetenschappelijke redeneringen over de tijdsperioden

Variabele  7 (psychologisch advies):

Sommering  van categorie6n laat een tamelijk significante  verandering
van  de hoeveelheid psychologisch en pedagogisch advies over de perio-
den zien. (zie fig. 4.) De trend is vergelijkbaar met variabele 4.

periodes I II III IV           V

perc. 8.1% 10.8% 20.8% 20.7% 9.8%

Chi-kwadraat: 8.9142 df=4 p=0.0633

40

30 .

20

  10

0

1          2          3           4          5 (tijdsper.)

fig.4: psychologisch advies over de tijdsperioden
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Variabele 9 (onderwerpen):

De  enige significante verandering in onderwerpen over de tijd die kon
worden gevonden betrof categorie 6, behandeling, diagnostiek en oplei-
ding (zie fig. 5). Met name periode 4 toont een opvallende toename.

periodes    I          II III IV           V
perc. 17.2% 17.2% 3.4% 48.3% 13.8%

chi-kwadraat= 16.34 df=4 p=0.005
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fig.5: Het onderwerp diagnostiek/behandeling etc. over de tijdsperioden

A.4  Discussie en Conclusies

Ten aanzien van de variabelen 'auteurs:, 'religieus  karakter',
'sociaal-wetenschappelijke redeneringen', 'psychologisch/pedagogisch
advies' en 'onderwerpen' konden significante verschuivingen in de tijd
worden  aangetoond.  Daarmee konden 5 van de 9 geformuleerde veronder-
stellingen geheel of gedeeltelijk worden bevestigd.  Dit betekent  een
belangrijke  ondersteuning  voor  de in de  literatuurstudie  gemaakte
analyses.  Voor  de  overige variabelen kon echter  geen  verschuiving
worden  aangetoond.  Bovendien konden slechts,  zoals eerder  vermeld,

berekeningen  worden  uitgevoerd voor de veranderingen  over  de  vijf
tijdsperioden als geheel. Gedifferentieerde uitspraken over opvallende
verschuivingen, bijvoorbeeld tussen de perioden 4 en 5 (zoals die voor
de  variabelen 3,  4 en 5 werden gevonden),  waren vanwege de  geringe
'vulling'  van  de  cellen niet mogelijk.  Voor beide  problemen  zijn
enkele redenen aan te wijzen:

1. De te kleine omvang van de steekproef.

Gebleken  is dat het absolute aantal artikelen waarin voor dit  onder-

zoek  relevante  informatie  lag  besloten,  gering  was.  Met  andere
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woorden,  de  steekproef  van 25 tijdschriften leverde  weliswaar  356
artikelen op, maar daarvan bleek een groot aantal 'overbodige ballast'
te vormen met betrekking tot de te scoren variabelen.  Ten aanzien van

enkele variabelen geldt zelfs, dat de steekproef-omvang het 10-voudige
had moeten zijn om zinvolle analyses mogelijk te maken.
Voorts bleek voor vrijwel alle variabelen te gelden,  dat de differen-

tiatie  in antwoordcategorie n te groot was in relatie tot  de  steek-
proef-omvang. Hierdoor werd sommering in vrijwel alle gevallen

onontkoombaar.

2. De keuze van het Philadelphia-Contactblad.

Het  oorspronkelijke  onderzoek was gebaseerd op kwalitatieve  analyse
van de tijdschriften van een aantal ouderverenigingen uit verschillen-

de  sectoren.  Enkele  veronderstellingen welke in  de  inhoudsanalyse
werden getoetst,  hadden vooral betrekking op verschuivingen, die zich
binnen bepaalde verenigingen hebben voorgedaan.  Met name betreft  het
hier  veronderstellingen  op het gebied van medische  professionalise-
ring.  Weliswaar  lijkt hiervan ook binnen de  ouderverenigingen  voor

geestelijk  gehandicapten sprake te zijn,  maar in geringere mate  dan
bijvoorbeeld  in de BOSK,  waar de medisch georienteerde wetenschappen
door de aard van de problematiek meer aan de orde zijn.

Geconcludeerd kan worden, dat  in deze inhoudsanalyse enkele

bevindingen  die op grond van kwalitatieve analyse van de  periodieken
van  een  zestal  ouder- en patiuntenorganisaties  tot  stand  kwamen,

kwantitatief  konden worden bevestigd.  Gezien de geringe  'dichtheid'
van  de  voor  deze analyse noodzakelijke informatie  in  het  gekozen
tijdschrift,  het Philadelphia Contact-blad,  bleek het niet  mogelijk
over een aantal andere veronderstellingen uitspraken te doen.
Ten  aanzien van de in paragraaf A.1 geformuleerde veronderstellingen,

welke  werden  geuit  op  grond van de  kwalitatieve  analyse  van  de
periodieken van een groter aantal ouderverenigingen,  kan het volgende
worden opgemerkt:

Ad a  (invloed  van  medische- en  sociaal  wetenschappelijke  deskun-

digen  neemt toe over de tijd):  op grond van de auteur-gegevens
lijkt  deze uitspraak juist,  zij het dat zij  niet  gedifferen-
tieerd  kan  worden voor de verschillende  groepen  deskundigen,
maar  slechts geldt voor het totaal.  Medische invloed kan  niet
warden  aangetoond,  wel  is  vastgesteld  dat  er  significante
veranderingen  optreden in de mate van het gebruik van  sociaal-
wetenschappelijke redeneringen  en  het  geven  van  psycholo-
gisch/pedagogisch  advies.  Deze toenames wijzen eveneens in  de
richting van  'groeiende  invloed' van (bepaalde groepen)

deskundigen,  echter  in de laatste onderzochte periode lijkt er
weer sprake van een afname.
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Ad b  (invloed  van  ouders  neemt af over  de  tijd):  op  grond  van
auteurs-gegevens lijkt ook deze veronderstelling juist. De vraag
naar  het  voorkomen van 'ouderlijke ervaringen' leverde  onvol-
doende informatie  op  om  deze  veronderstelling te kunnen
bevestigen of te ontkennen.

Ad c  (invloed  van religieuze ambtsbekleders neemt af over de  tijd):
deze uitspraak kan niet worden bevestigd op grond van de auteur-
gegevens.  Wel kan worden aangetoond dat steeds minder artikelen
een religieus karakter dragen.

Ad d  (de relatie ouders-deskundigen): het onderzoeksmateriaal leverde
onvoldoende  informatie  op om deze veronderstelling  te  kunnen
bevestigen of te ontkennen.

Ad e  (veranderingen van onderwerpen:  o.a.  verwetenschappelijking in

plaats van 'onderlinge steun'):  aanwijzingen die in de richting
gaan  van  een bevestiging van de hier  geuite  veronderstelling
kunnen  gelden,  zijn  de geconstateerde  toenames  in  sociaal-
wetenschappelijke  redeneringen  en  psychologisch  advies,   de
toename  van  het aantal deskundigen-auteurs,  en  tenslotte  de
toename  van  scores  in de categorie artikelen  die  betrekking
hebben op 'behandeling, diagnostiek en opleiding'.

Tenslotte  dient opgemerkt te worden dat het aanbeveling  verdient  om
bij dit type  inhoudsanalyse  allereerst  door middel van een
proefonderzoek  de  'informatie-dichtheid' van de te  analyseren  bron
vast  te stellen.  De ervaringen met dit onderzoek wijzen erop dat bij
het soort  vraagstellingen  zoals  die  hier  zijn gehanteerd een

omvangrijke steekproef noodzakelijk is.

184



- ouders en deskundigen -

H O O F D S T U K  6

OUDERS EN DESKUNDIGEN:

verslag  van  een proefonderzoek naar de relatie tussen  kenmerken  en*
zelfbeelden van ouders, en hun attituden en gedrag t.a.v. deskundigen .

6.1  Inleiding en Probleemstelling

In verschillende hoofdstukken van deze studie werden tot dusverre

veranderingen  besproken in de relaties tussen ouders en  deskundigen.
Het  zich wijzigende karakter van deze verhoudingen speelt immers  een
belangrijke rol  in  de  moderne  preventieve  jeugdgezondheidszorg,
waarvan  vroegtijdige onderkenning,  het centrale onderwerp  van  deze
studie, deel uitmaakt.
In hoofdstuk 5 werd onder andere gewezen op de steeds actiever worden-

de  rol  die  ouders sinds de tweede wereldoorlog  in  de  Nederlandse
gezondheidszorg zijn gaan spelen.  Het beeld van de passieve, vragende
patidnt of ouder tegenover de alleswetende,  autoritaire deskundige is
derhalve  niet langer een adequate afspiegeling van de  werkelijkheid.
De  vraag  werd opgeworpen,  of ouders daarmee ook  daadwerkelijk  aan

onafhankelijkheid  hebben  gewonnen.  Geconcludeerd werd,  dat  ouders
weliswaar mondiger lijken te zijn geworden, maar dat zij hun wensen en
eisen  meer en meer lijken te vertalen in de termen die hen  verschaft
worden  door  de  professionele hulpverlening, en de daaraan ten

grondslag  liggende  wetenschappelijke benaderingen.  Ouders  en  des-
kundigen  schuilen beide onder de paraplu van eenzelfde  professionele
ideologie.  Op grond van kwantitatieve gegevens uit de  inhoudsanalyse
van  het  Philadelphia Contactblad (zie addendum bij hoofdstuk 5)  kon
worden  vastgesteld,  dat ouders ook in hun eigen organisaties  ruimte
prijs hebben gegeven aan deskundigen,  en dat professionele benaderin-
gen zich daar een belangrijke plaats hebben verworven.

In hoofdstuk 4 werd gesproken over het ontstaan van een 'wetenschappe-
lijk  ouderschap'.  Met  deze  term werd  gedoeld  op  een  cultureel
veranderingsproces,  waarbij  het denken en het handelen van ouders in
toenemende mate worden bepaald door de wetenschappelijke of professio-
nele  logica.  In  positieve zin nemen hierdoor de  mogelijkheden  tot
'beheersing' van problemen bij kinderen toe,  in negatieve zin  worden
deze nieuwe  mogelijkheden  gelimiteerd  door  de  grenzen  die   de
wetenschappelijke ideologie definieert (zie paragraaf 4.5.4).
De Swaan e.a.  spreken in dit verband van 'proto-professionalisering':

de alledaagse oriantatiewijzen en levensgewoonten van leken veranderen
onder invloed van het professionaliseringsproces.  Leken maken zich de
categoriedn,  termen  en  handelingswijzen van deskundigen  eigen,  en

 Met dank aan Truuske de Bock,  Monique Croes,  Gert Geenssen,  Gerard
Vegt  en  de  medewerkers van de Kruisverenigingen  in  Amersfoort  en
Leusden/Achterveld voor hun medewerking aan dit onderzoek.
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ontwikkelen  zich  tot  een  soort  'pseudo-deskundigen'  (Brinkgreve,
Onland en de Swaan, 1979).
Deze  opvatting  laat echter enkele belangrijke kenmerken van de  hier

besproken veranderingen buiten beschouwing. Immers, de term
protoprofessionalisering  geeft  aan,  dat  er  een  beweging  is  vAn

professionele denkwijzen nAAr leken. De leek wordt voorgesteld als een
consument die zich de nieuwe heilsleer niet alleen in de schoenen laat

schuiven,  maar haar als het ware assimileert. Deze benadering behoeft
op  twee  punten een verdere uitwerking.  In de eerste plaats  is  een
nader  inzicht  gewenst in de cultureel-historische veranderingen  die
ten grondslag liggen  aan de gewijzigde verhoudingen tussen

beroepskringen en leken (zie o.a.  paragrafen 1.3.3,  5.4, 5.7 en 5.8).
Professionalisering  is  een  proces dat zich  niet  uitsluitend  laat
verklaren  vanuit  de expansiezucht van bepaalde  beroepsgroepen.  Het

verschijnsel  professionalisering  is direct  verbonden  aan  sociaal-
historische condities van de welvaartsstaat,  waarbij maatschappelijke
en individuele problemen  worden  vertaald  in  de behoefte aan

professionele interventies.  In de tweede plaats moet de vraag  warden
beantwoord,  welke  psychologische mechanismen de leek tot assimilatie

van professionele denkkaders brengen. Sociologische beschrijvingen van
dynamieken  tussen  beroepsgroepen en leken bieden  op  zichzelf  geen
voldoende  verklaring  voor de acceptatie van professionele  producten
door  het  publiek.  Het concept  'protoprofessionalisering'  is  nauw

gelieerd  aan de professionaliserings-theoriedn,  en vormt daarmee een
sociologisering van een proces, dat ook cultureel-historische, sociale
4n psychologische invloeden kent (zie verder paragraaf 7.2.3).

Om  nader  inzicht te verwerven in de vraag naar het 'waarom'  van  de
veranderende  relatiepatronen  tussen ouders en deskundigen  werd  een
verkennend  onderzoek  uitgevoerd  onder een groep  ouders  van  jonge
kinderen (0 tot 5 jaar).  Belangrijkste oogmerk van dat onderzoek  was
om na te gaan,  of er verschillende patronen van gedrag en houding ten
aanzien van deskundigen zijn aan te wijzen,  en zo ja,  welke factoren
daarmee zouden kunnen samenhangen.  Gezien het ontbreken van onderzoek
met  een  gelijksoortige  vraagstelling,  moest  er  sprake  zijn  van
onderzoek  met  een grote 'bandbreedte'.  Op grond van de  beschikbare
literatuur  en eigen veronderstellingen werden een  aantal  variabelen
gekozen,  die  te  zamen verschillende ouderlijke 'profielen' te  zien
zouden kunnen geven.

Naast  demografische  kenmerken  (opleiding,  leeftijd,  samenlevings-
verband,  politieke overtuiging etc.) werden de volgende  attitude- en
gedragsvariabelen variabelen geselecteerd:

1. Het feitelijk gebruik van deskundigen
2. De waardering van deskundigen

3. Gebruik en waardering van z.g. 'media-deskundigheid'
4. De mate van bezorgdheid met betrekking tot kinderen

5. De  mate van steun die men in eigen omgeving ervaart met betrekking
tot de zorg voor kinderen)
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6. De mate van invloed die men zichzelf toeschrijft op de ontwikkeling
van kinderen

7. De mate waarin men zichzelf competent acht in de zorg voor kinderen

Ad 1. Feitelijk gebruik

Gedoeld wordt hier op de mate waarin ouders, voor zichzelf en voor hun
kinderen  werkelijk  een  beroep doen op  advies  en  behandeling  van
deskundigen. Onder 'deskundigen' worden niet alleen artsen en sociaal-
wetenschappelijke hulpverleners verstaan, maar ook een verscheidenheid
aan  andere  beroepsgroepen  die met betrekking tot de  zorg  voor  en
opvoeding  van kinderen kunnen worden geraadpleegd.  Het betreft  hier
bijvoorbeeld  peuterspeelzaal-leidsters,  kleuterleidsters en  gezins-
verzorgenden.
Ad 2. Waardering van deskundigen

Het  betreft hier zowel de algemene attitude ten aanzien van deskundi-
gen, als de specifieke waardering van daadwerkelijk verkregen adviezen
of behandeling.
Ad 3. Gebruik en waardering 'media-deskundigen'
Media worden veelal als belangrijke bron van verspreiding van  profes-

sionele ideean gezien (vgl.  Brinkgreve et al.,  1979;  Nicoll, 1986).
Gedoeld wordt hier op deskundige informatie via boeken, tijdschriften,
radio, televisie.
Ad 4. Mate van bezorgdheid ten aanzien van kinderen
De  mate van bezorgdheid wordt vaak als belangrijk kenmerk van  ouders
gezien (vgl.  Engfer en Scheewind,  1976, Pitfield & Oppenheim, 1964).
De veronderstelling is dat sommige ouders zich eerder en vaker bezorgd

maken  over de gezondheid en ontwikkeling van hun kinderen dan  andere
ouders.  Met  andere woorden:  een bepaald gedragspatroon van kinderen
kan op verschillende manieren geinterpreteerd worden.
Ad 5. Mate van steun bij de zorg voor kinderen
In toenemende mate wordt gewezen op het isolement van  ouders,  vooral
moeders  (Singer,  1981,  Newson & Newson,  1974).  Het wegvallen  van
traditionele steunnetwerken in de primaire leefomgeving zou professio-

nalisering van de gezondheidszorg en de assimilatie daarvan door leken
in de hand werken (Hattinga Verschure, 1981).
Ad 6. De mate van invloed op de ontwikkeling van kinderen
Evenals ontwikkelingspsychologen  kunnen  ook  ouders  verschillende
concepties van kinderlijke ontwikkeling hebben.  "As with scientists",
zo stelt Sameroff,  "parents can differ in the importance they give to
influences arising  from  the  child's  nature   (a   constitutional
approach),  to  the  child's nurturing (an environmental  approach).."
(Sameroff, 1985). Het lijkt gerechtvaardigd te veronderstellen dat een
dergelijke ouderlijke 'ontwikkelingstheorie' de relatie tot  deskundi-
gen kan  beinvloeden.  Immers,  wanneer van een  klassieke  rijpings-

gedachte  wordt uitgegaan,  hebben interventies minder zin dan  binnen
het kader  van  een  theorie  waarbij  sturing  of regulering van

ontwikkeling mogelijk is.
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Ad 7. Gevoel van competentie

De  mate  waarin  ouders zich bekwaam achten om  ouderlijke  taken  te

vervullen  is  bij het onderzoek naar ouder-kind relaties  steeds  een
belangrijk  gegeven (zie o.a.  Leenders,  1984;  Engfer en Schneewind,

1976;  Vergeer en van IJzendoorn, 1981). De veronderstelling ligt voor
de  hand  dat de mate waarin ouders zichzelf competent achten  bij  de
zorg voor hun kinderen,  een belangrijke factor zou kunnen vormen  bij
de houding en het gedrag ten aanzien van professionele hulpverlening.

Het hierna  te  beschrijven  proefonderzoek  heeft een tweeledige
doelstelling.  In  de  eerste  plaats gaat het om toetsing  op  bruik-
baarheid en betrouwbaarheid van het onderzoeksinstrument zdlf,  en  in

de tweede plaats om een oriontatie op de inhoudelijke samenhang tussen
de  opgenomen  variabelen.  Daarbij  gaat het zowel  om  de  eventuele
verbanden  tussen  de  attitude- en  gedragskenmerken  onderling,  als
tussen  deze  afhankelijke  variabelen  en  een  aantal  demografische
kenmerken van ouders (onafhankelijke variabelen).

6.2  Methode

6.2.1 De keuze van een onderzoeksinstrument

Voor  het empirisch onderzoek van een dergelijke problematiek staan in
principe  meerdere methoden ter beschikking:  het  interview,  directe
observatie  en de vragenlijst. Wij kozen in dit geval voor het gebruik
van een vragenlijst met gesloten antwoord-categoriean.  Daarvoor  zijn
de volgende argumenten aan te voeren:

- Bij  de  gehanteerde vraagstelling gaat het om een oriantatie op  de
mogelijke samenhang tussen een groot aantal  variabelen.  Beantwoor-

ding  via  mondelinge interviews zou derhalve voor  zowel  proefper-
sonen  als  onderzoekers zeer veel tijd  vragen.  Eenzelfde  bezwaar
geldt  in  dit  verband het gebruik  van  vragenlijsten  met  'open'
antwoordmogelijkheden.

- De  te  onderzoeken verbanden tussen variabelen representeren  waar-

schijnlijk geen algemeen bekende gedachtengang.  Met andere woorden,
de  relatie tussen ouders en deskundigen wordt (nog)  niet  algemeen
geproblematiseerd.  Een  dergelijk gegeven maakt een directe benade-
ring  van het probleem,  bijvoorbeeld via observatie of  interviews,
zeer  moeilijk.  De  vragenlijst-methode maakt het  onderzoeken  van

verbanden tussen afzonderlijk gescoorde variabelen mogelijk.
- Het gebruik van vragenlijsten met gesloten antwoordcategorie6n maakt

het mogelijk op  een  systematische  manier  een groot aantal

proefpersonen te laten scoren.  Ofschoon de verkregen informatie via
vragenlijsten noodzakelijkerwijs meer aan de oppervlakte blijft  dan
bij  mondelinge interviews,  werd in het kader van het  exploratieve
karakter van dit onderzoek de voorkeur gegeven aan de kwantiteit.
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Aan het gebruik van vragenlijsten voor sociaal-wetenschappelijk onder-

zoek is echter ook een groot aantal nadelen verbonden.  Enkele daarvan
werden  hiervoor al genoemd.  Toegevoegd kunnen onder meer worden  het
verlies aan mogelijk relevante informatie door het gebruik van voorge-
structureerde antwoord-categorie n, (het  gebrek  aan)  ecologische
validiteit van verbale maten,  de contaminerende invloed van 'response
styles' (bijvoorbeeld  sociale  wenselijkheid  van  antwoorden)   of
'response  sets'  (antwoord-tendenties  als gevolg van  de  keuze  van
antwoord-categoriean), situationele factoren die een rol spelen bij de
beantwoording  zonder  dat  de onderzoeker daar zicht op heeft  en  de
mogelijke vertekening die ontstaat als gevolg van 'non-responsie'. Een
gedetailleerd  overzicht van deze problematiek zou in dit  verband  te
ver  voeren.  Daarvoor verwijs ik onder andere naar Hoogstraten die op
grond van  dergelijke  tekortkomingen concludeert, dat sociaal-

wetenschappelijke  onderzoekers een grote mate van bescheidenheid  ten
aanzien van de algemene geldigheid van hun onderzoeksresultaten aan de
dag zouden moeten leggen (Hoogstraten, 1979).
Op  een aantal van de genoemde bezwaren zal in de  komende  paragrafen
nader worden ingegaan.  Met betrekking tot twee fundamentele bezwaren,
nl. dat van de 'ecologische validiteit' en de generaliseerbaarheid van
de  resultaten kan slechts gesteld worden,  dat deze hier  vroegtijdig
onderkend worden. Resultaten van dit exploratieve onderzoek dienen dan
ook  met de nodige voorzichtigheid te worden geinterpreteerd.  Verbale
meting van attituden en gedrag geven slechts in beperkte mate zicht op
de werkelijke houding en het werkelijke gedrag.

6.2.2  De constructie van de vragenlijst

De constructie van de vragenlijst heeft plaats gevonden in een  aantal
fasen.

fase  1: Op grond van de in 6.1 geformuleerde attitude- en gedragsken-
merken werd door de auteur en een drietal in het onderwerp  ingevoerde
doctoraalstudenten  een  groot aantal vragen (operationalisaties)  per
variabele geformuleerd.  Daarnaast werden relevante items uit beschik-
bare  vragenlijsten verzameld.  Met name werden enkele items  gebruikt
uit  de  door  Leenders geconstrueerde  vragenlijsten  betreffende  de
'locus of control' en de 'geneigdheid tot informatiezoeken' (Leenders,
1984).  Voor  het gebruik van deze items werd de toestemming van  deze
auteur verkregen.

fase  2:  De  aldus  gecreoerde  vragenlijst  werd  ter  beantwoording
voorgelegd  aan  een  tiental ons bekende ouders met  kinderen  in  de
leeftijdsgroep  van  0  tot 5 jaar.  Aan  deze  ouders  werd  gevraagd
speciaal aandacht te besteden aan de duidelijkheid en begrijpelijkheid
van  vragen  en antwoord-categoriean.  Een groot aantal items werd  op
grond van de verkregen informatie verwijderd, gewijzigd of vervangen.
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fase  3: Met de nieuwe versie werd een tweede pilot-studie  uitgevoerd
onder  ouders,  die in de stad Utrecht consultatiebureaus voor  zuige-
lingen  en kleuters bezochten.  Ouders werd tijdens het  bureau-bezoek
mondeling  om medewerking aan het onderzoek gevraagd.  Op deze  manier
werd een zestigtal vragenlijsten verspreid,  waarvan er veertig werden
geretourneerd.  Het aldus verkregen antwoordmateriaal werd  allereerst
tekstueel  geanalyseerd.  Wanneer opmerkingen van respondenten daartoe

aanleiding gaven, werden items verwijderd of bijgesteld  (bijvoorbeeld
vanwege onduidelijke of tendentieuze formuleringen).  Vervolgens  werd
het materiaal  aan  een  eerste  statistische  analyse  onderworpen.
Achtereenvolgens  werden berekend de frequentieverdelingen  per  item,

gemiddelde waarden, standaarddeviaties en correlaties tussen items die

operationalisaties vormden voor eenzelfde variabele. Op grond van deze
informatie  moesten opnieuw een aantal items worden verwijderd,  ofwel
omdat ze niet genoeg spreiding vertoonden,  ofwel omdat ze door een te
lage  correlatie met de verwante items geen goede operationalisatie
bleken te zijn.

Deze tweede pilot-studie had verder twee belangrijke gevolgen:  in  de
eerste  plaats bleek dat het gebruik van een vijfpuntsschaal,  met als
middencategorie  'ik  weet  niet' of 'geen mening'  een  overmaat  aan
'midden-antwoorden' opleverde. Aangezien  dit resultaat verdere

analyses zeer problematisch zou maken,  werd besloten om alle multiple
choice  items  om te werken tot zogenaamde  Likert-items,  waarbij  de

respondent  op  een vierpuntsschaal aankruist of zij/hij het  met  een
uitspraak helemaal eens,  tamelijk eens,  tamelijk oneens of  helemaal
oneens  is.  Per  serie  items werd het aantal  positief  en  negatief
geformuleerde  items  zoveel  mogelijk gelijk gehouden om de  kans  op
antwoordtendenties te minimaliseren.

In de tweede plaats bleek dat de serie items die geformuleerd was rond
de  variabele  'bezorgdheid'  (probleemdrempel) zeer  weinig  of  geen
samenhang  vertoonde.  Deze  items  waren samengesteld  op  basis  van

mondelinge informatie van enkele ervaren consultatiebureau-artsen,  en

betroffen  de  vijftien  meest voorkomende vragen van  ouders  op  het
consultatiebureau.  Een voorbeeld van zo'n vraag was: "Mijn kind  van
twee jaar heeft regelmatig driftbuien". Het daaruit gedestilleerde
item werd dan alsvolgt geformuleerd:  "Wanneer mijn kind van twee jaar
regelmatig  driftbuien  heeft maak ik  me  daarover..".  De  antwoord-

mogelijkheden  varieerden  van 'heel bezorgd', 'een beetje  bezorgd',
'geen mening', 'nauwelijks  bezorgd' tot  'helemaal  niet  bezorgd'.
Ofschoon de  probleemsituaties  waren  gespreid  over  verschillende

leeftijden (0 tot 5 jaar), bleek uit een factoranalyse over deze items
dat de score op deze items niet zozeer een 'trek' representeerde, maar
eerder  de leeftijd van het jongste kind.  Ouders met een kind  jonger
dan 1 jaar bleken,  onafhankelijk van het feit of zij oudere  kinderen
hadden, zeer 'bezorgd' te scoren op alle betreffende items. Ouders van

oudere  kinderen  reageerden  daarentegen  'zeer  weinig  bezorgd'  op
vrijwel  alle  deze  items.  Om  deze reden werd  de  gehele  set  van
bezorgdheid-items uit de vragenlijst verwijderd, en vervangen door een
serie nieuwe items.
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fase  4= De nieuwe vragenlijst werd nogmaals afgenomen aan een  kleine
groep ouders van een kinderdagverblijf. De resultaten van deze laatste
pilot (N=10) werden slechts kwalitatief geanalyseerd, en hadden alleen
enkele tekstuele bijstellingen tot gevolg. De   uiteindelijke
vragenlijst, zoals gebruikt in het hoofdonderzoek onder 276 ouders, is
weergegeven in bijlage 5.

6.2.3  Het hoofdonderzoek

6.2.3.1  Werving van respondenten

Met medewerking van de districtarts en (hoofd)wijkverpleegkundigen van
de Regionale Kruisverenigingen  voor Amersfoort en Bunschoten
(Eemkruis)  en Leusden Achterveld werden 550 vragenlijsten  verspreid.

Op  de  consultatiebureaus  voor zuigelingen en kleuters die  in  deze
gemeenten  van augustus tot november 1985 werden gehouden,  werd  door
het CB-personeel aan bezoekende ouders gevraagd of zij hun medewerking

aan het onderzoek wilden verlenen. Op een te verwaarlozen uitzondering
na  (3  ouders)  gaven  vrijwel  alle  ouders hun toestemming.   De
vragenlijst werd dan mee naar huis gegegeven, vergezeld van een porto-
vrije retour-envelop.
Het respons-percentage bedroeg 50.9 (280 vragenlijsten). Vier van deze
vragenlijsten werden te laat ontvangen om nog in de analyses te kunnen
worden betrokken,  zodat de uiteindelijke steekproef 276 lijsten omvat
(50,2%).

Met betrekking tot de representativiteit van deze steekproef dient het
volgende te worden opgemerkt:

Over de motieven tot non-respons kunnen geen uitspraken worden gedaan,
aangezien met het oog op de privacy niet werd geregistreerd aan wie de
vragenlijsten  werden  uitgedeeld.  De  vraag  of  er  sprake  is  van
selectieve uitval kan derhalve niet worden beantwoord. De representa-
tiviteit van de totale populatie van ouders die het  consultatiebureau
bezoekt  voor  de  gehele  populatie van ouders  met  kinderen  in  de
leeftijdsgroep  van 0 tot 5 jaar,  kan hoog tot redelijk hoog  genoemd
worden.  Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de  Statistiek,
vermeld door de Nationale Kruisvereniging bedroeg het CB-bezoek tussen
1981  en 1983 voor ouders met kinderen in de leeftijdsgroep van 0  tot
en  met 1 jaar 97%,  van 2 jaar 93%,  van 3 jaar 85% en van 4 jaar 70%
(Nationale Kruisvereniging, 1985).

6.2.3.2  Steekproef-samenstelling

De  frequentieverdeling  van  de  achtergronds-variabelen geeft het

volgende beeld van de respondenten (N=276):
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geslacht:

man                   4%
vrouw 96%

leeftijd:

tot 20 jr             1%
20-24 12%
25-29 40%
30-34 38%
35-39 26%

aantal kinderen:

1                   45.7%
2                   37.3%
3                    11.6%

4 (of meer) 5.4%

leeftijd jongste leeftijd oudste
kind: kind:

Ojr 55.4% 27.2%

1jr 26.4% 16.7%

2jr 9.4% 15.6%

3jr 6.9% 11.2%

4jr 3.3% 7.6%

5jr 0.4% 6.2%

6jr 4.3%

7jr 3.6%

8jr (of ouder) 7.6%

opleiding opleiding
respondent: partner:

t/m 1.0               0%             1%
t/m mavo,lbo 45% 33%

t/m mo,mbo 33% 31%

t/m hbo,univ 22% 34%

betaald werk beta;,ld werk

respondent: partner:

geen 70%             7%

ongeschoold           4%             5%
1bo niveau            7%            31%

mo/mbo niveau 11% 30%

hbo/univ.niveau       9%            27%
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godsdienstige huidig

opvoeding respondent: kerklidmaatschap:

nee 31% 60%

R.K 32% 16%

Hervormd 21% 11%

Geref. 12%             8%

Anders                 4%             5%

gezins-inkomen:

hoog 11%

midden 69%

laag 20%

politieke overtuiging:

links                 7%

matig links 26%

neutraal 31%

matig rechts 26%

rechts                 9%

woonsituatie: opvoeding kinderen:

alleen                2%             2%

met partner 98% 96%

met meerdere 0% (N=1)       1%

volwassenen

ziektekosten

verzekering:

verplicht ziekenf. 50%

vrijw. ziekenf.       7%
particulier verz. 44%

***********

6.2.3.3  De betrouwbaarheid (homogeniteit) van de attitude-schalen

Zoals in paragraaf 6.1 reeds werd vermeld kende dit proefonderzoek een

tweeledige  doelstelling.  In de eerste plaats was dit het testen  van

het ontwikkelde meetinstrument, en in de tweede plaats het onderzoeken

van inhoudelijke verbanden.  Ten aanzien van beide doelstellingen  was

het  van belang om na te gaan,  of de attitudekenmerken op een  juiste

manier waren geoperationaliseerd.  De schalen bestonden uit vragen die

een operationalisatie van het desbetreffende kenmerk vormden.
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Alvorens tot berekening van inhoudelijke resultaten over te gaan,  zal
daarom  eerst de betrouwbaarheid (homogeniteit) van deze verschillende

schalen  worden berekend.  De resultaten van deze analyses geven  aan,
dat een aantal schalen in voldoende mate betrouwbaar is,  terwijl  dit
voor enkele andere in mindere mate geldt.

Ad 1: Feitelijk gebruik van deskundigen.

Items  die tot deze variabele behoren zijn de vragen onder 2.1 en  2.5
in  de  vragenlijst.  Het gaat hier om de vraag,  hoe vaak men in  het
laatste  jaar voor zichzelf of de kinderen deskundigen  heeft  geraad-
pleegd.  De  gesommeerde scores op deze vragen leveren een  'gebruiks-
index' op.  Om deze reden is het niet noodzakelijk om over deze groep
vragen een betrouwbaarheids-score te berekenen.

Ad 2: De waardering van deskundigen.
Items die rond deze variabele waren geformuleerd hadden betrekking  op
de  tevredenheid over advies en/of behandeling van deskundigen die men
voor  zijn  of haar kind(eren) had geraadpleegd (vraag  2.2),  op  het
opvolgen  van  de verstrekte adviezen of  behandelingen (vraag 2.3),

alsmede op de algemene waardering van deskundigen (3.1 t/m 3.12).
De  betrouwbaarheid  van deze schaal bleek uitermate laag  (Cronbach's
alpha = 0.23),  hetgeen er op wijst dat de verwachte samenhang  tussen
de deelconcepten 'tevredenheid', 'opvolgen van adviezen' en 'algemene
waardering' niet sterk is.  Bovendien bleek dat bij vraag 2.2 en vraag
2.3 een aantal categorieon niet of nauwelijks gescoord werd. Slechts 9

respondenten  gaven bijvoorbeeld aan een  psycholoog,  maatschappelijk
werker  of MOB geraadpleegd te hebben,  en slechts 7 ouders hadden een
gezinsverzorgster geraadpleegd. Daarnaast bleken vragen met betrekking
tot de waardering van alternatieve geneeswijzen (3.8 en 3.12)  alsmede

vragen  omtrent  een 'kritische houding' ten aanzien  van  deskundigen
(3.3,  3.5,  3.6 en 3.7),  de homogeniteit extra te verlagen. Op grond
van  de  lage antwoorddichtheid op de vragen 2.2 en  2.3,  alsmede  op
grond van de inhoudelijke diversiteit van de items binnen deze schaal,
werd een nieuwe schaal gecreoerd.

Deze herziene schaal bestaat uit de volgende vragen:

3.1:  Deskundigen kunnen problemen in de ontwikkeling van een kind een
stuk  beter  beoordelen dan mensen die daar niet  speciaal  voor
zijn opgeleid (helemaal eens------helemaal oneens)

3.4:  Voor  adviezen van deskundigen met betrekking tot mijn  kinderen

heb  ik  niet erg veel waardering  (helemaal  eens----- helemaal
oneens)

3.9:  Aan  adviezen  van  het  consultatiebureau  op  het  gebied  van
lichamelijke ontwikkeling heb ik (heel veel niets)

3.10: Aan  adviezen  van  het  consultatiebureau  op  het  gebied  van
opvoedings- en gedragsproblemen heb ik (heel veel------niets)

3.11: Adviezen  die ik krijg op het consultatiebureau volg ik  (altijd
op------nooit op)

194



- ouders en deskundigen -

Over  deze  schaal werd een betrouwbaarheidscoofficiont  gevonden  van
0.69 (Cronbach's alpha).

Ofschoon  deze schaal twee algemene waarderingsvragen  kent,  ligt  de
nadruk op de waardering van het consultatiebureau.  Deze schaal zal in
het vervolg dan ook 'waardering CB-deskundigheid' worden genoemd.

Ad 3: Gebruik en waardering media-deskundigheid
Tot  deze schaal behoren de vragen 2.6 tot en met 2.11 van de  vragen-

lijst, alsmede  vraag  3.2.  Deze  items  hebben  betrekking  op  de
waardering  van  radio- en  televisieprogramma's,  alsmede  boeken  en
tijdschriften over gezondheid en opvoeding van kinderen. Enkele van de
items zijn gericht op de mate van 'consumptie' van dergelijke media.
Deze  schaal  bleek  een hoge mate van  betrouwbaarheid  te  bezitten:

Cronbach's alpha = 0.82

Ad 4: Mate van bezorgdheid
Deze  schaal bestaat uit 10 items,  te weten de vragen 5.1 tot en  met

5.10,  die  alle betrekking hebben op de mate waarin met zich  bezorgd
maakt  of  angstig  voelt  wanneer  zich een  probleem  met  een  kind
voordoet. Ook deze schaal bleek  in voldoende mate betrouwbaar:
Cronbach 's alpha = 0.70

Ad 5: De mate van steun in de eigen omgeving
Tot deze schaal behoren 20 items,  verdeeld over de vragen 4.1 tot  en
met 4.8. De vragen hebben betrekking op de mate waarin men met anderen

kan  praten  of  van  anderen concrete steun krijgt  wanneer  er  zich
problemen  met  de kinderen voordoen.  In de vragen 4.2 en  4.3  wordt
gevraagd naar steun van bepaalde personen (bv. moeder, buren, partner,
vrienden  etc.),  en  naar de mate waarin men deze  steun  krijgt.  De
overige  items betreffen meer in het algemeen de mate waarin men  zich
gesteund (of geisoleerd) voelt in het ouderschap.  De  betrouwbaarheid
van deze schaal bleek ruim voldoende: Cronbach 's alpha = 0.79

Ad 6: Invloed op de ontwikkeling
Met  betrekking  tot deze variabele werden 10 items  geformuleerd,  te
weten  de  vragen 6.1 tot en met 6.10.  De schaal heeft tot  doel  een
uitspraak te kunnen doen over de impliciete   of   expliciete
'ontwikkelings-theorie' van ouders.  De uitspraken waarover een mening
wordt  gevraagd,  betreffen  de  mate waarin men effect  verwacht  van
opvoedings-interventies. Voorbeelden  zijn:  "Kinderen  worden  niet
vanzelf zindelijk, dat heb je als ouder voor een groot deel zelf in de
hand", of, in spiegelbeeld, "Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is,
en daar valt niets aan te veranderen" (Leenders, 1984).

Deze  schaal  bleek  slechts een  lage  betrouwbaarheid  te  bezitten.
Bovendien  bleken er geen specifieke items  aanwijsbaar,  die,  indien
verwijderd, de betrouwbaarheid enigermate konden verhogen. De gevonden
betrouwbaarheid: Cronbach 's alpha = 0.51
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Ad 7: Gevoel van competentie
Deze  schaal  bevat een achttal items,  waarin ouders  wordt  gevraagd

ofwel  zichzelf te vergelijken met andere ouders ("Als ik anderen hoor
vertellen hoe goed ze kunnen opvoeden voel ik me wel eens een  slechte
ouder"),  ofwel  hoezeer ze zichzelf in staat achten problemen met hun

kinderen   op te lossen    ( "Als ik problemen   heb   met   mijn   kind ( eren)       vind
ik  daar meestal wel een oplossing voor").  Ook deze schaal bleek geen
hoge betrouwbaarheid te hebben: Cronbach 's alpha = 0.57

6.2.3.4  Discussie met betrekking tot de betrouwbaarheid

De  schalen Waardering  CB-deskundigen,  Waardering  Mediadeskundigen,

Bezorgdheid  en  Steun zijn redelijk tot goed betrouwbaar  te  noemen,
m.a.w.  zij  bezitten een acceptabele tot goede mate van homogeniteit.
Voor  de schalen Invloed op ontwikkeling en Competentie is dit nog  in
niet voldoende mate het geval. In een volgende fase van dit onderzoek
zal dan ook met name aan deze twee schalen nader aandacht moeten

worden  besteed.  De meest waarschijnlijke reden voor deze  gebrekkige
betrouwbaarheden  is dat de items inhoudelijk te divers zijn,  of  dat
zij  teveel  verschillen in het niveau van  abstractie.  Wellicht  ook

verschillen  de  veronderstelde mate van invloed  en  competentie  per
specifiek opvoedings-domein. Een factoranalyse over deze items leverde
echter  geen duidelijke aanwijzingen op om tot een hergroepering  over
te kunnen gaan. Desondanks werd, vanwege het exploratieve karakter van
het onderzoek toch besloten deze beide schalen bij de verdere analyses

te  betrekken.  Een en ander impliceert echter wel dat de  betreffende
resultaten met extra reserve dienen te worden geinterpreteerd.

Overzicht betrouwbaarheid van de schalen:

Cronbach's alpha

Waardering CB-desk .69

Waardering Mediadesk .82

Bezorgdheid .70
Steun .79

Invloed op ontw. .51

Competentie .57

6.3  Resultaten

Allereerst  werd  nagegaan,  of,  en zoja welke relaties er  bestonden
tussen de scores van de proefpersonen op de verschillende  variabelen,

te  weten  de  'gebruiks-index',  de waardering  van  deskundigen,  de
waardering van media-deskundigen,  de mate van steun, de invloed op de
ontwikkeling  en  tenslotte  het gevoel  van  competentie.  Tussen  de
gesommeerde scores per variabele werden Pearson correlatie-
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coofficionten  berekend.  De  resultaten van deze berekeningen  worden
weergegeven in paragraaf 6.3.1.

Vervolgens werd de relatie tussen de scores op deze variabelen en  een
aantal belangrijke  achtergrond-kenmerken  aan  een  nadere  analyse
onderworpen.  Om  de  invloed  van elk van deze  kenmerken  zo  zuiver

mogelijk  te  kunnen  schatten werd op  alle  attititude- en  gedrags-
variabelen een  multipele  regressie-analyse  uitgevoerd met deze
achtergrondskenmerken. De  bevindingen  hiervan  worden  vermeld  in

paragraaf 6.3.2.

6.3.1  Relaties tussen de scores per attitude/gedrags-kenmerk

In  figuur 1 wordt een correlatiematrix gegeven,  waarin  de  relaties

tussen de 7 variabelen worden afgebeeld.  Weliswaar wordt een redelijk
aantal significante relaties gevonden, maar de grootte van de correla-
ties  blijkt  over het algemeen tamelijk laag.  Dit impliceert dat  de
inhoudelijke  betekenis  die  aan de verbanden  kan  worden  toegekend
niet zeer groot is.  De effecten zijn echter wel waard geinterpreteerd
te  worden.  De lage betrouwbaarheid (homogeniteit) van enkele schalen
is op de sterkte van de gevonden relaties zeker van invloed.
Met  nadruk  moet  tenslotte  worden gesteld, dat het vinden van

correlaties tussen verschillende variabelen geen uitspraken toelaat in
termen van van oorzaak en gevolg.

Een  eerste  opvallend resultaat betreft de  variabele  'bezorgdheid'.
Significante  positieve correlaties met betrekking tot deze  variabele
werden  gevonden met de mate waarin men gebruikmaakt  van  deskundigen
(feitdesk),  de  waardering die men voor deskundigen heeft  (CB-desk),
met  de waardering (en het gebruik) van deskundigheid die via de media
beschikbaar  is  (mediadesk),  en  tenslotte met de  mate  waarin  men
invloed op de ontwikkeling van kinderen denkt te hebben.

Hoe  meer  of hoe eerder ouders dus bezord zijn ten  aanzien  van  hun

kinderen,  des te meer deskundigen raadplegen ze, des te hoger waarde-
ren  ze de verstrekte adviezen of behandelingen,  en des te positiever
kijken  ze  aan tegen professionele  adviezen,  verstrekt  in  boeken,

tijdschriften,  radio  en  televisie.  Op de relatie met de  variabele
'invloed op ontwikkeling' zal ik hierna ingaan.
Een significante negatieve correlatie werd gevonden tussen bezorgdheid
en competentie. Ook op deze relatie kom ik nader terug.
De waardering van deskundigen (CB-desk) blijkt in positieve zin  samen

te hangen met de houding ten opzichte van media-deskundigen.
Zowel  waardering van deskundigen als de waardering van  professionele
adviezen via de media correleren positief met de variabele 'invloed op
de  ontwikkeling'.  Voorzichtig  zou men dan ook kunnen  stellen,  dat

ouders  die het gevoel hebben  dat ze veel invloed op de  ontwikkeling
en  gezondheid  van  hun  kinderen kunnen uitoefenen  (ouders  die  in
Sameroff's termen een 'environmental approach' hebben,  zie par. 6.1),

meer heil zien in de hulp van deskundigen.  Deze conclusie lijkt  voor
de hand te liggen.  Immers, wie denkt dat de ontwikkeling van kinderen
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als het ware 'vanzelf' gaat,  heeft minder aanleiding om professionele
hulp als effectief te zien.

Invloed op de ontwikkeling (als ouderlijke 'theorie' over de ontwikke-
ling  van  kinderen) en het persoonlijke gevoel van  competentie  (hoe
effectief  ben  ik  als  ouder)  blijken  eveneens  een  samenhang  te
vertonen.  Ouders  die  verwachten  weinig  invloed te  hebben  op  de
ontwikkeling  van hun kind(eren) twijfelen kennelijk ook meer aan  hun
eigen ouderlijke kwaliteiten.

Ouders  met een hogere score op de variabelen 'invloed' en ouders  met

een  hoger gevoel van competentie blijken zowel een hogere  waardering
voor  'media-deskundigheid' te hebben als een grotere mate van steun
in  de eigen omgeving te ervaren.  Ouders die zich competenter  voelen
waarderen  dn  hun naaste omgeving hoger,  dn slaan  de  adviezen  van

(media)deskundigen  hoger  aan.  Hetzelfde geldt voor ouders  die  hun
kinderen meer denken te kunnen beinvloeden.

Waar  een  groter gevoel van competentie echter gepaard gaat  met  een
lagere mate van bezorgdheid, hangt een veronderstelde grotere mate van
invloed  samen met een hogere bezorgdheid.  De variabelen 'invloed' en
'competentie' blijken inderdaad twee verschillende zaken te  represen-
teren.  Ouders  die  de  veranderbaarheid van kinderen  hoger  in  het
vaandel hebben,  maken zich eerder bezorgd over die ontwikkeling.  Een
omgekeerde  relatie  wordt  echter  gevonden  tussen competentie en

bezorgdheid:  hoe competenter een ouder zich voelt, des te minder gauw
maakt hij of zij zich bezorgd.

Eerder  werd  gezegd dat een groter gevoel van competentie  ook  samen
blijkt te hangen met een hogere waardering van media-deskundigen.  Een
dergelijke relatie strookt niet geheel met de gangbare  gedachte,  dat
een  van de belangrijke redenen voor het toenemende beroep op  deskun-
digen  gelegen zou zijn in een geringe ervaring en zelfvertrouwen  van
ouders.  In  hoofdstuk 3 van dit boek werd bijvoorbeeld een  uitspraak
van  Liljestr6m  aangehaald,  waarbij zij de  professionalisering  een
'demoraliserende factor' voor moderne ouders noemt. Andere auteurs
suggereren  een  expliciete  causale  relatie  tussen  dit  toenemende

professionele aanbod enerzijds,  en afhankelijkheid en  depressiviteit
bij  moeders  anderzijds (Urwin, 1985; Illich, 1977;  vgl.  ook
Liljestr6m, 1983). Het hier gevonden verband suggereert een omgekeerde
relatie:  waardering  van  de  professionaliteit en  competentie  gaan
gelijk met elkaar op.

Met  betrekking tot het 'gebruik' van deskundigen (dus de mate  waarin
men  zowel  voor  de kinderen als voor zichzelf  een  beroep  doet  op
hulpverleners)  hangt in positieve zin samen met de waardering van die
deskundigen.  Hoe  hoger  de score is op de variabele  waardering  CB-
deskundigen, hoe hoger het feitelijke gebruik, en omgekeerd.
Een  voor de hand liggende relatie is voorts die tussen het  feitelijk
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gebruik en  de mate van bezorgdheid.  ouders  die  vaker  deskundigen
raadplegen, maken zich eerder bezorgd.

Enigszins onverwacht is echter de positieve relatie tussen de mate van

steun  die men in de eigen omgeving ervaart en de mate waarin men  een
beroep  doet op deskundigen ( feitdesk).   Om   in het hedendaagse jargon   te
spreken:  de mate waarin men mantelzorg ontvangt (hulp van naasten) en
de mate waarin men een beroep doet op professionele zorg,  gaan gelijk
op.  Enkele  jaren geleden is onder andere door Hattinga Verschure  de

veronderstelling  geopperd,  dat  een herwaardering van mantelzorg  de
professionele  zorg zou kunnen doen verminderen  (Hattinga  Verschure,
op.  cit.).  In het huidige overheidsbeleid ten aanzien van de gezond-
heidszorg  wordt  van  deze veronderstelling  veelvuldig  en  dankbaar
gebruik  gemaakt.  Ofschoon  de  hier gevonden  verbanden  voorzichtig
dienen  te  worden geinterpreteerd,  mag men echter  aannemen  dat  de
relatie  tussen  steun  vanuit  de eigen omgeving en  het  zoeken  van
professionele hulp van een meer complexe aard is.

6.3.2  De  invloed  van  achtergrond-kenmerken  op de  attititude- en

gedragskenmerken.

Om na te kunnen gaan, of  de scores  op  de  hiervoor  beschreven
variabelen  samenhangen  met  bepaalde  achtergrond-kenmerken  van  de
respondenten  werd  een  multipele  regressieanalyse uitgevoerd. De

volgende kenmerken werden hierbij betrokken:

-leeftijd respondent en partner
-opleiding respondent en partner
-niveau werk van respondent en partner
-godsdienstige opvoeding

-kerklidmaatschap
-politieke kleur

-de tijd die men aan de verzorging van de kinderen besteedt
-het aantal kinderen

-de leeftijd van het jongste kind
-de leeftijd van het oudste kind

Voor  een  multipele regressieanalyse werd  gekozen,  omdat  met  deze
techniek  de  predictieve waarde van een onafhankelijke variabele  ten
aanzien van de afhankelijke variabele (de score op een schaal) gewogen
kan worden tegen de predictieve waarde van een aantal andere  onafhan-
kelijke  variabelen (Ferguson, 1966).

Feitelijk gebruik

Tussen  het totaal van de hierboven genoemde achtergrond-kenmerken  en
de variabele 'feitelijk gebruik van deskundigen' (de 'gebruiksindex')
bleek een significante correlatie te bestaan (F= 1.8;  p=0.024).  Geen
van de afzonderlijke kenmerken bleek echter significant de score op de
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gebruiksindex te kunnen voorspellen.

Waardering deskundigen (CB--desk)
Voor deze variabele werden geen significante predictoren gevonden.

Gebruik en Waardering Media-deskundigen (Mediadesk)

Het  totaal  van de bovengenoemde achtergrond-kenmerken vertoonde  een

significante correlatie met de scores op de schaal  'mediadeskundigen'
(F=1.7; p=0.032).

Van  de  afzonderlijke  kenmerken  bleek alleen de  leeftijd van  het
jongste kind een grote mate van significantie te bezitten  (beta=-0.29
p=0.002).  De  richting  van de relatie is negatief:  hoe  jonger  het

jongste kind, des te hoger men media-deskundigheid waardeert.

Bezorgdheid
Ten  aanzien  van  de  variabele  bezorgdheid  leverde de multipele
regressie  een  tweetal  significante  predictoren  op,  te  weten  de
leeftijd  van  het  jongste kind (beta=-0.23 p= 0.016) en  het  aantal
kinderen (beta=-0.37 p=0.022).
Hoe ouder het jongste kind, des te minder gauw bezorgd men zich maakt.

En eveneens:  hoe groter het aantal kinderen, hoe minder gauw men zich
zorgen maakt.

Steun uit de naaste omgeving
De mate van steun die men ervaart blijkt hier slechts te kunnen worden
voorspeld  door de variabele 'opleiding van de respondent'  (beta=0.21
p=0.018).  Hoe hoger de opleidingsgraad, des te meer steun men zegt te
krijgen.

Invloed op ontwikkeling
Voor deze variabele  konden  geen  significante relaties worden
aangetoond.

Competentie
Voor deze  variabele  konden  geen significante relaties worden
aangetoond.

6.4  Samenvatting en conclusies

Ofschoon  reeds meerdere malen is gesteld dat dit proefonderzoek  geen
definitieve conclusies toelaat, kunnen toch  enkele  interessante
resultaten worden vermeld. Ten  aanzien van de relaties tussen de

variabelen 'feitelijk gebruik', 'waardering van deskundigen', 'gebruik
en waardering mediadeskundigen', 'probleemdrempel', 'steun', 'invloed
OP de  ontwikkeling'  en  'competentie'  kan  het volgende worden
opgemerkt:

***
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Ouders  die vaker gebruik maken van deskundige hulp,  ofwel  voor  hun
kinderen ofwel voor zichzelf (een hoog 'feitelijk gebruik'):

- hebben een hogere waardering van deskundigen
- maken zich eerder bezorgd over hun kinderen
- ervaren een grotere steun in hun naaste omgeving

***

Ouders  met een hogere waardering van deskundigen   (CB-desk):

- waarderen ook professionele adviezen via de media hoger
- maken zich eerder bezorgd over hun kinderen
- veronderstellen  een grotere mate van invloed op de ontwikkeling van
hun kinderen.

***

Ouders met een hogere waardering van media-deskundigen:

- maken zich eerder bezorgd over hun kinderen
- denken meer invloed op de ontwikkeling te hebben
- ervaren  zichzelf  competenter  ten  aanzien van  de  verzorging  en
opvoeding van hun kinderen.

***

Ouders die zich in het algemeen meer bezorgd maken ten aanzien van hun
kinderen  raadplegen  dus meer deskundigen,  en waarderen  deskundigen
hoger (CB-desk. en Mediadesk). Daarnaast:

- veronderstellen zij een grotere mate van invloed op de ontwikkeling
- achten zij zichzelf minder competent als ouder

***

Ouders die meer steun in hun nabije omgeving ervaren maken niet alleen
vaker gebruik van deskundigen (feitdesk), maar:

- voelen zich competenter als ouder
- vinden  dat  ze  meer invloed op de ontwikkeling  van  hun  kinderen
hebben

***

Hoe  sterker ouders het idee hebben dat invloed op de ontwikkeling van
kinderen mogelijk is, des te hoger is hun waardering voor deskundigen,
zowel  voor  hulpverleners  in de  praktijk,  als  voor  professionele
adviezen via de media.  Zij voelen zich meer gesteund bij de zorg voor
hun kinderen. Daarnaast:

- achten zij zichzelf competenter als ouder

***
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Ouders met een hoger gevoel van competentie waarderen mediadeskundigen
hoger,  zijn minder gauw bezorgd, veronderstellen een grotere mate van
invloed op de ontwikkeling, en voelen zich meer gesteund in hun naaste
omgeving.

Bij deze bevindingen wil ik nog enkele kanttekeningen maken.

De mate waarin men een werkelijk beroep doet op hulpverleners vertoont
een  positieve correlatie met de mate van steun,  die men in de  eigen
omgeving ervaart.  Deze bevinding maakt in ieder geval duidelijk,  dat
de  relatie tussen mantelzorg en de consumptie van professionele  zorg

complexer is dan vaak wordt aangenomen.

Een hogere mate van bezorgdheid blijkt samen te hangen met een  hogere

waardering van mediadeskundigen. Ofschoon beide 'kenmerken'

significant  correleren  met  de leeftijd van het  jongste  kind  (zie
paragraaf  6.3.2),  is  deze factor niet de oorzaak van  het  gevonden
verband tussen beide kenmerken.  Wanneer men bij de berekening van een

partiole  correlatiecooffici nt  de  leeftijd  van  het  jongste  kind
constant houdt, vindt men tussen de variabelen 'mediadesk' en

'bezorgdheid' desondanks een significante relatie: r=.26 (p=.001).

De hogere waardering van mediadeskundigen hangt eveneens samen met een

hoger gevoel van competentie. Dit verband strookt niet met opvattingen
die  momenteel gangbaar lijken (zie paragraaf 6.3.1),  en vereist  dan
ook nader onderzoek.

Zonder  nu  causale  relaties te willen suggereren,  blijkt  uit  deze
resultaten dat er zekere verbanden bestaan tussen de mate van

consumptie  van professionele hulpverlening en de  waardering  daarvan
enerzijds,  en een aantal zelfbeelden van ouders anderzijds. Hoewel de
gevonden  correlaties  niet hoog zijn,  bezitten ze een hoge mate  van
significantie. Dit rechtvaardigt de veronderstelling, dat er sprake is
van een belangrijke inhoudelijke samenhang. Een en ander betekent, dat
de  motieven  van  hulpvragers  niet alleen te  maken  hebben  met  de
specifieke  probleemsituatie z6lf,  maar ook met de mate van steun  of
isolement die men ervaart,  met het 'ontwikkelings-concept',  met  het
oordeel  over de eigen kwaliteiten als ouder en met de mate waarin men
zich bezorgd maakt over probleemsituaties.
Ten  aanzien  van  de theorievorming met betrekking  tot  de  relaties
tussen ouders en deskundigen betekenen deze bevindingen, dat psycholo-
gische mechanismen een belangrijke rol spelen.

Deze  zelfde conclusie moet worden getrokken uit de resultaten van  de

multivariate  analyses over de relaties tussen de 7 hiervoor  genoemde
variabelen en de achtergrond-kenmerken. Het meest opvallende resultaat
daarvan  is,   dat  slechts  zeer  weinig  van deze kenmerken een

predictieve waarde bleken te hebben.
Voor  de  variabele  bezorgdheid werden als  predictoren  gevonden  de

203



- ouders en deskundigen -

leeftijd  van het jongste kind en het aantal kinderen:  hoe jonger het
jongste  kind,  hoe kleiner het aantal kinderen,  hoe eerder men  zich
bezorgd maakt.

Voor  de  variabele 'waardering mediadeskundigen'  bleek  eveneens  de
leeftijd  van  het jongste kind een betrouwbare predictor  te  vormen.
Ouders  van  jongere kinderen hebben voor dergelijke media een  hogere
waardering.
Ten  aanzien  van  de variabele  'steun'  bleek  het  opleidingsniveau
significant.  Ouders  met een hogere opleiding zeggen een grotere mate
van steun te ervaren bij problemen.

Met  name  de  leeftijd van het jongste kind en  het  aantal  kinderen

lijken dus van invloed op een aantal attitude- en gedragskenmerken uit
dit  onderzoek.  Uit de multipele regressieanalyse kan men echter  ook
afleiden,  dat kenmerken van ouders als leeftijd,  inkomen,  politieke
overtuiging,  religie  en opleiding kennelijk geen rol  van  betekenis
spelen.  Zowel de manier waarop ouders zich verhouden tot deskundigen,
als  de manier waarop ouders tegen zichzelf aankijken lijken dus onaf-
hankelijk  van  dergelijke kenmerken.  Men zou  daaraan  de  conclusie

kunnen  verbinden,  dat  er naast de leeftijd en het  aantal  kinderen
factoren  in het spel zijn die binnen het kader van dit onderzoek niet

aan  de  orde gekomen zijn.  Wanneer de scores op  de  hier  gebruikte
schalen  onafhankelijk  zijn  van 'demografische'  verschillen  tussen
ouders, moet  men  bij  het  zoeken  naar  verschillende  ouderlijke
profielen wellicht meer in de richting van  persoonlijkheidsvariabelen
denken, zowel van ouders als van kinderen.

6.5  Discussie

In  vervolgonderzoek  zal in de eerste plaats aandacht worden  besteed
aan de  verbetering van het  onderzoeksinstrument  zdlf.  Een  aantal
schalen is te weinig betrouwbaar gebleken om definitieve conclusies te

rechtvaardigen.  Met  name  geldt dit voor de schalen 'invloed  op  de
ontwikkeling' en 'competentie'.
Gezien  de  resultaten van de multipele regressieanalyse die  aantonen

dat brede sociale factoren als inkomen, opleiding, religie etcetera op
de  hier  onderzochte  samenhangen van weinig  invloed  zijn,  zal  in
vervolgonderzoek naar andere dimensies moeten worden gezocht.  Genoemd
werden  bijvoorbeeld  persoonlijkheidskarakteristieken van  ouders  en
kinderen.

In dit  verband  moet als een tekortkoming van  het  hier  beschreven
onderzoek worden vermeld,  dat vrijwel alle respondenten moeders waren
(96%),  waardoor de invloed van 'sexe' dus niet kon worden onderzocht.

Dit probleem heeft rechtstreeks te maken met de wijze van werving  van
respondenten. Op  de  consultatiebureaus  van  de  kruisverenigingen
blijken vooral moeders te komen.  Om dit probleem te vermijden zal een
andere wijze van werving nodig zijn.
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H O O F D S T U K  7

IN DE BAN VAN VROEGrIJDIGE ONDERKENNING:

slotbeschouwing, conclusies en aanbevelingen

7.1  Inleiding

1 In de ban kan men raken van iets of iemand.  Er is dan sprake van  een
vorm  van  'betovering',  van  een algehele  overgave  of  toewijding,
waarbij de zinnen soms worden bedwelmd.

In  de ban kan men echter ook gedAdn worden,  een vorm van discipline-
ring die vaak werd aangewend om morele,  sociale of religieuze waarden
van een tijdperk te beschermen.

Beide  betekenissen van het begrip 'ban' zijn  echter  gecompliceerder
dan zij op het eerste gezicht lijken.

In  een tijd die wordt gekenmerkt door de hegemonie van het  rationele
denken, hebben 'betoverende' motieven slechts bestaansrecht, wanneer

zij in een geaccepteerd denkkader kunnen worden geplaatst.  De ban van
Bagwan, een protest tegen een ongevoeliger wordende samenleving, wordt
gelegitimeerd  door  een  logica  die emotionele  bevrijding  in  haar
vaandel heeft,  maar die de verworpen logica in (emotionele) repressi-
viteit verre overstijgt.  Het 'kwaad' straft vervolgens  zichzelf:  na
verloop  van tijd wordt de betovering op hardhandige wijze  verbroken.
De goeroe is er met de buit vandoor, de volgelingen blijven ontredderd
achter.

Ook  de ban in zijn historische betekenis van uitsluiting of discipli-
nering is een ambivalent verschijnsel:  zijn invloed strekt verder dan
het individuele geval,  waarover hij wordt uitgesproken.  De ban is in
de geschiedenis vaak een symbool.  Hij vormt de weerspiegeling van  de

culturele  en  morele  waarden  van een samenleving  (althans  van  de
machtigen  daarbinnen),  en definieert aldus zowel de grenzen van  het
afwijkende als het normale.  Tegelijkertijd cre ert hij nieuwe  vormen
van  denken:  de  begrenzing van de sociale en morele ruimte  van  een
cultuur  wordt door het uitspreken van de banvloek over dissidenten in
de  openbaarheid gebracht. Het individuele leven wordt wellicht
beoindigd op de brandstapel of in de 'psychiatrische' inrichting, maar
de  symbolische  waarde van het verzet  wordt  erdoor  gevestigd.  Hoe

cynisch het ook moge klinken,  de rook van Jeanne D'Arc of de eenzaam-

heid  van  Sacharov hebben de faam van hun drijfveren geen  windeieren
gelegd.

Men  is van vroegtijdige onderkenning in de ban geraakt:  men eist  en
verwelkomt de nieuwe methoden om stoornissen te voorkomen,  men juicht
over de nieuwe organisatievormen die de ellende zullen beaindigen. Met
de nieuwe kennis en de nieuwe centra kan inderdaad heel veel. We
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kunnen  de  geboorte  van  mismaakte of  mentaal  deficionte  kinderen

voorkomen,  we  kunnen  het ontwikkelingsprofiel van kinderen  tot  op
zekere hoogte beinvloeden.

Maar vroegtijdige onderkenning legt tegelijkertijd een ban op.  Ouders
die  niet  41  het  mogelijke  doen om  afwijkingen  of  problemen  te
voorkomen treft blaam:  ze worden of geteisterd door  schuldgevoelens,
of  ze  kunnen  rekenen  op  afkeuring  uit  de  omgeving.  De  nieuwe
professionele  ideologie  lijkt  tot algemene  waarheid  verheven,  en
reduceert  andere  manieren van denken  tot  subjectieve,  irrationele
benaderingen.

Maar,  de  nieuwe  kennis rond vroegtijdige onderkenning  blijkt  soms
teleurstellend. De gesuggereerde objectiviteit moet nogal eens met een
korreltje  zout genomen worden,  en de aard van de interventies blijkt
vaak doordrenkt van normativiteit. Bij nader inzien kunnen deskundigen
nog niet zoveel als iedereen dacht,  hoopte of pretendeerde,  maar, de
denktrant is gevestigd en lijdt zijn eigen bestaan. En waar het kunnen
evident  is,  zoals  in bijvoorbeeld op het terrein van  de  prenatale
diagnostiek,  blijkt  de techniek de ethiek te snel af.  "De  duivel",

zegt Iemhoff, sprekend over het probleem van de abortus (op genetische
indicatie) en over euthanasie, "zal harder lachen dan ooit wanneer we

straks  in  zijn  nieuwste val gelopen  zijn:  een  collectief  moreel
probleem  versplinteren  tot een lego van psychische instellingen  van
individuen  die  zich vrij wanen omdat ze de ideologie  van  dynamisch
productivisme hebben geinterioriseerd en deze lege artis kunnen  laten
realiseren" ( Iemhoff,   1985).

Vroegtijdige  onderkenning  als  nieuwe  benadering in  de  zorg  voor
kinderen  lijkt  niet meer weg te denken.  Dankzij  haar  attractieve,
'betoverende' eigenschappen heeft zij zich genesteld in de  menselijke
subjectiviteit.  De  mogelijkheid om afwijkingen te voorkomen of ze zo
vroeg mogelijk op het spoor te komen, lijkt met het moderne ouderschap
volledig  te  zijn verweven.  Zo sterk zelfs,  dat  deze  mogelijkheid

eerder een 'waarheid' of een 'plicht' lijkt.  Dat is tegelijkertijd de
ban die wordt opgelegd,  niet,  zoals de medicaliseringstheoriean  ons

doen geloven door de deskundigen,  maar veel subtieler,  door de joint
venture van overheid, deskundigen dn ouders.
Vroegtijdige  onderkenning  als cultuurkenmerk heeft een  aantal  hier
beschreven elementen met de ban gemeen.  Ouders,  en daarmee kinderen,
zijn  in  de ban gedaan en geraakt van de  professionele  macht,  maar
kunnen daar een positieve betekenis aan ontlenen.  De vroegere onmacht
van  ouders  is veranderd in een gevoel van erkenning  en  beheersing,
maar  de  dreigende  desillusie  op de achtergrond is  gelegen  in  de
dominantie  van de professionele  ideologie.  Tegelijkertijd  schuilen
hierin  ook nieuwe perspectieven.  Binnen het nieuwe denkkader  worden

aan  ouders  nieuwe  verantwoordelijkheden toegekend: Zij  zijn  de

partners van deskundigen geworden.
Wanneer we  de  voorwaarden  scheppen  om  die  verantwoordelijkheid
werkelijk  vorm  te geven,  zullen ouders in staat  blijken  om  reole
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afwegingen te maken, die dat dominante denkpatroon uiteindelijk kunnen
overstijgen. Wanneer ouders het 'waarheids-karakter' van het dominante
denkpatroon  kunnen  relativeren  en  naar  hun  eigen  waarde  kunnen
schatten,  zullen  zij tot een onafhankelijk oordeel kunnen komen.  Op
die manier wordt een vrije,  onafhankelijke taxatie van  mogelijkheden
en risico's mogelijk.

In de voorgaande hoofdstukken is betoogd,  dat het complexe geheel van

denkwijzen  en  praktijken die met vroegtijdige  onderkenning  gepaard
gaan  steeds een weerspiegeling is van maatschappelijke en wetenschap-
pelijke vertogen,  maar dat dit geheel ook nieuwe vormen van denken en
handelen produceert.
In deze  slotbeschouwing  zullen  we  de  argumentaties voor deze

stellingname nog eens in het kort de revue laten passereren.

7.2.1 Vroegtijdige onderkenning: twee interpretaties

In de klassieke opvattingen met betrekking tot de ontwikkeling van  de
wetenschap  wordt  deze voorgesteld als een vanzelfsprekend  resultaat
van de groei van menselijke kennis. Haar triomfen vinden hun oorsprong
in een effectief gebruik van de moderne methoden van  kennisverwerving
en  haar bevindingen.  Weliswaar doen maatschappelijke  ontwikkelingen

soms  hun  invloed  gelden op dit wetenschappelijke  proces,  maar  in
principe  zijn  beide  domeinen  autonoom.  De  voorstelling  is  heel
eenvoudig:  de 'feiten' determineren de theorie, en de theorie bepaalt
de praktijk.
Toegepast op de wetenschappen die zich bezig houden met gezondheid  en
ziekte,  in het bijzonder de geneeskunde en de psychologie,  laat zich
deze  opvatting  als volgt vertalen:  ziekte wordt beschouwd  als  een
'natuurlijk' verschijnsel,  dat onafhankelijk is vAn,  en bestond v66r
de wetenschappen  zdlf (Wright & Treacher,  1982).  De  taak  van  de

wetenschap  is derhalve simpelweg het ontdekken en behandelen van  die
verschijnselen.  Deze  optiek,  die hier enigszins gesimplificeerd  is
weergegeven,  wordt  de laatste jaren vanuit een aantal  verschillende
perspectieven bekritiseerd.

In  de  eerste plaats is vanuit de wetenschaps-filosofie het  autonome

verloop  van  kennisontwikkeling in  twijfel  getrokken.  Auteurs  als
Lakatos,  Kuhn en Feyerabend hebben ondermeer de aandacht gevestigd op

de  interne  dynamiek  van  wetenschappelijke 'programma's', OP de

sociologische  karakteristieken van wetenschappelijke  gemeenschappen,
en op de ideologische geladenheid van het wetenschappelijk bedrijf.

In  de  tweede plaats geldt de kritiek de relatie tussen  observaties,
feiten  en  theorievorming.  De  assumptie,  stammend  uit  het  naief

inductionisme,  is dat wetenschap begint met observatie,  en dat  deze
observatie een betrouwbare basis vormt voor de ontwikkeling van kennis
(Chalmers,  1976).  De  notie dat 'pure' observatie niet mogelijk  is,

maar  dat  zij steeds door theorie wordt gestuurd lijkt inmiddels  een
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gemeenplaats in de wetenschapsfilosofie;  het lijkt er vaak op dat zij
tot  de  geneeskunde  en  de psychologie  nog  niet  is  doorgedrongen

(Ingleby,  1986).  Ook de claim dat wetenschap uiteindelijk zou leiden
tot  het achterhalen van een absolute 'waarheid' lijkt  steeds  minder
geaccepteerd:  'feiten' blijken niet altijd even makkelijk te scheiden
van 'waarden', theorieon niet van hun sociale context.
In  de  derde  plaats  is  met  name  door wetenschapssociologen en

-historici  gewezen op de vervlechting van de geneeskunde en psycholo-
gie met andere sociale praktijken.  De afbakening van de domeinen  van
deze  wetenschappen  blijkt allerminst  een  vanzelfsprekendheid,  die

gebaseerd is op de aard van de bestudeerde fenomenen.  Integendeel, de
sociologie  van de beroepskringen heeft op pregnante wijze laten  zien
dat  deze afbakening de uitkomst is van een sociaal krachtenveld  (zie
o.a. Freidson, 1975). Het 'bezit' van kennis OP een ZO hoog
gewaardeerd  terrein  als  de gezondheidszorg  verschaft  de  beroeps-
beoefenaars een speciale status, en daarmee een grote maatschappelijke
invloed, die het eigen vakgebied verre overstijgt.

Tenslotte  worden  de gezondheids-wetenschappen de  laatste  jaren  in
toenemende mate op hun eigen terrein bekritiseerd. Auteurs als Illich,

McKeown en Cochrane hebben soms twijfels,  soms ernstige kritiek geuit
op  de effectiviteit van de moderne wetenschappelijke  gezondheidszorg
(Illich, 1978; McKeown, 1979; Cochrane, 1972; Cochrane & Holland,
1971).

In  de voorafgaande hoofdstukken werd al herhaaldelijk gewezen op  het
werk van de zogenaamde 'post-structuralisten', waarvan Michel Foucault
de belangrijkste exponent lijkt. Een belangrijk uitgangspunt voor deze
auteur is  dat  de  geneeskunde  (evenals  een aantal aanverwante

terreinen)  een 'discours' vormt,  een geheel van  taal,  handelingen,
betekenissen en sociale relaties.

Kenmerkend  voor  een dergelijk systeem is dat het niet zozeer een  al
bestaande, 'natuurlijke' entiteit tot onderwerp heeft,  maar integen-
deel,  zijn eigen object creaert (Foucault,  1973). Men spreekt in dit
verband ook wel van een sociaal-constructivistische (of  'constructio-
nistische') benadering (Ingleby,  1986;  Wright & Treacher, 1982). Het
onderscheid  tussen 'wetenschap' en 'sociale realiteit' vervalt in een
dergelijke benadering. Immers,  kennisverwerving   is  een  sociale
praktijk,  en  het sociale leven wordt omgekeerd mede door het  weten-
schappelijk discours gestructureerd.  Uit deze opvatting vloeit voort,
dat  begrippen als 'rationaliteit' en  'ideologie' niet worden erkend.
Een  sociale realiteit bestaat immers niet als  zodanig,  maar  wordt,
zoals hierboven aangegeven,  door het discours geproduceerd. Tenslotte
wordt in de post-structuralistische visie de aandacht gevestigd op het
karakter  van de 'macht'.  De macht van deskundigen berust niet zozeer
op repressie (contr6le), maar op haar productieve eigenschappen. Macht
werkt alleen wanneer zij een positief uiterlijk heeft.  Donzelot maakt
in dit verband een vergelijking tussen het werk van de econoom  Keynes
en  dat van de psychoanalyticus Freud:  Keynes ontwikkelde een methode
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waarbij  de verdeling van financi6le en economische middelen onder  de
bevolking zo kon worden georganiseerd dat de consumptie werd  gestimu-
leerd,  de  productie aangewakkerd,  en wel op een zodanige manier dat

zowel de economische crisis als de sociale onrust die daar het  gevolg
van  zouden kunnen zijn konden worden afgewend.  Op een  vergelijkbare
manier  loste Freud,  aldus Donzelot,  een belangrijk dilemma op.  Hoe
konden  de  'heilige' rechten en verworvenheden van het  gezin  worden
doorbroken,  zonder  te vervallen in een gecentraliseerd  systeem  van
dwang,  uitgeoefend in naam van de gezondheid?  De psychoanalyse bleek
een methode om de sociale 'gevaren' van het oncontroleerbare, autonome
gezinsleven te voorkomen,  en tegelijkertijd sociale regulatie van het
gezinsleven  mogelijk  te maken door individuele frustraties  met  het

gezin te verbinden (Donzelot, 1979).

Terug naar vroegtijdige onderkenning.  Twee opvattingen met betrekking
tot  de  'aard' van de gezondheids-wetenschappen werden  tot  dusverre

gecontrasteerd:  enerzijds  de  gangbare  visie waarin  wetenschap  en
sociale  werkelijkheid onafhankelijk zijn,  en anderzijds de  sociaal-
constructivistische  benadering waarin de gezondheidszorg en  de  haar
ondersteunende  wetenschappen  in  nauwe relatie worden  gebracht  met
sociaal historische ontwikkelingen daarbinnen en daarbuiten.
Het  moge duidelijk zijn dat in deze studie de laatste opvatting  meer
steun  heeft gekregen dan de eerste.  In het licht van  die  opvatting
zullen nu enkele aspecten die van belang zijn voor een goed begrip van
de  dynamiek rond vroegtijdige onderkenning nogmaals worden besproken.
Allereerst  zal  ik  aandacht  besteden  aan  het  vraagstuk  van   de
'rationaliteit',  ofwel  de professionele ideologie,  een probleem dat
ook in de post-structuralistische benadering onderbelicht is gebleven.
Vervolgens  komt de relatie tussen ouders en  professionele  ideologie
aan de orde,  waarbij het probleem van veranderende machtsverhoudingen
-maar niet alleen dat- een grote rol speelt.
Tenslotte zal ik nogmaals kort ingaan op de beleidsontwikkelingen, die
zich  rond  vroegtijdige  onderkenning in de afgelopen  twee  decennia
hebben voorgedaan, en zich nog steeds voordoen.

7.2.2  Vroegtijdige onderkenning en Rationaliteit

"What is being proposed is not that medicine is unscientific
because  it is permeated by social forces.  But in  contrast,  that
both  medicine and science are essentially social enterprises"
(Wright & Treacher, op. cit.).

In  hoofdstuk  1  (paragraaf 1.1) werden de gangbare  opvattingen  met
betrekking tot vroegtijdige onderkenning alsvolgt samengevat:

- ontwikkelingsstoornissen vormen  een 'objectief definieerbaar'

gezondheidsprobleem.
-  het  voorkomen  van  ontwikkelingsstoornissen bevordert optimale

ontwikkeling en ontplooiingskansen.
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-  gezondheidsdeskundigen  leveren  een bijdrage aan het voorkomen  en
bestrijden  van deze stoornissen,  die enerzijds niet normatief  is
(dus vrij van waardeoordelen), en anderzijds 'rationeel'is, dat wil
zeggen gebaseerd op zuiver wetenschappelijke bevindingen.

-  overheid en deskundigen verfijnen de gezondheidszorg uitsluitend in
het belang van (potentiole) patianten.

-  het  toenemende  beroep van ouders op deskundigen is  te  verklaren
vanuit  een spontaan toenemend verantwoordelijkheidsbesef  voor  de
gezondheid van hun kinderen.

De  eerste  drie  van deze aspecten zullen in  deze  paragraaf  worden
behandeld, de laatste twee in paragraaf 7.2.3.
Kenmerkend  voor  de kritiek, die ten aanzien van de drie eerste

opvattingen  werd  ontwikkeld in deze studie is dat het  professionele
denkkader  daarin steeds tot 'norm' wordt verheven.  De  praktijk  van
gezondheids-deskundigen   is   gebaseerd op een wetenschappelijke
ideologie.  De  hierboven  vermelde uitspraak van Wright  en  Treacher
geeft  aan,  dat  een  dergelijke stellingname niet  noodzakelijk  een
aanval betekent op het wetenschappelijk karakter z6lf.  Ter  discussie
staat  vooral de kunstmatige splitsing die wordt aangebracht tussen de
wetenschappelijke praktijk  en  de  dynamiek  van andere sociaal-
historische invloeden.

In  zijn meest concrete vorm is de splitsing tussen  professionele  en
maatschappelijke  vertogen  zichtbaar  in het uiteindelijke  doel  van
vroegtijdige onderkenning, het bevorderen van een 'optimale
ontwikkeling'  en 'optimale ontplooiingskansen'.  In  paragraaf  1.4.3
werd aangegeven, dat beide begrippen als zodanig geen inhoud bezitten.
Met andere woorden,  beide concepten zijn ogenschijnlijk neutraal,  en
wellicht daarom algemeen geaccepteerd.  Getoond werd,  dat het gebruik
van  deze concepten geenszins neutraal hoeft te zijn.  Zij scheppen de
mogelijkheid  om wijdere sociale problematiek binnen het  individu  te
situeren,  en ze vervolgens onder de noemer van gezondheidsbevordering
tot object van maatschappelijke verantwoordelijkheid te maken.

Wanneer  men  problemen bij kinderen in een zo vroeg mogelijk  stadium
Wil opsporen, verschijnt onmiddellijk het probleem van   de
'normaliteits'-criteria.  De  assumptie bij vroegtijdige  onderkenning
is, dat deze criteria op een neutrale, wetenschappelijke manier kunnen
worden  bepaald.  Niets  blijkt  echter minder  waar.  Weliswaar  zijn
daarbij wetenschappelijke methoden te hanteren, maar de achterliggende
waarden zijn voor een belangrijk deel van sociaal-culturele aard.
Een en ander  is  fraai te illustreren  aan  de definitie, die de

Landelijke  Commissie VTO aan het begrip ontwikkelingsstoornis  geeft.
Zij beschrijft deze als:

"...een  opvallende  afwijking van de  gebruikelijk  te  verwachten
ontwikkeling,  zodanig  dat de persoon zelf en/of zijn omgeving als
negatief ervaren" (Landelijke Commissie VTO, 1979).
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Instemmend  wordt vervolgens een omschrijving van Flapan  en  Neubauer

aangehaald,  waarin wordt gesteld dat een stoornis gelegen kan zijn in
(of in een combinatie van):

"- afwijken van de statistische norm
- afwijken in de zin van 'ziekte'
- afwijken van een normatief ideaalbeeld
- afwijken  van  'het  gezonde'  ontwikkelingsproces"  (Flapan   &
Neubauer, 1970).

Het moge duidelijk zijn dat elk van deze criteria door en door sociaal
van  aard  is.  Persoonlijke ervaringen zijn dit  per  definitie,  hoe
intra-persoonlijk ook opgevat. Er is immers altijd een kader waartegen
men  afweegt.  Dit kader komt (onder andere) door sociale uitwisseling
tot  stand.  Het gebruik van de morele categorie 'negatief'  maakt  de
sociale zaak zo mogelijk nog sterker: 'moreel', afgeleid van 'mores',
verwijst  immers  naar  sociaal-culturele  fenomenen  als  'zeden'  en
'gebruiken' (Van Dale).  Het definioren van een stoornis als afwijking
van  een  statistische  norm of een normatief  ideaalbeeld  impliceert

eveneens een sociale lading. Statistisch vastgestelde normen represen-
teren  een bepaalde sociale situatie,  bijvoorbeeld op het gebied  van
gezondheid  of gedrag.  Op zichzelf hebben zulke normen echter  weinig
betekenis.  Een  probleem  is  wel,  dat  men  soms  sociaal-culturele
determinanten  van  die normen te weinig onderkent,  of  zelfs  geheel
buiten  beschouwing laat.  In hoofdstuk 3 (paragraaf 3.2) werd in  dat
verband bijvoorbeeld gewezen op de kritiek,  die auteurs als Dasen  en
Doise  leveren op het Piagettiaanse paradigma van cognitieve ontwikke-

ling.  Denkstijlen  bezitten  een sociale  en  culturele  contingentie
(Doise et al., 1984; Dasen et al., 1972). Fundamenteler is echter het
probleem, dat elk model van ontwikkeling impliciete veronderstellingen
bevat over de  waardering van die ontwikkeling. Observaties

(bijvoorbeeld  het vergelijken van het ontwikkelingstempo van een kind
met het gemiddelde tempo in een bepaalde populatie) vloeien voort  uit
een  theorie,  uit een 'model' van ontwikkeling. In hoofdstuk 3 en 4

werd uitgebreid aandacht besteed aan de wisselwerking tussen ontwikke-
lingsmodellen enerzijds, en sociale, culturele en historische

veranderingsprocessen anderzijds.  Aan de hand van de ontwikkeling van
de  'bonding'-theorieon bijvoorbeeld kan men zien,  hoe  wetenschappe-
lijke  theoriedn  ontstaan  in wisselwerking met veranderingen  in  de
sociale  en  morele  opvattingen in  een  bepaalde  culturele  periode
(paragraaf 3.5.4).

In  verschillende  culturen  kan dus een verschil in  appreciatie  ten
aanzien  van  verschillende ontwikkelingsvormen  of  -doelen  bestaan.
Hetzelfde geldt overigens ook binnen onze eigen cultuur. Criteria voor
adequate ontwikkeling kunnen uiteenlopen ten aanzien van verschillende
groepen,  bijvoorbeeld voor meisjes en voor jongens. Het gaat hier dus
inderdaad om  n6rmatieve ideaalbeelden, sociaal, historisch en

cultureel  bepaald,  en  niet  om  universele  waarden  (of  absoltute
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'waarheden').  In  de praktijk blijken deze concepten nogal  eens  met
elkaar te warden verward.

Ten aanzien van ontwikkelings-pathologie geldt hetzelfde probleem.  De
mate  van  statistische afwijking heeft op zichzelf  geen  implicaties
voor  de  'wenselijkheid' of 'gezondheid' van bepaalde  ontwikkelings-
profielen. De omschrijving van de pathologie heeft dus een belangrijke
sociale  component.  Het  definiaren van een stoornis  als  ziekte  of
afwijking  van  een gezond ontwikkelingsproces moet worden gezien  als
een  sociale  constructie.  In hoofdstuk 3 werd gewezen  op  de  grote
variatie   in en flexibiliteit vAn menselijke ontwikkelings-
mogelijkheden.  Niet  alleen  hebben individuen grote  capaciteit  tot
compensatie  van  'tekorten' in een bepaald ontwikkelingsdomein  (vgl.
Sameroff's zelf-regulerende mechanismen),  belangrijker in dit verband
is dat de term 'gezond' in relatie tot ontwikkeling niet onafhankelijk
van  (sub-)culturele  waarden  omschreven kan  warden.  Wat  moet  men
bijvoorbeeld  verstaan onder een 'gezonde'  sexuele  ontwikkeling,  of
onder  'gezonde'  emotionele ontwikkeling?  Wie een poging  waagt  tot
definities  in deze ontmoet vroeger of later onherroepelijk de moraal-
leer, of in elk geval de vergelijkende antropologie.

Op  het  gebied van de somatische ziekten  is  de  sociaal-historische
contingentie  van  gehanteerde criteria minder voor de  hand  liggend.
Toch  zijn ook deze criteria allerminst 'natuurlijke entiteiten'.  Ter
illustratie van deze stellingname volg ik een argumentatie van  Yoxen,
die  de opvatting van het sociaal-constructivisme uitwerkt ten aanzien
van een probleemgebied, dat in onze tijd meestal  als puur biologisch,
dus  niet  gecontamineerd  met  sociale  invloeden wordt beschouwd,
namelijk dat van de erfelijke aandoeningen (Yoxen, 1982).
Deze auteur somt voor deze stellingname een vijftal redenen op:

1. Het  conceptualiseren van bepaalde toestanden als erfelijke ziekten
of erfelijke predisposities is afhankelijk van de gedachte,  dat de
overerving van een specifieke,  oorzakelijke factor (een gen of een
combinatie  van genen) leidt tot een  specifieke  aandoening.  Deze
aanname is weliswaar geldig voor monofactori6le aandoeningen,  maar
het overgrote deel van de bekende erfelijke ziekten wordt door meer
dan 6dn oorzaak bepaald.  De kennis omtrent de wisselwerking tussen
omgevingsvariabelen en erfelijkheid is vooralsnog slechts beperkt.

2. Herinterpretatie van bepaalde aandoeningen volgens dit model was en
is  het  resultaat  van  technische en  sociaal  mogelijk  gemaakte
ontwikkelingen, alsmede van veranderde culturele opvattingen.

3. De toepassing van inzichten op het gebied van de erfelijkheid in de
geneeskunde  is gepaard gegaan met interne professionele  competen-
tiestrijd.

4. Wat telt als  een  adequaat  medisch antwoord OP erfelijke
aandoeningen is afhankelijk van de cultuur en van politieke  opvat-
tingen  (b.v.  het debat rond sterilisatie van zwakbegaafden in  de
twintiger  jaren,  of heden ten dage,  het al of niet toestaan  van
abortus op genetische indicatie).
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5. Refererend aan  een  onderzoek  naar  de  'agenda' van genetic
counselers in de Verenigde Staten (Sorenson, 1970), stelt Yoxen dat
controversi le,  complexe  maatschappelijke,  morele en  emotionele
vraagstukken vrijwel  steeds  in  het counselingsproces worden

vermeden.  Ofschoon  een  dergelijke praktijk voor  de  hedendaagse
Nederlandse situatie moeilijk voorstelbaar is (zie b.v.  Thomassen-

Brepols, 1985), wijst deze constatering op mogelijke machtsaspecten
binnen het micro-niveau van de relatie counseler-adviesvrager.

De  conclusie die uit dit alles getrokken moet worden,  is dat er  ten

aanzien  van  vroegtijdige onderkenning geen sprake kan zijn  van  een
absolute, wetenschappelijke rationaliteit, of het nu gaat om

somatische,  psychomotore of psychologische afwijkingen .  Daarmee  is
nog  niet gezegd dat er geen sprake zou kunnen zijn van  wetenschappe-
lijke 'objectiviteit'.  Hoewel ook daaraan grote problemen kunnen zijn

verbonden  (zie  de  voorbeelden  in hoofdstuk 3 en  4),  kan  men  in
principe  zo  nauwkeurig  en  onbevooroordeeld  mogelijk  'meten'   of
observeren.

De  angel  schuilt vooral in het theoretisch kader dat aan  de  meting
voorafgaat.  Daarvan  is  hier gesteld,  dat het op vele niveaus  door
sociale,  culturele en historische invloeden wordt gestuurd,  en  dus,
met andere woorden, een sociale constructie vormt.

Wanneer  men  deze  theoriean nu  presenteert  als  'wetenschappelijke
waarheid',  als  een  meer  of  minder absolute 'rationaliteit' die

onafhankelijk  is van de sociaal culturele opvattingen en  praktijken,
is   het  decor  voor  een  professionele  ideologie  als een nieuw
'waarheidsregiem' gereed.

7.2.3 Ouders. professionele ideologie en macht

"Onze  zoon  heeft Duchenne (erfelijke  spierziekte,  mdw),  en  is
inmiddels  twintig  jaar...Wij  hebben  van zijn  tweede  tot  zijn

negende jaar in onzekerheid gezeten over wat hij had.  Ook  natuur-
lijk  hebben wij steeds van het kastje naar de muur gelopen en  ook
zijn  wij steeds het bos ingestuurd.  Het is wel zo dat Ronald  tot
zijn  1lt jaar heeft gelopen.  En het is maar de vraag (en dat  zal

het altijd blijven),  als wij het eerder hadden geweten, of hij dan
nog zo lang zelf gelopen had.  Toen wij het namelijk eenmaal wisten
en  ook met hem erover hadden gesproken,  kon hij drie weken na  de
diagnose  geen  trap  meer opkomen.  Dit brengt toch ook  heel  wat
emotie mee, die iedere ouder voor zich beleefd heeft en die  toch

ook beslag legt op de oudere kinderen.  En deze zeer lange weg  dus
hopen we door VTO teams wat korter te maken" (Schut-Kroon, 1986).

De  moeder  van wie dit citaat afkomstig is stelt op  een  indringende

manier  twee wezenlijke problemen ten aanzien van vroegtijdige  onder-
kenning  aan  de  orde.  De knellende onzekerheid met  betrekking  tot

afwijkingen  bij  kinderen,  en het eindeloze zoeken naar  het  juiste
hulpverleningskanaal,  zijn  zeer  belangrijke drijfveren voor veel
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ouders  geweest om te pleiten voor betere  onderkenningstechnieken  en
een  effici6ntere  organisatie  van de zorg.  Het gaat  hier  om  zeer

legitieme  behoeften,  die  voor  iedereen  herkenbaar  zijn. In de

hoofdstukken  2  en  5  is deze problematiek uitgebreid  aan  de  orde
geweest.  Ouders  en ouderverenigingen hebben een  belangrijk  aandeel
gehad  bij het tot stand komen van vroegtijdige  onderkenningssystemen
en technieken; ouders zijn actieve participanten in de gezondheidszorg
geworden.

Daarnaast verwoordt deze moeder echter een tweede probleem, dat onmid-
dellijk  raakt aan het vraagstuk van de 'rationaliteit',  zoals dat in
de  vorige  paragraaf aan de orde is gesteld.  De onzekerheid  van  de
ouders  was  na de diagnosestelling verdwenen,  maar Ronald  kon  vlak
daarna  de  trap niet meer opkomen.  Emotionele  problemen  waren  het
resultaat.

Natuurlijk kan hier sprake zijn van een duivels toeval.  Maar of er nu
een  causaal verband bestaat tussen het stellen van de diagnose en  de
verergering  van  de  problematiek of niet,  het feit blijft  dat  het
onderkennen z6lf de ouderlijke beleving in grote mate beinvloedt.  Een
positieve reactie op een test voor hartafwijkingen of op  gehoorstoor-
nissen  heeft haar onherroepelijke weerslag op de relaties binnen  (en
buiten)  het  gezin,  of  de testuitslag nu juist of onjuist  is  (zie
paragraaf 4.4).  De professionele rationaliteit wordt gekenmerkt  door
een instrumentele logica, zoals in pargagraaf 4.5 werd vastgesteld. De
afwijking is het object,  dat met alle mogelijke middelen voorkomen of
genezen moet worden.  De betekenis van een probleem, dat wil zeggen de
plaats die het probleem inneemt in de beleving van ouders en kinderen,
en de verhouding die dit probleem schept tot de samenleving spelen een
secundaire rol.

Het ontstaan  van  een  professionele vroegtijdige onderkennings-
ideologie heeft veranderingen tot stand gebracht in het ouderschap, zo
is  in  hoofdstuk 4 geponeerd.  Zo'n verandering komt natuurlijk  niet
all&6n door wetenschappelijke ontwikkelingen tot stand. In hoofdstuk 1

werden nog andere ontwikkelingen genoemd,  zoals veranderingen in  het
opvoedingsklimaat,  de democratiseringsbeweging en veranderingen in de
gezondheids- en  bevolkingspolitiek.  Ook zuiver economische  motieven

spelen,  zoals  een  recent congres over de economie van  de  medische
technologie duidelijk maakt, een zeer grote rol (Rutten, 1985).

In  paragraaf 4.5.4 schetste ik de contouren van het 'wetenschappelijk
ouderschap',  dat in wisselwerking met de hier beschreven ontwikkelin-
gen ontstaat.  Aan deze term kende ik een dubbele betekenis  toe:  hij

refereert  enerzijds  aan de nieuwe mogelijkheden die ouders  gekregen
hebben  onder invloed van de onderkenningstechnologie,  en  anderzijds
aan de nieuwe problemen en beperkingen die deze met zich meebrengt. De
betekenis  van  dit  concept  reikt  verder  dan  het  door  de  Swaan
geintroduceerde begrip 'protoprofessionalisering', dat immers verwijst
naar de assimilatie van professionele idee*n door de leek  (Brinkgreve
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et  al.,  1979).  Het gaat in die terminologie om een beweging vAn  de

deskundige nddr de clidnt,  onder meer via instructie, advies, boeken,
televisieprogramma's.

"Proto-professionalisation", stelt Ingleby, "implies a dramatic change
in a profession's attitude to its own knowledge:  whereas  previously,
power was  maintained  by  keeping  knowledge secret, today the

professions extend their influence by publishing it" (Ingieby, 1985a).
Hoe reael ook, een dergelijke opvatting doet mijns inziens onvoldoende

recht  aan  het cultuur-karakter van veranderingen in het  ouderschap.
Het is een opvatting die subtilisering van professionele  machtsmecha-
nismen  benadrukt,  maar die onvoldoende recht doet aan de positie  en
behoeften van ouders.  De moeder, van wie het citaat aan het begin van

deze paragraaf afkomstig is, zit met een werkelijk probleem: zij heeft
een kind, waarover zij zich met rede ongerust maakt, en zij krijgt van
de deskundigen geen (of pas heel laat) antwoord. Toch leeft zij in een
cultuur,  die  haar weinig andere alternatieven laat.  Iemhoff schetst
het volgende beeld:

"...Onvolwaardigheid  en aftakeling zijn menselijke  verschijnings-

vormen, die de gemeenschap taken opleggen van aandacht, verzorging,
solidariteit.  Deze  taken  maken  juist het  verschil  uit  tussen
berusting  en aanvaarding.  Ik weet niet wat er op den duur aan  de
mens  en  de  maatschappij  zal veranderen  als  een  lichtvaardige
toepassing  van  medische  kennis,  ter  verlenging  of  juist  ter
verkorting  van het leven,  de noodzaak van deze taakstelling en  -
uitoefening teniet doen" (Iemhoff, 1985).

Men  kan zich afvragen,  in hoeverre de mogelijkheden tot  aanvaarding
(dus  niet  'berusting') nog wel aanwezig zijn.  Tal  van  wettelijke,
gezinspolitieke en economische maatregelen, alsmede toenemend materia-
lisme en isolement in de samenleving doen afbreuk aan de mogelijkheden
tot solidariteit.  De professionele ideologie, de instrumentele logica
blijft  als alternatief over.  De resultaten van het onderzoek dat  in
hoofdstuk 6 werd beschreven, laten echter zien dat deze relatie  niet

zo eenduidig is zoals zij wel wordt voorgesteld.  Allerlei psychologi-
sche karakteristieken van ouders ('attitude-kenmerken'), zoals de mate
van bezorgdheid,  het gevoel van competentie,  de mate van invloed die
ze denken te hebben op de ontwikkeling van hun kinderen en de mate van
steun  die  zij  in hun omgeving ervaren,  blijken op  een  specifieke
manier te interfereren met het gebruik en de waardering van professio-
naliteit.

Dat  ouders  hun problemen  verwoorden  in  professioneel-ideologische
termen  betekent dat in die ideologie productieve componenten aanwezig
zijn:  VTO  is  een  antwoord op het probleem van de  moeder  van  het
Duchenne kind, omdat het haar onzekerheid reduceert; de desillusie die
volgt is des te schrijnender,  omdat geen andere wegen open staan  dan

diezelfde professionele logica.
Om die reden is het weinig reael om op grond van de hier geformuleerde
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bezwaren  ten  aanzien van de professionele ideologie te pleiten  voor
het  simpelweg  afschaffen  van  professionele  hulpverlening.  Ouders
h6bben  problemen,  kinderen  h6bben handicaps  of  moeilijkheden,  en
beiden  h6bben recht op goede voorzieningen.  De  onderzoeksresultaten
uit hoofdstuk 6 laten bovendien nog zien,  dat een goede ondersteuning
niet  alleen  gewenst  wordt door ouders  van  kinderen  met  ernstige
afwijkingen. Met name ouders van heel jonge kinderen blijken het meest
'probleem-gevoelig', en zij vormen binnen de onderzochte populatie dan
ook de belangrijkste consumenten van profesionele adviezen.

De  constatering dat problemen een sociale constructie zijn,  betekent
niet  dat  zij  niet bestaan.  Daarom gaat het  niet  om  afbraak  van
voorzieningen,  maar om afweging:  welke vormen van hulpverlening doen
recht  aan  de keuzevrijheid van ouders,  aan  de  sociaal-historische
veranderlijkheid en veranderbaarheid van mensen?

Samenvattend:  het  wetenschappelijk  ouderschap ontleent  haar  taal,
denken en handelen aan een professionele rationaliteit die voor ouders
zowel positieve als negatieve eigenschappen bezit. Dat ouders die vorm
van rationaliteit eisen en bevorderen laat zich ten dele uitleggen als
een nieuw,  subtiel machtsmechanisme van deskundigen, die, toegegeven,
zeer grote belangen hebben te verdedigen (zie hoofdstuk 2 en  4).  Een
essentiole  vraag  is  echter wel,  waarom bij ouders  een  dergelijke
behoefte aan 'beheersbaarheid' opkomt, zoals ik dat in paragraaf 4.5.4
heb genoemd.  Problemen bestaan,  warden benoemd of gecree&rd, maar ze
bestaan.  Ouders hebben behoefte aan een interpretatie- en handelings-
kader  voor  hun problemen. Waar  andere  mogelijkheden  ontbreken,
verschijnen de 'waarde'-volle deskundigen.

7.2.4  Vroegtijdige onderkenning en overheidsbeleid

In het licht van het voorafgaande wil ik nog enkele opmerkingen wijden
aan de beleidsontwikkelingen,  die zich rond vroegtijdige onderkenning
sinds ongeveer twee decennia in Nederland afspelen.
In hoofdstuk 2 werd melding gemaakt van het feit, dat de overheid zich
in  toenemende mate met de sturing van de preventieve gezondheidszorg,
en dus ook met vroegtijdige onderkenning is gaan bezighouden.  Daarbij
werd  zij geinspireerd door een aantal individuele  pioniers,  die  de
versnippering en ineffici@ntie binnen de zorg voor ouders en

(gehandicapte) kinderen met lede ogen aanzagen. Deze werden daarbij al
gauw  vergezeld  door  het particulier  initiatief,  professionele  en
categorale belangengroepen,  alsmede door ouders. In de jaren zeventig
ging  de overheid tot actie over.  Ze stelde verschillende  commissies

in,  onder  andere  op het gebied van  het  erfelijkheidsonderzoek  en
erfelijkheidsvoorlichting, het jeugdhulpverleningsbeleid en VTO.
De Landelijke Commissie VTO,  waaraan in deze studie geruime  aandacht
is besteed, had tot inzet om zowel intercategorale, interdisciplinaire
als  interdepartementale  samenwerking  op het gebied  van  secundaire
preventie te entameren.  Deze commissie bleek,  en blijkt daaraan haar
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handen vol te hebben. Het terrein van VTO is een dankbaar terrein voor

allerlei  belangenstrijd.  Aan de lange lijst van gegadigden,  die  in
hoofdstuk  2  werd  opgesomd,  kunnen er inmiddels nog  enkele  nieuwe
worden  toegevoegd:  de  GVO-structuur (gezondheidsvoorlichting  en  -
opvoeding), de preventieafdelingen van RIAGG's, de kindercentra en tal
van andere organisaties zoeken er een plaats. VTO blijkt een  gelief-

koosd  middel  om de belangen van specifieke beroepsgroepen  extra  te
belichten: de kinderpsychiater van Engeland wijt het 'falen van vroege

onderkenning'  aan  de bezuinigingen op de  universitaire  opleidingen
voor  kinder- en jeugdpsychiatrie,  waardoor een 'ontstellend  tekort'
aan deze psychiaters is ontstaan (NRC, 4 maart 1986).

Het proces van de VTO-ontwikkeling maakt dus een strijd om de  hegemo-
nie  bfnnen  de professionele circuits,  en dus ook tussen de  diverse

opvattingen over professionele rationaliteit zichtbaar.
Men kan zich nu afvragen,  hoe het overheidsbeleid zich tot dergelijke

processen verhoudt. Stelt de overheid zich OP een 'neutraal'

standpunt? In de eerste plaats moet in dat verband worden gesteld, dat
overheid en professionele circuits geenszins onafhankelijke grootheden
zijn.  Deskundigen bekleden vaak zeer invloedrijke posities in advies-
organen  vAn  de  overheid  op het  terrein  van  de  volksgezondheid.
Daarnaast  is gebleken dat lobby's van goed georganiseerde  professio-
nele belangengroepen zeer efficiont kunnen zijn.  In de tweede  plaats
blijkt de  'sturingskracht'  van  de  overheid  zeer beperkt door
mechanismen van 'verkokering' binnen en tussen departmenten. De strijd

om  de plaats van de VTO-structuur binnen de welzijns- en gezondheids-
sectoren  van  het  departement  van  WVC  is  daarvan een pregnant
voorbeeld,  zoals ik in paragraaf 2.5.1 heb beschreven.  Ik noemde dit
een voorbeeld van 'bureaucratogene' competentiestrijd.
Ditzelfde  proces  is  overigens ook zichtbaar  binnen  en  tussen  de

diverse  organisaties,  die  zich  op  het  veld  van  de  preventieve
gezondheidszorg manifesteren.

In  de derde plaats moet gesteld worden,  dat het overheidsbeleid  een
weerspiegeling vormt van  de professionele ideologie. Immers,
gezondheidszorg  heeft  in  dat beleid  een  'status  aparte',  en  is
structureel gescheiden  van  'aanpalende'  terreinen  als  economie,

ruimtelijke ordening, wetenschapsbeleid, emancipatie en welzijn. Netto
resultaat  van  dit  alles  is  dat  professionele  circuits  tamelijk
autonoom kunnen opereren, weliswaar  in  toenemende  mate  'lastig
gevallen' door budgettaire beperkingen.
Op de markt voor medische technologie hebben de meeste actoren  belang

bij  een snelle verspreiding van nieuwe medische vindingen,  zo  wordt
gesteld  in  een verslag van een conferentie over de economie  van  de
medische technologie (Rutten,  op. cit.). Een van de deelnemers merkte

op, dat "de econoom, die met name geinteresseerd is in de afweging van
maatschappelijke kosten en baten, wellicht in de toekomst de

belangrijkste  bondgenoot  wordt van de medische  staf  tegenover  het
management  in de gezondheidszorg,  dat wellicht vanwege externe  druk
vooral  gericht  zal  zijn  op  de beheersing van  de  kosten  van  de
gezondheidszorg" (Williams, geciteerd door Rutten, op. cit.).
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Deze  constateringen  zijn  uitermate relevant  voor  het  beleid  ten
aanzien  van  vroegtijdige onderkenning. Immers,  ook  daar  spelen
marktmechanismen  een grote rol.  De combinatie van een  instrumentele

logica met een dynamisch vrij marktsysteem lijkt een optimale conditie
voor de ontwikkeling van een gezondheidszorg, die de cliont eerder als
middel dan als doel beschouwt.

7.2.5  VTO: Geen waarheid maar een keuze

De  uitspraak van Dik Trom's vader,  "het is een bijzonder kind en dat
is     ie"   past   niet   meer   in het huidige cultuurpatroon. Als gevolg     van
sociaal-culturele  veranderingen  zou  deze uitspraak  nu  eerder  een
handelings-karakter  krijgen:  'Het wAs een bijzonder kind en dat  wAs

ie,  totdat hij vroegtijdig werd onderkend'. We weten dat hij een MBD-
kind is, en dat maakt handelen mogelijk in plaats van aanvaarding. Dat
het  handelen binnen de gelimiteerde en morele grenzen van de  profes-
sionele  logica  moet  plaatsvinden  is niet alleen  een  kwestie  van

deskundigen-macht,  maar tevens van het gebrek aan alternatievenl  Het
hebben  van  een geestelijk of lichamelijk gehandicapt  kind  kan  een

levensgroot  probleem vormen, en  in  de  huidige  maatschappelijke

constellatie  is  het  dat  ook meestal.  Maar  niet  alleen  ernstige
afwijkingen leveren ouders problemen op waarbij zij steun wensen.  Het
hebben van jonge kinderen,  zo blijkt uit hoofdstuk 6,  is op zichzelf
een situatie die ouders bezorgd maakt. Binnen de onderzochte populatie
hebben  juist  deze ouders de grootste waardering  voor  professionele
adviezen.

De  constatering,  dat  zulke  problemen hun betekenis  en  waardering
ontlenen aan een sociaal-culturele context,  en dat ook de  hulpverle-
ning  een  daarop gebaseerde ideologie  representeert,  mag  ons  niet
verleiden  het  lijden  z&lf  te onderschatten. Voorzieningen als

vroegtijdige  onderkenning en preventieve gezondheidszorg voor  ouders
en kinderen zijn een sociale en historisch gegroeide 'nood-zaak',  die
echter wel een indringende afweging behoeven.

Vroegtijdige  onderkenning  van ontwikkelingsstoornissen  heeft  reale
nieuwe mogelijkheden geschapen.  VTO is echter geen  'waarheid',  maar
een  keuze.  De moderne jeugdgezondheidszorg mag bogen op  progressie,
maar heeft daarnaast alle reden tot bescheidenheid.

Wanneer  de  overheid,  wetenschappers en professionele  hulpverleners
ouders  inderdaad als serieuze partners wensen te beschouwen,  is  het

hun plicht de opvattingen,  mogelijkheden en beperkingen expliciet  te
maken.  Die  eerlijkheid  en bescheidenheid zullen leiden tot  nieuwe,

vrije, en verantwoorde keuzemogelijkheden  van ouders.

Tot  slot zullen nu een aantal algemene gevolgtrekkingen  ten  aanzien
van  vroegtijdige  onderkenning worden geformuleerd,  gebaseerd op  de
bevindingen van deze studie.  De conclusies van de diverse deelstudies

zullen hier niet alle worden herhaald.  Daarvoor zij verwezen naar  de
desbetreffende hoofdstukken van dit boek.

218



- slotbeschouwing -

7.3  Conclusies

1.  De  opkomst  van het verschijnsel  vroegtijdige  onderkenning  van
ontwikkelingsstooornissen bij kinderen moet worden begrepen vanuit
een aantal verschillende transformaties OP samenhangende
terreinen:  naar  voren tredende tekortkomingen van de gevestigde,

monodisciplinair, categoraal  en  institutioneel  georganiseerde
jeugdgezondheidszorg,  die  bij ouders ernstige frustraties  wekte
(o.a.  het shopping-effect, verkeerde behandelingen); expansie van
de  professionele  betrokkenheid  bij de gezondheidszorg  in  haar
algemeenheid,  en voor kinderen in het bijzonder; veranderingen in

het opvoedingsklimaat en in de relaties tussen ouders en kinderen;
veranderingen  in  het culturele en maatschappelijke  klimaat  ten
aanzien  van  'afwijkingen' bij  kinderen;  ontwikkelingen  in  de
gezondheidstechnologie;  veranderingen  in de  gezondheidspolitiek
van de overheid, met name in de richting van preventie.
Het gaat hier om een aantal convergerende ontwikkelingen,  die  te

zamen deel uitmaken van een nieuw 'gezondheids-discours'.
Het  is  dus onjuist om vroegtijdige onderkenning  uitsluitend  te
beschouwen als het resultaat van wetenschappelijke vooruitgang.

2.  Een  en  ander  betekent dat de effecten van  vroegtijdige  onder-

kenning  niet uitsluitend binnen haar eigen  instrumentele  termen
kunnen worden onderzocht. De behoefte aan, en het effect van

vroegtijdige onderkenning strekken immers verder dan de specifieke
probleemsituatie  36lf.  Met name de betekenis die aan stoornissen
(of  het risico daartoe) wordt toegekend,  is gerelateerd aan  een
bredere context.  Een geisoleerde benadering leidt onder meer  tot

het te laat onderkennen van nieuwe, onverwachte problematiek.

3.  De  toenemende  betrokkenheid  en invloed van deskundigen  bij  de

(preventieve) zorg voor ouders en kinderen warden gekenmerkt  door
ambivalentie:  enerzijds vormt dit proces het antwoord op verande-
rende  behoeften in de samenleving,  anderzijds produceert het  de
termen, waarin  die  behoefte  wordt  geformuleerd.  Met  andere

woorden:  de  professionalisering vormt een weerspiegeling van een
veranderend belevingspatroon, en tegelijkertijd cre6ert zij dit.

4.  De  groeiende  invloed van deskundigen op dit terrein  heeft  mede

geleid  tot de hegemonie van een 'professionele ideologie',  ofwel
tot een  nieuw  'waarheids-regiem'.   Dit  regiem heeft zowel

productieve als repressieve eigenschappen.  Het heeft  onherroepe-
lijk nieuwe mogelijkheden geschapen,  en heeft bijgedragen tot het
oplossen van diep ingrijpende problematiek bij ouders en kinderen.

Het dient echter ook te  worden bekritiseerd: theoriedn  en

methodieken worden gepresenteerd als neutraal, waardevrij, en niet
normatief. Zowel ten aanzien van psychosociale als ten aanzien van

medisch-biologische  problematiek kan worden aangetoond,  dat deze

pretentie  onjuist  is:  het professioneel denken en  handelen  is
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sterk  vervlochten  met sociaal-culturele en  morele  opvattingen.
Daarnaast heeft het professionele denkkader het aura van  rationa-
liteit,  en  lijkt het daarmee verheven boven andere  ideologiedn,
die  als subjectief of irrationeel worden gekwalificeerd.  Analyse
van dit 'rationele' denkkader toont echter aan, dat het professio-
nele handelen lang niet altijd volgens de eigen 'regels' verloopt:
methoden van vroegtijdige onderkenning,  opsporing en  begeleiding
worden  regelmatig toegepast,  zonder dat de voorspellende  waarde
voor  latere  problematiek duidelijk is (predictieve  validiteit),
zonder  dat het effect van interventies op langere termijn  bekend
is. Voorbeelden  daarvan  zijn  de  toepassing  van  screenings-
programma's met twijfelachtige wetenschappelijke evidentie, en het
geven  van  adviezen  met  betrekking  tot ouder-kind relaties,
gebaseerd  op  onbewezen  of  bewezen  ondeugdelijke  theoretische
uitgangspunten (b.v. 'bonding'). Met andere woorden: professionele
vroegtijdige  onderkenning  is verweven met belangen, die  soms
verder strekken dan die van de cli nt.

5.  De  beleidsmatige  ontwikkelingen rond  vroegtijdige  onderkenning
hebben  een sterke vervlechting te zien gegeven van  verschillende
belangen.  Het  meest in het oog lopend is de heftige competentie-
strijd  tdssen  verschillende  professies.  De  implementatie  van
multidisciplinaire samenwerking, 6dn van de grondgedachten van het
Nederlandse  VTO-stelsel,  is hierdoor slechts ten dele  geslaagd.
Samenwerking  tussen  bepaalde  disciplines  is  echter op gang
gekomen,  hetgeen een duidelijke verworvenheid genoemd kan worden.
De doorbreking van monodisciplinaire hegemonie lijkt echter vooral
geslaagd  ten  aanzien van de verschillende professies in de  niet
medisch-klinische sector,  te weten  de  sociaal-wetenschappelijke
disciplines  en  de  kinderhygi6nische  disciplines  (consultatie-
bureau-artsen, jeugdartsen e.d.)

6.  De  overheid  heeft ten aanzien van vroegtijdige onderkenning  een
dubbelzinnige rol gespeeld:  zij heeft, in navolging van ontwikke-
lingen in het veld,  initiatieven gestimuleerd, maar ook heeft zij
door  het  voeren  van een onsamenhangend  en  soms  contradictoir
beleid deze initiatieven in ernstige mate gefrustreerd.  Met  name
het  instellen van talrijke adviescommissies,  die los van  elkaar
overlappende aspecten van een samenhangende problematiek behandel-
den,  heeft  tot ernstige vertragingen en dubbel werk  geleid.  De
verkokering  van  het ambtelijke apparaat is daarvoor een  belang-
rijke  oorzaak.  Bovendien heeft de overheid zich geen  onafhanke-
lijke  positie  ten aanzien van bovengenoemde  competentiekwesties
kunnen toedigenen, aangezien haar advies-lichamen sterke
verbindingen hebben met de diverse professionele circuits.  Netto-
resultaat  is dat een autonome expansie van  professionaliserings-
processen  heeft  kunnen plaatsvinden, zodat de middelen tot
kwaliteitsbewaking veelal ontbreken, of worden gedomineerd door de
professionele circuits z6lf.
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7.  De  verbreiding  van de professionele ideologie gaat  gepaard  met

belangrijke veranderingen in de relaties tussen ouders en hulpver-
leners, alsmede tussen ouders en kinderen.

De  machtsverhoudingen  tussen  ouders en  deskundigen  hebben  de
afgelopen  jaren  belangrijke veranderingen  ondergaan.  Klassieke
relaties  van  autoritaire  deskundige en  onmondige  patidnt  (of

ouder) hebben een moderner uiterlijk gekregen.  Ouders en hulpver-
leners worden als 'partners' in een gemeenschappelijke onderneming
voorgesteld.  De vraag is echter of deze modernisering een  wezen-

lijke verandering  heeft gebracht. Ouders kunnen zich meer

gerespecteerd voelen, hetgeen een belangrijke vooruitgang
betekent.  De  'vrijheid' is echter aan een belangrijke  beperking

onderhevig.  Denken en handelen van ouders 6n hulpverleners warden
gedomineerd  door een professionele ideologie,  die,  zoals  boven
aangegeven, nieuwe mogelijkheden &n nieuwe problemen oplevert.

Ouders  worden  door  de verbreiding van de  professionaliteit  in
sterkere  mate  'leek'  op hun  eigen  terrein.  Dit  fenomeen  is
feitelijk zichtbaar in de ontwikkeling van ouderverenigingen, waar
de  invloed  van  ouders  duidelijk is afgenomen  ten  gunste  van
deskundigen.  Daarnaast  worden  steeds meer  'domeinen'  van  het
ouderschap object van professionele interventie. Als voorbeeld van
dat verschijnsel kan de waarde dienen,  die aan het contact tussen
ouders  en  pasgeborenen  wordt toegekend.  Onder invloed  van  de
medicalisering  van  het  geboorteproces is  dit  contact  in  het
verleden drastisch beperkt. In  de moderne professionele
bevallings-cultuur is het echter tot een belangrijk 'behandelings-
doel' verheven. Een ander voorbeeld: ouders worden gestimuleerd om
alles wat ze dwars zit aan hulpverleners voor te leggen: 'Vragen,
twijfels  en  zorgen' van ouders (de titel van de boekjes  uit  de

VTO-reeks),  vormen  de aanleiding tot de opzet van een uitgebreid
netwerk van multidisciplinaire VTO-teams.

8.  Onder  invloed  van  de hiervoor genoemde  ontwikkelingen  is  het
'karakter'  van het ouderschap aan  verandering  onderhevig.  Deze
verandering werd  hier  getypeerd  als  het  ontstaan van een

'wetenschappelijk ouderschap',  waarmee nogmaals is gewezen op het
ambivalente  karakter van het verschijnsel vroegtijdige  onderken-
ning. Wetenschappelijke en  professionele denkkaders hebben

belangrijke nieuwe faciliteiten Voor (toekomstige) ouders

geschapen.  Ze  hebben  een  betere 'beheersing'  van  kinderlijke
gezondheids- en gedragsproblematiek mogelijk gemaakt,  waardoor de
keuzemogelijkheden van ouders in principe zijn verruimd. De andere
kant  van  de  medaille is  het  hiervoor  aangegeven  limitatieve
karakter  van de vroegtijdige onderkenningsideologie:  een meer of
minder  impliciete nieuwe 'waarheid',  die andere opvattingen  een
irrationele of subjectieve betekenis toekent.
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9.  Onderzoek  bij  een groep van 276 ouders heeft laten zien  dat  de
mate,  waarin  ouders de professionele hulpverlening waarderen  en
gebruiken,  verband  houdt  met  een aantal attitudes  die  ouders
hebben  ten opzichte van zichzelf,  hun kinderen en hun  omgeving.
De  meest in het oog lopende conclusies zijn,  dat ouder-kenmerken
als 'bezorgdheid',  'het gevoel van competentie' en de mate waarin
men  'invloed  op de ontwikkeling' van kinderen  denkt  te  hebben
samenhangen  met  de  attitude ten opzichte  van  deskundigen.  De
gangbare  veronderstelling,  dat het gebrek aan steun in de  eigen
omgeving ouders ertoe zou brengen eerder een beroep op  hulpverle-
ners te doen wordt door de resultaten van dit onderzoek  niet
ondersteund. Tenslotte bleek dat de mate van gebruik en waardering
van professionele hulpverlening of professionele adviezen
nauwelijks verband houdt  met demografische kenmerken als
opleiding,  religie,  politieke overtuiging en inkomen. Wel blijkt
de  leeftijd  van  het  jongste kind  deze  waardering  te  kunnen
voorspellen:  hoe jonger het kind,  des te hoger het gebruik en de
waardering van boeken, tijdschriften en programma's over opvoeding
en  verzorging van kinderen.  Hetzelfde geldt voor  attituden  met
betrekking tot het ouderschap. Deze lijken nauwelijks te verschil-
len  voor groepen met verschillende opleiding,  inkomens  etc.  De
leeftijd  van kinderen en het aantal kinderen lijken daarentegen
belangrijke  factoren:  ouders met jongere kinderen en met  minder
kinderen blijken zich meer en eerder bezorgd te maken dan anderen.
Deze resultaten pleiten voor nader onderzoek naar de vraag, vanuit
welke  motieven  en problemen ouders beroep doen  op  deskundigen.
Daarbij  moeten  naast sociale variabelen zeker  ook  persoonlijk-
heidskarakteristieken van ouders (en kinderen) aan de orde komen.

10. Tot  slot:  vroegtijdige onderkenning is een representatie van een
modern 'afwijkings-gericht' cultuurpatroon,  onder andere geinspi-
reerd  door een instrumentele professionele logica.  Het met  alle
middelen  zoeken  naar  devianties  bij  kinderen (of embryo's)
vertegenwoordigt  een re6le,  te respecteren behoefte,  anderzijds
brengt  dit  het gevaar van moderne selectiemechanismen  met  zich
mee: Afwijkingen  zijn  niet  langer verboden, maar  ze  zijn
ongewenst,  en  moeten  zoveel mogelijk  worden  opgespoord.  Deze
gedachtengang  ontleent een belangrijk deel van  zijn  hedendaagse
attractiviteit aan het ontbreken van alternatieven. In een
samenleving,  gebaseerd  op solidariteit en onderlinge steun,  zou
deze instrumentele logica zeker minder kansen krijgen.  Hiermee is
geenszins gezegd dat we terug naar af moeten,  en dat ouders  zich
opnieuw  zouden moeten verlaten op priester,  dominee,  moeder  of
buurvrouw, en dat zij slechts zouden moeten berusten in het hebben
van een afwijkend kind. Deze tegenstelling is een oneigenlijke: de
monomane  afwijkings-gerichtheid  van  de huidige cultuur  zou  in
evenwicht  gebracht moeten worden met een op gezondheid en  onder-
steuning gerichte benadering, waarin de deskundigen hun impliciete
opvattingen ter discussie durven te stellen,  en hun feilen durven
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te  erkennen.  Een dergelijke opstelling zou deskundigen  betrouw-

baarder,  en  ouders onafhankelijker kunnen  maken.  Veranderingen
binnen  de gezondheidszorg zijn voor een  dergelijke  ontwikkeling
echter een belangrijke, maar niet voldoende voorwaarde.

7.4  Aanbevelingen

1.  Het  wetenschappelijk onderzoek en de professionele  hulpverlening

op  het  gebied van vroegtijdige onderkenning  van  ontwikkelings-
stoornissen  dienen  in de eerste plaats hun impliciete  uitgangs-

punten  duidelijk  te maken:  de vervlechting  tussen  wetenschap,
professionele  gezondheidszorg en sociaal-culturele waarden is  op
zichzelf geen slechte zaak,  en is ook niet te vermijden.  Het  is
echter van  essentieel  belang  dat  deskundigen deze relatie

expliciteren, zodat  voor  de  bevolking  en  voor  de  overheid
zichtbaar wordt dat er sprake is van keuze-mogelijkheden.

2.  Een  dergelijke optiek heeft onmiddellijke consequenties voor  het
wetenschapsbeleid  op  het  gebied  van  de  gezondheidszorg.  Tot
dusverre heerst daarbinnen de interne,  professionele logica.  Wie
het meeste  stoornissen  zo  vroeg  mogelijk  kan  voorkomen  of
behandelen is in de sterkste positie. Dit mechanisme is 66n van de

aanleidingen  tot  professionele competentiestrijd,  die  over  de
hoofden van ouders en kinderen wordt uitgevochten.  Een  dergelijk

patroon kan worden doorbroken door het entameren van onafhankelijk
evaluatie-onderzoek  in  de gezondheidszorg,  met  als  belangrijk
facet  dat effecten van interventies en professionele  strategieon

niet a priori gedefinieerd worden in termen van de logica, die aan
diezelfde  interventies  ten grondslag ligt.  Met andere  woorden:
evaluatie-onderzoek  dient  multidisciplinair te  worden  opgezet,
terwijl de evaluatie-criteria breder dienen te worden geformuleerd

dan tot dusverre gebruikelijk.  Naast instrumentele effecten  (het
specifieke  effect van de interventie op het specifieke domein van
de  stoornis),  moeten ook korte en lange termijn-effecten  op  de
relaties  tussen ouders en kinderen,  en op de sociale positie van
kinderen en ouders worden onderzocht. Dit onderzoek moet dan niet

alleen  het  effect van een specifieke interventie  tot  onderwerp
hebben,  maar  ook het totaal van interventies,  waar  hedendaagse

ouders mee worden geconfronteerd:  het effect van een geprofessio-
naliseerde leefomgeving op de relaties tussen ouders,  kinderen en
samenleving.
De  overheid  heeft  een belangrijke taak in  het  stimuleren  van

dergelijk onderzoek. Het  is  een  methode  van  onafhankelijke

kwaliteitsbewaking,  die gevestigde professionele en wetenschappe-
lijke  belangen kan overstijgen,  en die een betere garantie  voor
kwaliteit  vormt dan de huidige,  op budget-beheersing  gebaseerde
maatregelen.

223



- slotbeschouwing -

3.  In  aansluiting  hierop pleit ik ervoor om over te  gaan  tot  het
installeren  van advieslichamen voor de overheid,  die niet langer
door professionele circuits worden gedomineerd.

4.  Vroegtijdige onderkenning,  als representant van het  'afwijkings-
gerichte  denken',  dient  ondergeschikt gemaakt te worden aan  de
beginselen van een 'positieve gezondheidszorg'.
Dat betekent  dat  zij  geen  doel  op zichzelf mag worden:
vroegtijdige onderkenning is niet de basis van de gezondheidszorg,
of, in de huidige terminologie, geen onderdeel van de basisgezond-
heidszorg.  De basis in de gezondheidszorg dient te worden gevormd
door  voorzieningen,  waar ouders door middel van degelijk  onder-
zoek,  door  tijd  en  aandacht kunnen worden  gerustgesteld  (als
daartoe  aanleding is),  ondersteund,  en waar zij zonodig  kunnen
worden verwezen voor verdere diagnostiek, bijvoorbeeld in een VTO-
team. De druk die momenteel uitgaat van het deviantie-denken lijkt
die vorm van zorg aan te tasten. Consultatiebureaus staan
voortdurend  onder druk om op nog meer afwijkingen te screenen  of
te onderzoeken,  om het werk nog meer te standaardiseren.  Daarmee
komt de aandacht voor het kind z6lf en zijn ouders in gevaar: niet
het kind staat centraal, maar de mogelijkheid tot afwijkingen. Dit
proces  vormt  op  zichzelf een  ernstige  risico-factor  voor  de
ontwikkeling, en dient daarom nauwlettend te worden onderzocht.
In  dit  kader  dient ook het 'signaal-gevoeliger'  maken  van  de
leefomgeving van kinderen worden gezien. Onderzoek naar de beteke-
nis  en effect van een geprofessionaliseerde kinderlijke  omgeving

op  het  ontwikkelingsproces  zelf en de  vorming  van  ouder-kind
relaties zou dan ook prioriteit verdienen.

5.  Een  complementaire methode om het professionele en  wetenschappe-
lijke  waarheidsregiem  in  zijn werkelijke proporties  te  kunnen
plaatsen is het voorlichten van consumenten, zoals dat ten aanzien
van de  marktsector  gebruikelijk is. De verwevenheid van
gezondheidszorg  en  economie  laat zien dat er  wat  dit  betreft
weinig  redenen zijn om de gezondheidssector een speciale  positie
toe te kennen.

In  concreto  wil  ik  hier pleiten voor  het  experimenteren  met
zogenaamde 'meta-voorlichting',  een vorm van voorlichting die  de
professionele denkkaders enerzijds beheerst,  maar haar anderzijds
kan  overstijgen.  Een schets van een dergelijk opzet volgt in een
addendum bij dit hoofdstuk.

224



- meta-voorlichting -

ADDENDUM bi j HOOFDSTUK 7:

META-VOORLICHTING VOOR OUDERS

Voorlichting  aan pati6nten (of zij die het kunnen worden) speelt zich
tot dusverre af op twee niveaus:

a. verschaffen van voorlichting omtrent specifieke problemen, ziektes,
stoornissen (bv. diabetes, postnatale depressies, opvoeding, spier-
ziekten etc.), dn de mogelijke behandeling daarvan.

b. verschaffen  van  informatie met betrekking tot het  voorkomen  van
afwijkingen etc., inbegrepen  voorlichting  met  betrekking  tot
gezondheidsrisico's, bevordering van gezonde leefgewoonten etcetera
(preventie, GVO).

De huidige voorlichtingspraktijk is dus gericht op curatie en  preven-
tie,  waarbij de informatiebronnen vooral liggen op het terrein van de
medische wetenschappen, de  gedragswetenschappen,  alsmede  op  het
terrein van de epidemiologie. In de gezondheidszorg tekent zich echter
een  nieuw type probleem af dat een voorlichtingskader vereist,  welke
de genoemde informatiebronnen weliswaar beheerst,  maar ze tevens  kan
overstijgen.

Kort  aangeduid  gaat  het om de problemen die  voor  pati8nten  (c.q.
ouders  van  pationten) ontstaan als gevolg van de exponentiale  groei

van de gezondheidstechnologie en de gezondheids-specialismen;  ook  de
zeer  uiteenlopende  modellen en denkwijzen over gezondheid en  ziekte
brengen de consumenten van de gezondheidszorg op een dwaalspoor  (vgl.
de discussies met betrekking tot alternatieve geneeswijzen,
psychotherapie etc.).
Concrete  problemen  die zich nu reeds  manifesteren,  maar  die  naar

verwachting  in  de nabije toekomst sterk zullen groeien,  liggen  met
name  op  het  gebied van de  informatie-verwerving  en  - verwerking,
waarbij de volgende vragen een rol kunnen spelen:

- hoe bepaalt men zijn keuze voor een bepaald type interventie?
- welke globale modellen zijn er beschikbaar, en welke 'waarheid' ligt
daaraan ten grondslag?

- welke  concrete alternatieven binnen en buiten die modellen zijn  er
beschikbaar?

- hoe  kan  men  uit de grote hoeveelheid  beschikbare  informatie  de
'juiste' selecteren?

- welke  zijn de vergelijkingsmogelijkheden,  en welke  informatie  is
noodzakelijk en beschikbaar voor een dergelijke vergelijking?

In de huidige gezondheidszorg lijkt er lang niet altijd sprake van een
'vrije'  keuze tussen verschillende interventie-typen.  Vaak wordt  de
keuze  bepaald  door  het hulpverleningskanaal waar men  al  dan  niet
toevallig in belandt, of door financi8le beperkingen.
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De  keuzemogelijkheden  die consumenten krijgen voorgeschoteld  worden
gedomineerd door het gangbare professionele denkkader.  In de praktijk
blijkt  het  zeer moeilijk te zijn,  om van hulpverleners  binnen  het
professionele circuit onafhankelijke informatie te krijgen over andere
denkwijzen. Alleen het vragen naar dergelijke informatie wordt op zich

vaak al beschouwd als een motie van wantrouwen, maar vaker is het ZO

dat de informatie niet voorhanden is.

Als  deskundigen  het vaak al niet eens kunnen worden over  afwegings-
criteria (vgl.  de discussie over het opzetten van evaluatie onderzoek

van  de  'Moerman-behandeling'),  hoe kunnen  clionten  en  dergelijke
balans dan wel opmaken?

De  hier  voorgestelde  methode van meta-voorlichting  impliceert  het

cre@ren van een systeem waardoor consumenten,  in dit geval ouders, in
staat  worden gesteld de genoemde afwegingen zoveel mogelijk  zelf  te
maken. Het  gevaar  van  een  meta-wetenschappelijk  ouderschap  dat

uiteraard op de loer ligt, kan worden ondervangen door het credren van
advies- of ombudsinstanties. Deze dienen te worden bemand door experts
die onafhankelijk zijn van de gevestigde professionele circuits,  maar
die daar wel een brede kennis over bezitten.

Het  type voorlichting en informatieverstrekking dat vanuit dergelijke
instanties  gegeven  zou moeten worden wijkt af van  de  gebruikelijke
voorlichting,  in die zin dat zij refereert aan een zo groot mogelijke
verscheidenheid van bronnen.  Het gaat hier dus om het verstrekken van
informatie  6ver verschillende typen informatie,  met als oogmerk  het
karakter van  professionele  ideologiedn  als waarheidsregiems te

doorbreken.  De term 'meta-voorlichting' is gekozen,  om aan te duiden
dat  het  gaat  om  het  beschikbaar  komen van hulpmiddelen, die

consumenten in staat moeten stellen zelfstandig hun keuzes te bepalen,
temidden van een steeds groeiende informatie-dichtheid, die echter aan

onafhankelijkheid te wensen over laat.

Het opzetten van een meta-informatie project impliceert in ieder geval

de volgende activiteiten:

a. Het  opzetten  van een informatie-bank,  waarin zoveel en zo  breed
mogelijke informatie bijeen gebracht wordt met betrekking tot alle,
in de regio beschikbare voorzieningen en methoden op het gebied van

de jeugdgezondheidszorg.
b. Het toegankelijk maken van deze informatie voor ouders
c. Het  ontwikkelen  van materiaal,  waarmee  deze  vergelijking  voor

ouders mogelijk wordt.
d. Het beschikbaar stellen van deskundige,  onpartijdige advisering en

begeleiding op de voorgaande  punten.
e. Het  voorlichten  over de mogelijkheden tot contra-expertise in  de

gezondheidszorg.

*******
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SAMENVATTING

Vroegtijdige onderkenning  van  ontwikkelingsstoornissen  bij  jonge

kinderen is gedurende de laatste twee decennia een van de  belangrijk-
ste  thema's geworden in de moderne preventieve  jeugdgezondheidszorg.
In bijna alle westerse landen,  maar ook in landen van het oostblok en

de derde wereld,  worden programma's ontwikkeld die gericht zijn op de
vroege opsporing van lichamelijke en psychosociale afwijkingen. Ook in
Nederland is vroegtijdige onderkenning inmiddels onder de naam VTO een

begrip  geworden.  Sinds 1976 werkt een commissie aan de invoering van
een  daarop  gericht  landelijk stelsel. De voorstellen die deze

commissie heeft gedaan zijn nu gedeeltelijk gerealiseerd.  Er zijn een
aantal  z.g.  multisdisciplinaire VTO-samenwerkingsverbanden  en  VTO-
teams in bedrijf,  en tevens is men gestart met voorlichtingscampagnes
die  erop  gericht zijn om ouders en deskundigen gevoeliger  te  maken

voor  het  opvangen  van 'signalen'  die  op  ontwikkelingsstoornissen
zouden kunnen duiden.

In  deze studie wordt VTO niet opgevat als een op zichzelf staan  ver-
schijnsel.  De  opkomst  ervan gaat gepaard met een complex  van  nauw

samenhangende  veranderingen  op  verschillende  terreinen.  Het  gaat
daarbij  om wetenschappelijke  ontwikkelingen in de  bio-medische  en
sociale wetenschappen, organisatorische en beleidsmatige veranderingen
in de gezondheidszorg,  oprukkende  professionalisering,  veranderende
behoefte- en  opvoedingspatronen bij ouders,  en veranderende relaties
tussen ouders en deskundigen.
In hoofdstuk 1 wordt de gangbare visie omtrent vroegtijdige  onderken-

ning uiteengezet: ontwikkelingsstoornissen  zijn  'objectief'   te

definiaren,  het  voorkomen  van dergelijke stoornissen  bevordert  de
ontplooiingskansen  van kinderen,  VTO is niet-normatief en  rationeel
(waardevrij  en  zuiver wetenschappelijk),  het belang van  de  cliant
staat  altijd  voorop,  en het feit dat steeds meer ouders een  beroep
doen op deskundigen heeft te maken met een toenemend verantwoordelijk-
heidsbesef bij ouders.  Vervolgens worden bouwstenen aangedragen  voor
een kritisch perspectief op VTO. Vroegtijdige onderkenning  is  een
historisch  en cultureel bepaalde denkwijze,  die niet ontbloot is van
ideologie, die duidelijke impliciete of expliciete normen kent, en die
gerelateerd  is  aan professionele  belangen  en  gezondheidspolitieke
invloeden. De  effecten ervan strekken veel verder dan de individuele

gezondheidstoestand.  VTO  is  niet slechts het product  van  sociaal-
historische en wetenschappelijke ontwikkelingen,  zij creeart ook  een
andere visie op gezondheid,  opvoeding en ouderschap.  De gevolgen van
deze creatie dienen kritisch te worden bezien.

In  hoofdstuk  2 wordt verslag gedaan van een  archief-onderzoek  naar
twintig jaar beleidsvorming rond VTO in Nederland. Het tot stand komen
van  VTO  is een zeer moeizaam proces  gebleken.  Vroegtijdige  onder-

kenning was en is nog steeds een brandpunt van tegengestelde belangen.
Competentiestrijd tussen  diverse  beroepsgroepen  en  professionele
instanties, argumenten en belangen van wetenschappelijke en financiale
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aard  spelen daarbij een belangrijke rol.  De overheid heeft zich  ten

aanzien  van  deze kwesties geen sturende  en  onafhankelijke  positie
kunnen  verwerven.  Enerzijds  voerde  zij  ten aanzien  van  VTO  een
onsamenhangend  en inconsistent beleid,  anderzijds  bleken  (blijken)
haar  advies-lichamen  sterke bindingen met de  diverse  professionele
circuits  te hebben.  Netto resultaat is dat multidisciplinaire samen-
werking  slechts  zeer gedeeltelijk op gang is  gekomen,  en  dat  een
autonome expansie  van  professionaliseringsprocessen  heeft  kunnen
plaats  vinden  zonder  dat middelen  tot  onafhankelijke  kwaliteits-
bewaking beschikbaar zijn.
In  hoofdstuk 2 zijn enkele ontwikkelingspsychologische  theoriedn  en

modellen  die bij VTO een belangrijke rol spelen geanalyseerd.  Uit de
veelheid van  ontwikkelingstheorie6n  is een tweetal voorbeeld-

benaderingen  gekozen,  te  weten de z.g.  'Bonding-theoriean'  en  de
psychodynamisch geori6nteerde 'Infant Psychiatry'.  Kritische beschou-
wing  van dergelijke benaderingen leert dat ontwikkeling van  kinderen
daarin  wordt  losgekoppeld van de sociale,  culturele en  historische

omstandigheden  waarin  die ontwikkeling  plaats  vindt.  Ontwikkeling
wordt gezien als een 'natuurlijk' fenomeen,  dat verstoord kan  worden

door  ongunstige  somatische en/of omgevingscondities.  Die  opvatting
blijkt niet alleen onjuist, maar ook gevaarlijk. Onjuist is zij, omdat

de  kindertijd niet alleen een psycho-biologisch proces is,  maar  ook
een  weerspiegeling vormt van sociale en culturele conventies van  een

historisch  tijdvak.  Gevaarlijk  is zij,  omdat het  ideaalbeeld  van
ontwikkeling  als een natuurlijk fenomeen functioneert als een  weten-

schappelijke norm, zoals  zo  vele  ontwikkelingstheorieon  in  het

verleden als 'voorschrift' zijn gebruikt. Een dergelijke norm legt een
zware  morele  last op de schouders  van  ouders.  Een  betekenisvolle
studie naar het fenomeen ontwikkelingsstoornissen moet daarom sociale,
culturele en fysieke arrangementen ten behoeve van kinderen bestuderen

als integraal onderdeel van die ontwikkeling zelf.
Hoofdstuk i besteedt uitgebreid aandacht aan een techniek die voor VTO
veel wordt toegepast, n.1. screening. Screening wordt wel gedefinieerd
als  'het testen van zoveel mogelijk op het oog gezonde  vrijwilligers

uit  de  bevolking met als doel hen te scheiden in een groep  met  een
hoge  en  een  lage  kans  op het krijgen  van  een  bepaalde  ziekte'
(Sturmans, 1983a). Ook in de preventieve gezondheidszorg voor kinderen
heeft  deze  techniek zich de laatste jaren  een  belangrijke  positie
verworven. Aan screening zijn echter naast voordelen (b.v. efficiency)
een  groot  aantal  bezwaren verbonden.  Er doemen  problemen  op  van
technisch-wetenschappelijke  aard  (b.v.  foute  test-uitslagen),  van
psycho-sociale  aard  (psychologische  effecten van  foute  uitslagen,
subjectieve beleving van gezondheidsrisico's etc.),  en tenslotte  van
gezondheids-ideologische  aard.  Screening  is  meer dan zo  maar  een
techniek:  het is een visie op gezondheidszorg, het is een methode die
nieuwe verhoudingen schept tussen bevolking en deskundigen,  en nieuwe
opvattingen  over gezondheid bewerkstelligt. Bij  evaluaties  worden
screeningstechnieken  echter  vooral bekeken vanuit een  instrumentele
visie: doen ze wat ze moeten doen?
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Teneinde screening in een breder perspectief te kunnen plaatsen is een

uitgebreid  overzicht  gegeven  van de historische  wortels  van  deze
methode.  Enerzijds zijn die te traceren in de in de verbinding tussen
ontwikkelingen in de publieke preventieve gezondheidszorg en mechanis-
men van gezondheidspolitiek (sociale regulering), anderzijds in veran-
deringen  in  de  gezondheidsbeleving van  de  bevolking  (par.  4.2).
Vervolgens  is in dit hoofdstuk een overzicht gegeven van  screenings-
technieken  die ten aanzien van kinderen (zowel  pre- als  postnataal)
worden toegepast, of die in ontwikkeling zijn. Een dergelijk overzicht

maakt  niet  alleen  de technische mogelijkheden en problemen  van  de
afzonderlijke technieken duidelijk, maar laat tevens zien welke omvang
het  test-onderzoek  ten behoeve van kinderen reeds heeft, en in  de

naaste  toekomst  zal krijgen.  Geconcludeerd wordt dan ook  dat  niet
alleen  de effecten van afzonderlijke tests onderzoek  behoeven,  maar
ook de effecten van het totaal aan screeningsonderzoek,  zoals dat  op
ouders en kinderen afkomt, en dat leidt tot een verwetenschappelijking
van het ouderschap. Tenslotte wordt in dit hoofdstuk geconcludeerd dat
de  beslissingen  ten aanzien van de invoering van screening  te  zeer
gedomineerd  worden  door deskundigen op deelterreinen.  Screening  is
echter te ingrijpend om aan screeningsdeskundigen over te laten.
In hoofdstuk 5 en 6 staan de veranderende relaties tussen ouders en
deskundigen centraal. In hoofdstuk   5 wordt verslag gedaan     van     een
onderzoek  naar de opkomst en ontwikkeling van ouder- en  patiantenor-
ganisaties  in Nederland.  Naar voren komt onder andere de nauwe  ver-
wantschap  tussen  doelstellingen  van deze organisaties  en  die  van
professionele  groeperingen.  Zowel door ouders als deskundigen  wordt
gepleit  voor  een gelijkwaardige relatie,  een nieuw  'partnerschap'.
Geconcludeerd wordt dat ouders een zeer actief aandeel hebben  (gehad)
bij processen van medicalisering en professionalisering.
In  een addendum bij hoofdstuk 5 worden de resultaten vermeld van  een
kwantitatieve  inhoudsanalyse  van het tijdschrift van Philadelphia,
een van de belangrijkste ouderverenigingen.  Onderzocht werden o.m. de
posities  van  ouders  ten opzichte  van  deskundigen,  de  religieuze
invloed op het denken over handicaps,  en de rol van de sociale weten-
schappen daarin.

In  hoofdstuk f wordt verslag gedaan van een onderzoek bij 276  ouders
van  jonge  kinderen.  In dit onderzoek werd  gekeken  naar  verbanden

tussen  ouder-kenmerken  zoals de mate van  bezorgdheid,  competentie,
invloed  en  verantwoordelijkheid ten aanzien van hun  kinderen  ener-
zijds,  en attituden en gedrag van ouders ten opzichte van deskundigen
anderzijds. Een aantal van de genoemde ouder-kenmerken blijkt inder-
daad verband te houden met de houding tegenover deskundigen. Daarnaast
bleek dat de mate waarin ouders gebruik maken van deskundigen voor hun
kinderen en waarin zij deze deskundigen waarderen, nauwelijks afhanke-
lijk is van demografische kenmerken als opleiding,  religie, politieke
kleur en inkomen.  Wel van invloed blijkt de leeftijd van het  jongste
kind te zijn.
Hoofdstuk  7  is een slotbeschouwing.  Geconcludeerd wordt dat er  ten
aanzien van VTO   geen  sprake kan zijn van een absolute,
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wetenschappelijke rationaliteit, of  het  nu  gaat  om  somatische,
psychomotorische  of  psychologische problematiek.  Daarmee is  echter

niet  gezegd dat er geen sprake zou kunnen zijn van  wetenschappelijke
'objectiviteit'.  Men kan in principe zo nauwkeurig mogelijk meten. De
angel bij vroegtijdige onderkenning schuilt echter in het  theoretisch
kader  dat  aan de meting (of test,  of onderzoek)  vooraf  gaat.  Dit
theoretisch  kader wordt op tal van manieren en niveaus door  sociale,
culturele  en historische invloeden gestuurd,  en dus vormt  het,  met
andere woorden, een sociale constructie. Wanneer men deze theorieon nu

presenteert  als  'wetenschappelijke waarheden',  zoals vaak  meer  of
minder expliciet gebeurt,  als een 'absolute 'rationaliteit' die onaf-

hankelijk  is  van sociaal-culturele opvattingen  en  praktijken,  dan
neemt VTO het karakter aan van een 'waarheids-regiem'.  Een dergelijke
professionele  ideologie is niet slechts een uiting van een toenemende
macht  van deskundigen,  zoals in professionaliseringstheorieon  nogal
eens wordt verkondigd.  De grote acceptatie door het publiek  betekent
dat in een dergelijke ideologie positieve eigenschappen aanwezig zijn.
Ouders hebben kennelijk een toenemende behpefte aan een interpretatie-
en  handelingskader  voor  hun problemen.  Waar andere mogelijkheden
ontbreken, verschijnen 'waarde'-volle deskundigen.
Het hoofdstuk  wordt besloten met een serie conclusies en concrete

aanbevelingen.  Hiertoe behoren o.m.  een voorstel tot de ontwikkeling
van z.g. 'meta-voorlichtingsprogramma's voor ouders,  het verrichten
van  onafhankelijk evaluatieonderzoek in de  gezondheidszorg,  waarbij
niet slechts gekeken wordt naar de effecten van 66n type  interventie,

maar  waarbij  ook bredere effecten in ogenschouw worden  genomen,  en
tenslotte het formeren van advieslichamen voor de overheid OP het

terrein  van  de gezondheidszorg,  die niet langer gedomineerd  worden
door professionele circuits.
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S  4ARY

Early  detection of abnormality in young children is one of  the  main
themes  in  modern child-health care all over the  world.  Nearly  all

Western  countries,  as well as an increasing number of socialist  and
developing  ones,  are  evolving  programmes  of  varying  degrees  of
sophistication to identify childhood disorders. In the Netherlands the

introduction of such a programme was approved in 1983. Early detection
in the Netherlands is to be organised on two levels. First, regional

cooperation  between child-health professionals and institutions .will
be stimulated in order to form a nationwide network of 'multidiscipli-
nary  teams',  with  the  task of coordinating early detection in  a

specific area.  These teams are to advise parents and professionals in
those  cases  where a child's development is suspected  of  being  'at

risk'. In fact the teams will have to fill the gap that exists between
parents and children on the one hand,  and the large number of specia-
lised medical and educational services on the other. Dutch health care

is like a labyrinth,  through which parents could indeed use some help
to  find their way.  The second part of the programme is a campaign to

promote  the idea of early detection among the  population:  everybody
who  is  in  direct  contact with children  is  seen  as  a  potential

signaller  of  developmental  disorder.  The  aim is  to  develop  the
diagnostic abilities of parents,  teachers and child-health professio-
nals through education and training.
In  this  study  early  detection is  not  conceived  as  an  isolated

phenomenon.  It  emerges  in  conjunction with a  complex  of  closely
related  transformations in different areas,  for example developments
in  the  bio-medical  and  social  sciences,  changes  in  health-care

policies, processes of professionalisation, changing patterns of needs
and patterns of child-rearing,  and changing relations between parents
and professionals.

Chapter  1  first  describes  the current  view  on  early  detection.

Developmental disorders can be defined objectively;  the prevention of
such  disorders is beneficial to the chances for optimal  development;
early detection is not normative but value-free and purely scientific;
the  interest of the client always prevails;  the fact that  more  and

more  parents ask for professional help has to do with a growing sense
of responsibility. Subsequently  some  elements  of a critical

perspective  are outlined.  Early detection can be seen as a  strategy
that  is  historically  and  culturally determined, ideology-laden,
normative,  related to professional interests and influenced by health
politics.

Chapter  2  is  a  study of Dutch  health  policies  concerning  early

detection.  By  the  end of the 1960s the Dutch government started  to
stimulate preventive health care, which until then had been mainly the
domain of private initiative. Interestingly enough, the arguments came
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from  two  very different sources.  On the one  hand,  the  government

believed  that  the costs of health care were  rising  too  fast,  and
prevention was seen as a magic formula for reducing them. On the other
hand,  the  democratisation movement believed that prevention could be
used  as a means to identify and change the supposed social causes  of
illness and other associated disadvantages. Both arguments proved to a
large extent to be illusory.  The Dutch early detection programme  was
prepared  by  a  joint national committee  of  state  representatives,
health professionals and parents. It was intended to solve a number of
serious  problems that have afflicted Dutch child-health care for many
years.  Lack of coordination,  dispersion of efforts and conflicts  of
interest  have driven parents and children from pillar to post.  Thus,
it is not surprising that parent organisations have,  for a long time,

been urging improvements in the efficiency and the quality of care for
their  children.  In fact these groups can be seen as one of the  main

political factors that have brought about the changes that now can  be
observed  in Dutch child-health care .  However,  the subject of early
detection seemed and still seems to be a focus of different interests,
and of conflicts of competence between different groups of  professio-
nals and different institutions.

Chapter   3  is  an  analysis  of  developmental  theories  which  are

frequently used in the context of early detection and prediction.  Two
examples  are  elaborated,  the  so-called 'bonding  theories'  and  a
psychodynamic approach, 'infant psychiatry'. Critical analysis of such
approaches  shows that child development is isolated from its  social,
cultural and historical context.  Development is frequently seen as  a
'natural'  phenomenon,  which can be disturbed by unfavourable somatic
or environmental conditions. Such views are considered here to be not

only  incorrect,  but  also  dangerous.  They  are  incorrect  because
childhood  is not only a psychobiological process,  but also  reflects
the social and cultural conventions of a certain historical era. They
are  dangerous  because  the image of  development  as a natural

phenomenon tends to function as a scientific standard for parents,  in
the  same  way  as  many  developmental theories  have  been  used  as
prescriptions. Such standards tend to put moral pressure on parents. A

meaningful  study of developmental disorder should therefore  consider
social, cultural and physical arrangements for children as an integral
part of the process of development itself.

Chapter  4  concerns 'screening', a  widely used early-detection
technique. The first part of the chapter examines the historical roots

of the screening concept and its practical implementation. They can be
traced  to  a convergence of developments in public preventive  health
care  and health politics in the first decennia of this  century,  and
also to changing public awareness of health issues.  Next, an overview
is  presented  of  screening  techniques and tests  in  use  or  under

development  for unborn babies,  new-born babies and  young  children.
This  overview deals with the technical possibilities and problems  of
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each  individual  test,  and at the same time shows the  present,  and
likely future, extent of screening. One important conclusion from this
chapter  is that it is not only the effects of individual  tests  that
should  be  evaluated,  but  also the effects of the whole  system  of
screening  on parenthood, child-rearing etc. In  this  light   a
'scientisation'  of parenthood can be observed.  Because screening has
more  implications  than  the sum of the tests that  are  being  used,

decisions  about  screening should not be made  by  screening  experts
alone.

Chapters  5 and 6 focus on the changing relations between parents  and

professionals.  Chapter  f discusses the emergence and development  of
parent-organizations in the Netherlands.  The goals of these organiza-

tions  appear to correspond closely with those of related professional
groups.  Both parents and professionals propose a more equal relation-

ship between each other,  a new 'partnership'.  Parents appear to take
an active part in the process of medicalisation of  children.  Results

of  a  quantitative  content analysis of a  parent-group  journal  are
presented in a subsequent section (Appendix to Chapter 5).

Chapter    presents  a study carried out among 276 parents  of  young
children  visiting  a  well-baby clinic.  This  project  examined  the
relationship between certain parent variables (feeling of  competence,
feeling  of influence and responsibility,  degree of anxiety etc.)  on
the one hand,  and parental attitudes and behaviour towards professio-
nals on the other. It was found that some parental characteristics did

indeed correspond with certain attitudinal patterns towards professio-
nals. For example, the more readily parents become anxious about their
children,  the more they value professionals both in direct advice and
as sources of information in media. The degree in which parents use

and  value professional help seemed to be independent  of  demographic
characteristics such as level  of education, religion, income,

political beliefs etc. The age of the youngest child however seemed to
be an important factor.

Chapter 1 is a final reflection  on the subject.  It is concluded that
in  the  case  of early detection of both  somatic  and  psychosomatic

disorder  there  can  be  no such a thing as  an  absolute  scientific
rationality, as is often suggested. This does not mean that methods of
early detection cannot  be 'objective'.  Measurements and tests can in
principle  be  carried  out  as  accurately  and  conscientiously   as
possible.  The  problem however lies in the theoretical framework that
underlies the measurement or test. This framework is influenced  in

different  ways  and  on  different levels  by  social,  cultural  and
historical factors, and thus forms a social construction. When - as is
often  the  case  - these  theories  and  methods  are presented as

scientific truths, as a rationality which is independent of social and
cultural  practices,  then early detection takes on the character of a

so-called "r&gime of truth" (Foucault).  Such a professional  ideology
is  not only an expression of the growing power of professionals.  Its
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widespread acceptance by the public means that there are positive  and
attractive components in it. Parents evidently have a growing need for
a  framework of interpretation and action in respect to problems  with
their children.
The  chapter  ends with a series of conclusions  and  recommendations.
Among  other  things  it proposes the development of  so-called  'meta
health-education' for parents,  steps in the direction of  independent
evaluative research into health care (which would not only look at the
instrumental effects of a certain method, but also at broader effects
such as the effects of early-detection techniques as a whole), and the
freeing the government advisory boards in the area of health care from
their existing domination by the professional circuits.
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N O T E N

NOTEN BIJ HOOFDSTUK 1

1.   Delen  van dit hoofdstuk zijn eerder verschenen in M.  de  Winter
(1982),  Vroegtijdige  onderkenning van ontwikkelingsstoornissen,

een nieuw systeem van zorg en contr6le. Psychologie en Maatschap-
pij nr. 19, pp. 207-230.

2.   Zie L. Kanner (1976), Geschiedenis van de zwakzinnigenzorg en het
zwakzinnigenonderzoek,  Lochum,  de Tijdstroom. In dit boek stelt

Kanner  dat de ontdekking in 1934 van fenylketonurie als  oorzaak
van  bepaalde  vormen  van zwakzinnigheid ervoor  zorgde  dat  de
biologisch-medische wetenschappen zwakzinnigheid als een  respec-
tabel onderzoeksterrein ging accepteren.  Fenylketonurie (PKU) is
een stofwisselingsstoornis, die  met  bepaalde  diaten  is  te
behandelen, mits vroeg ontdekt.

3.   Niet alle ouders zijn met deze ontwikkeling even gelukkig. In het
conflict  rond Dennendal (1975) bleek dat een aantal van hen zich
niet kon verenigen met de door medici gedomineerde professionali-
sering van de zwakzinnigenzorg, waarmee de ouderverenigingen zich
vereenzelfdigen.  Na heftige conflicten binnen een van de  ouder-
verenigingen  scheidde  een groep ouders zich af,  en vormde  het
Landelijk Ouderberaad Moderne Zwakzinnigenzorg,  een progressieve
actiegroep die zich (later samen met werkers in de  zwakzinnigen-
zorg)  ging  richten op de relatie tussen zwakzinnige  en  samen-

leving, en die zich verzette tegen verdergaande medicalisering en
specialisering in die sector.

4.   Naar  schatting  van  Schrag en Divoky (1981) waren  er  in  1975
tussen  de  500.000 en 1.000.000 kinderen in de Verenigde  Staten
die  op grond van dergelijke syndromen  amfetamine-achtige  drugs
kregen  voorgeschreven.  Deze drugs blijken gedragsregulerend  te
kunnen werken.

*****

NOTEN bi j HOOFDSTUK 2:

Voor  dit  hoofdstuk  is  zowel  gepubliceerd als niet-gepubliceerd
bronnen-materiaal gebruikt, alsmede materiaal, verkregen via

gesprekken  met een aantal direct betrokkenen bij het  VTO-beleid.  De
informatie  uit deze gesprekken wordt steeds aangeduid als 'mondelinge
mededeling'.  In  noot  82  wordt aangegeven  met  welke  personen  is
gesproken.  Alle  niet-gepubliceerde  bronnen zijn afkomstig  uit  het

archief  van de Landelijke Commissie VTO,  aanwezig op het  ministerie
van  Welzijn,  Volksgezondheid  en Cultuur te Leidschendam.  Voor  het
raadplegen van dit archief is toestemming van de Landelijke  Commissie
VTO noodzakelijk.
Via  afkortingen zal steeds worden aangegeven of de bron een  openbare
publicatie betreft (P), of een niet gepubliceerd document (NP).
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1. Wiegersma, S.   (1966).  Vroegtijdige  onderkenning  van  zwak-
zinnigheid.  Maandblad voor de geestelijke volksgezondheid;  jrg.
21, nr.2, pp. 55-64. (P)

2.   Cramer,  J.  (1965).  Jaarrede  Centraal Orgaan Zwakzinnigenzorg.
Aangehaald  in  redactionele  inleiding bij het  artikel  van  S.
Wiegersma, zie noot 1. (P)

3.   Van  deze  35 experimentele VTO-teams hebben er  12  een  directe
overheidssubsidie, via het beschikbaar stellen van arbeids-
plaatsen voor een coordinator en administratieve ondersteuning.

4.   Zie: Landelijke Commissie Vroegtijdige Onderkenning van Ontwikke-
lingsstoornissen,  (1979): Eerste rapport, ISR3,  s'Gravenhage,
staatsuitgeverij. (P)

5.   Kronjee,  G.J.  (1980).  Organisatie  van  de  gehandicaptenzorg.
Assen: van Gorcum. (P)

6.   Winter,  M.  de  (1982).  Vroegtijdige  onderkenning van  ontwik-
kelingsstoornissen,  een  nieuw  systeem van  zorg  en  contr6le.
Psychologie en Maatschappij; nr. 19, pp. 207-230. (P)

7.   Juffermans,  P.  (1982).  Staat  en gezondheidszorg in Nederland.
Nijmegen: SUN. (P)

8.   Winter,  M.de  (1983).  Het nieuwe partnerschap tussen ouders  en
deskundigen. Psychologie en Maatschappij; nr 23, pp. 242-266. (P)

9.   Kraykamp,  H.J. (1975). Inventarisatie Vroegtijdige Onderkenning.
Inventarisatierapport,  uitgebracht in opdracht van het Nationaal
Orgaan Zwakzinnigenzorg en de Nederlandse Vereniging voor Revali-
datie. (P)

10.  Mondelinge  mededeling S.M.  Nemeth,  directeur Bisschop  Bekkers
Stichting, Utrecht.

11.  zie Kraykamp (noot 9), p5.
12.  zie Kraykamp (noot 9), p26.
13.  zie Wiegersma (noot 1), p56-57.
14. Baars-Kliphuis, A. (1974). Lezing contactdag STAVON,

Beesterzwaag. Geciteerd in Kraykamp (noot 9), p. 27. (P)
15.  Mondelinge  mededeling A.  Klapwijk,  voorzitter  Landelijke

Commissie VTO.
16.  Commissie  Meervoudig Gehandicapte  Kinderen  (1974).  Meervoudig

gehandicapte  kinderen.  Advies  van  de  Gezondheidsraad.  (p8.)
s'Gravenhage, Staatsuitgeverij. (P)

17.  ibid. p9.
18.  ibid. p81.
19.  ibid. p72.
20.  ibid. p67.
21.  Zie: verslag van de eerste vergadering van de werkgroep vroegtij-

dijdige onderkenning  van  dysfunctionerende  kinderen  van  de
Interdepartementale Stuurgroep Revalidatiebeleid, gehouden op 25-
11-1971 te s'Gravenhage. (NP);  en ook:  Eerste rapport LC.  VTO
(noot 4), p. 116. (P)

22.  Briefwisseling  tussen  de werkgroep,  genoemd in  noot  21,  Dr.
Wafelbakker,  Staatstoezicht  op  de  volksgezondheid,  de  heren
Wiersinga  & Meyer van het ministerie van CRM,  en NOZ/NVR  medio
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1976. (NP)

23.  Mondelinge mededeling A. Klapwijk.
24.  Stichting Nationaal Orgaan Zwakzinnigenzorg,  25-2-1976.  Rapport

'Voorlopige  afronding  werkzaamheden  vroegtijdige  onderkenning
NOZ/NVR' .  (NP)

25.  ibid. noot 24, p. 5.

26.  Mondelinge mededelingen van F.H.J.M.  Daams en A. Klapwijk, resp.
secretaris  en voorzitter LC.  VTO,  en ook: H.J. van Leuteren,

lezing  congres Nederlands Instituut van  Psychologen,  Nijmegen,
october 1981.

27. Toespraak van de staatssecretaris van Volksgezondheid en

Milieuhygiene,  dhr.  J.P.M.  Hendriks,  bij  gelegenheid van  de
installatie van de LC. VT), Leidschendam, 17-5-1976. (NP)

28.  Antwoord  op de rede van staatssecretaris Hendriks (noot 27)  van

de voorzitter van de LC. VTO, A. Klapwijk. (NP)
29. ibid. noot 28

30.  Tekst toespraak staatsecretaris Hendriks (noot 27), p10.
31.  Eerste Rapport LC. VTO, zie noot 4.
32.  ibid. noot 31, p.2.

33.  ibid. noot 31, p.3.
34.  ibid. noot 31, p.4.

35.  Samenvattend verslag van de hoorzittingen gehouden op woensdag 8-
11-1978 te Utrecht rond het concept van het le rapport van de LC.

VTO, p. 3. (NP)

36.  Reactie  Nederlandse  vereniging  voor  autisme  op  het  concept
rapport   LC. VTO, opgenomen in verslag   ( noot   35) ,   pp. 6-7.    (NP)

37.  Schriftelijke  reactie  op het concept van het le rapport van  de
LC. VTO, van  de  Nederlandse  federatie van ouders van dove

kinderen, dd. 16-11-1978. (NP)
38. ibid. noot 38
39.  Schriftelijk  commentaar op het concept van het le rapport van de

LC. VTO door de Nederlandse Vereniging voor Ambulante Geestelijke

Volksgezondheid (NVAGG), dd. 20-10-1978. (NP)

40.  Verslag bespreking tussen delegaties van de LC. VTO en Landelijke
Huisartsen Vereniging, dd. 13-12-1978. (NP)

41.  Verslag  van  de  bespreking tussen een delegatie  van  de  beide
Hoofdinspecties (G.H.I.-vgz en G.H.I.-gv) en een delegatie van de

LC. VID, dd. 14-2-1979. (NP)
42.  Reactie  Nationale  Kruisvereniging  op het concept  van  het  le

rapport van de LC. VTO, dd. 7-11-1978. (NP)
43. Reactie Nederlandse  Vereniging  voor Kindergeneeskunde, in:

Samenvattend verslag hoorzittingen (noot 35), pp. 20-26. (NP)
44. Nederlands Instituut  voor  Praeventieve gezondheidszorg TNO

(1981). Onderzoeksrapport 'VTO-samenwerking in opbouw'. NIPG/TNO,
Leiden. (P)

45.  ibid. noot 44, p.84.
46.  Brief  van  de  Vereniging  Samenwerkende  Ouder- en Pati&nten-

organisaties betrokken bij erfelijke en/of aangeboren afwijkingen
(VSOP) aan de voorzitter van de LC. VTO, dd. 22-4-1981. (NP)
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47.  Brief  van  de  LC.  VTO aan de minister van  Volksgezondheid  en
Milieuhygione, dd. 28-10-1981,(p2.), n.a.v. het NIPG-rapport (zie
noot 44). (NP)

48.  Samenvatting van het commentaar op het NIPG-rapport (zie noot 44)
door de LC. VID, dd. 11-3-1981. (NP)

49. ibid. noot 47.

50.  Verslag  Eerste Nationaal Congres Vroegtijdige  Onderkenning  van
Ontwikkelingsstoornissen, dd.  29-4-1981  te  Apeldoorn,  eigen
uitgave LC.  VTO.  (P). Op dit congres werd het concept besproken
van het eindrapport van de Landelijke Commissie VTO. Dit concept-
rapport is niet gepubliceerd. (NP)

51. ibid. noot 46.

52.  Schriftelijke  reactie  van  de  Stichting  Nederlandse  Gehandi-
captenraad,  dd.  7-7-1981, op concept eindrapport LC. VTO en het
rapport VTO-samenwerking in opbouw (zie noot 44). (NP)

53. Brief van de staatssecretaris van VOMIL, mevr. Veder-Smit aan de
voorzitter  van  de  Tweede Kamer inzake de speerpunten  van  het
revalidatiebeleid, dd. 16-5-1979. (P)

54.  Gewijzigde  motie  van het tweede  kamerlid  G.M.P.  Cornelissen,
zittingsjaar 1979-1980, 14406,nr. 49, dd. 6-11-1979. (P)

55.  Brief  van  de voorzitter van de  Interdepartementale  Stuurgroep
Gehandicaptenbeleid, dhr. J. van Londen aan de betrokken
bewindslieden van Justitie, VOMIL, CRM, 0&W, inzake de voortzet-
ting werkzaamheden LC. VTO, dd. 10-3-1981. (NP)

56.  Schriftelijk  verslag  van  een bijeenkomst  van  de  Voortgangs-
commissie van de LC. VTO, dd. 10-9-1980. (NP)

57.  Mondelinge mededeling A. Klapwijk.
58. Interdepartementale Werkgroep Ambulante en Preventieve

Voorzieningen voor hulpverlening aan jeugdigen, (1984):
eindrapport,  Tussen Droom en Daad. Ministeries van WVC, Justitie
en Onderwijs en Wetenschappen. (P)
Interdepartementale  Werkgroep  Residentiele  Voorzieningen  voor
jeugdigen,  (1984):  Eindrapport. s'Gravenhage, Staatsuitgeverij.
(P)

59.  Verslag vergadering voortgangscommissie LC.  VTO,  dd. 22-6-1983.
(NP)

60.  Notitie H.P. Kuipers (projectfunctionaris LC. VTO) mbt. ontwikke-

lingen in de jeugdhulpverlening voor 0-7 jarigen,  dd. 17-1-1983.
(NP)

61. ibid. noot 59.
62. ibid. noot 59; en: Notitie 'overeenkomsten en verschillen  in

opvattingen van de LC. VTO en IWAPV/IWRV, door H.P. Kuipers en A.
Visch, dd. 15-11-1983. (NP)

63. Regeringsstandpunt over  het  eindrapport  van de Landelijke
Commissie Vroegtijdige Onderkenning van Ontwikkelingsstoornissen.
Tweede Kamer,  zitting 1982-1983,  17872, nrs 1-2, dd. 20-4-1983.
(P)

64.  Eindrapport IWAPV, zie noot 58.
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65. In de reeks handboeken ten behoeve van VTO onder de titel

'Vragen,  twijfels,  zorgen  over de ontwikkeling  van  kinderen'

verschenen tot dusverre de volgende delen:
Peuterspeelzaalleidsters  en VTO (1985);  Wijkverpleegkundigen en
VTO  (1985)  en CB-artsen en VTO (1986).  De  serie  staat  onder
redactie van F. Alkema en R. Roozenburg, en wordt uitgegeven door
Van Gorcum, Assen. (P)

66.  Winter, M. de (1983), zie noot 8.
67.  Mondelinge  mededeling van de vertegenwoordiger van de  Verenigde

Samenwerkende  Ouder- en Pati6ntenorganisaties (VSOP),  ir.  S.C.
Buys.

68. idem, noot 67.

69.  Commissie  Genetic  Counseling van  de Gezondheidsraad, (1977).
Advies  inzake Genetic  Counseling,  p.1.  s'Gravenhage,  Staats-

uitgeverij. (P)
70.  Verslag bespreking inzake VTO,  dd.  3-4-1978,  tussen delegaties

van  de Gezondheidsraad, LC. VTO, voorm. Commissie  Genetic

Counseling en de Centrale Raad voor de Volksgezondheid. (NP)
71.  Rapport commissie Genetic Counseling (zie noot 69), p.25.

72.  Zie noot 70;  zie ook:  Intern verslag LC.  VTO van de in noot 70
genoemde bijeenkomst, dd. 10-4-1978. (NP)
En zie: Schriftelijke  reactie  dd.  26-2-1979  prof.  Dr.  H.
Galjaard,  Erasmus Universiteit Rotterdam op concept-rapport  van
de LC. VTO. (NP)

73. ibid. noot 70
74.  Interview met prof.  Smalhout,  Vrij Nederland jrg 44, 19-2-1983.

(P)

75.  Mondelinge mededeling prof. Dr. V. Weidtmann, hoogleraar medische
statistiek, universiteit Keulen, BDR.

76.  Dr.  G.A. de Jonge, kinderarts en aanvankelijk lid van de LC. VTO

bracht  in verschillende brieven aan de commissie een  dergelijke

opvatting onder de aandacht, (19-5-1976, 12-9-1977, 17-11-1977).
(NP)

77. ibid. noot 74.

78.  Persoonlijke correspondentie met prof.  Dr.  H.  Galjaard (10-10-
'85). (NP)

79.  Ambtelijk  rapport 'Voor Dovemans Ogen',  zie:  Volkskrant  17-7-
1985. (P)

80.  Mondelinge mededeling H.P. Kuipers, projectmedewerker LC. VTO.
81.  Recentelijk  lijkt  het initiatief genomen om althans een van  de

beschreven  tegenstellingen te overbruggen.  De voormalige  voor-
zitter van de commissie Genetic Counseling,  prof. Galjaard en de
voorzitter van de LC. VTO, dhr. Klapwijk kwamen overeen om aan de

eindrapportage  van  de  LC.  een  hoofdstuk toe  te  voegen  met
betrekking  tot  de  integratie  van  de  voorstellen  van  beide
commissies.
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82.  De  volgende personen wil ik graag dank zeggen voor hun  medewer-

king en steun bij de uitvoering van dit onderzoek en de tot stand
koming van dit hoofdstuk:

Mevr. G.N. van Berkel Drs. Y.S. Poortman
Ir. S.C. Buys Drs. J.M.H. van der Velde
Mr. F.H.J.M. Daams A.H.J. Visch
A. Klapwijk, arts voor revalidatie
Drs. H.P.Kuipers
Mevr. A.W. van Lanschot Hubrecht
Prof.dr. H. Galjaard
Drs. S.M. Nemeth

*****

NOOT bij HOOFDSTUK 3

1.   Over  dit onderwerp verschijnen niet alleen populair  weten-
schappelijke  bestsellers  (Verny  & Kelly, 1982), ook

serieuzere  onderzoekers houden zich met de ongeboren vrucht
bezig (Brazelton,  1983). Laing werpt de hypothese op dat de

'echte' primaire relatie,  die model staat voor alle latere,
die  is  tussen de foetus en de  placenta.  Het  gevoel  van
eenzaamheid,  van  'being cut-off',  waar velen onder zouden
lijden zou  letterlijk  zijn  oorsprong  vinden   in   het
doorsnijden  van  de navelstreng.  De partner  waarnaar  men
verlangt is de placenta (Laing, 1982).

*****

NOTEN bij HOOFDSTUK 5

Bij  het  onderzoek naar ouder- en  patiantenverenigingen  is  gebruik
gemaakt van de periodieken van de volgende verenigingen: Philadelphia,
Helpt  Elkander,  Voor het Zorgenkind,  Dit Koningskind,  De BOSK,  De
Pijler,  V.O.C., V.S.O.P. Ofschoon slechts materiaal van Phialdelphia,
de BOSK en de V.O.C.  direct wordt geciteerd,  zal ik aangeven waar al
deze  periodieken  zijn  te vinden.  De  complete  jaargangen  van  de
periodieken van Philadelphia,  Helpt Elkander,  Voor het Zorgenkind en
Dit  Koningskind  zijn  aanwezig in de bibliotheek van  het  Nationaal

Centrum  voor  Geestelijke  Volksgezondheid  te  Utrecht.  De  overige
periodieken  zijn  aanwezig  in de  bibliotheek  van  het  Werkverband
Integratie Jeugdwelzijnszorg (WIJN), eveneens te Utrecht.

1.   De  diagnose 'minimal brain dysfunction' is  zeer  problematisch.
Zie hiervoor o.a. P.Schrag, D.Divoky, The Myth of the Hyperactive
Child, Harmondsworth (Penguin Books) 1981.

2.   Een ongewoon kind,  uitzending over M.B.D., NCRV-televisie, 1-10-
'81.

3.   BOSK-nieuws nr.54, jan.1968.
4.   BOSK-nieuws nr.54, jan.1968.
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5.   BOSK-nieuws jubileumnr., april 1977.
6.   BOSK-nieuws nr.72, nov.1972.

7.   BOSK-nieuws jubileumnr., april 1977.
8.   BOSK-nieuws nr.37, sept.1963.
9.   BOSK-nieuws nr.37, sept.1963.
10. BOSK-nieuws nr.87, nov.1975.
11.  BOSK-nieuws jubileumnr., april 1977.

12.  BOSK-nieuws nr.39, maart 1964.
13. BOSK-nieuws nr.100, febr.1979.

14.  Philadelphia contactblad nr.13, nov.1962.
15.  Philadelphia contactblad nr.4, febr.1960.
16.  Philadelphia contactblad nr.5, mei 1960.

17.  Philadelphia: Statuten, artikel 4.
18.  Philadelphia contactblad nr. 13. nov.1962.

19.  Philadelphia contactblad nr.34, dec.1968.
20.  Philadelphia contactblad nr.71, aug.1976.
21.  Philadelphia contactblad nr.4, febr.1960.
22.  Vereniging  van Ouders van Couveusekinderen,  brochure ontstaans-

geschiedenis en werkwijze.
23. Mondelinge mededeling  van  de  secretaresse  van  de   V.O.C.,

mevr.v.Gelder (1982)

24.  Volgens  Prof.dr.B.Smalhout - in een interview in Vrij  Nederland
(jrg.44,  19 febr.1983) - kunnen kinderartsen een dergelijke hulp
ook wel goed gebruiken,  blijkens zijn  uitspraak:  "Kinderartsen
werden  papdokters genoemd.......  In de laatste twintig jaar  is
dat revolutionair veranderd, nu kunnen ze ontzettend veel.

Daarmee is ook een prestige slag begonnen, want nog steeds werden
ze  aangezien voor papdokters........  Toen liepen er dus  kerels

rond met een nauwelijks verholen minderwaardigheidscomplex en die
wilden zich helemaal waarmaken."

25.  Zie o.a.  Werkgroep Buitenbeentjes:  De mens gereduceerd tot zijn
afwijking,  naar een integratie van geestelijk gehandicapten,  in

Marge; 2e jrg.nr.4, april 1978. (Mevr. C.F.Anderson Kolumbis).
26. Idem.

27.  Door de ouderverenigingen wordt 'onderlinge ouderhulp', zoals die

in  het  rapport wordt gepropageerd als een  belangrijke  verwor-
venheid gezien. Hoewel onderlinge steunverlening bij vrijwel alle
ouderverenigingen  vanaf de oprichting hoog in het vaandel  heeft
gestaan,  was  deze  de  laatste  jaren wat  in  de  vergetelheid
geraakt,  en kan nu,  professioneel begeleid en gedvalueerd, weer
nieuw leven worden ingeblazen.

28.  Philadelphia Contact Blad,  nr.77,  aug.1977,  lezing van  Dr.A.-
Thiadens.

************
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B I J L A G E N

Bijlage 1: Vragenlijst bij het ADDENDUM VAN HOOFDSTUK 5:

Inhoudsanalyse Philadelphia Contactblad 1960-1984.

1.Wie is de auteur?
0:onbekend
1:ouder

2:religieuze functionaris

3:deskundige (medisch, soc.wetenschappelijk, of anderszins)
2.Geeft  het  artikel ervaringen en/of gevoelens van ouders of  andere
niet-professionals weer?
0:niet

1:minstens een maal
3.Heeft het artikel een religieus karakter?

0:geen religieuze termen gebruikt
1:religieus getint
2:in hoofdzaak religieus

4.Is er sprake van sociaal-wetenschappelijke redeneringen?

0:geen soc.wet. redenering gebruikt
1:soc.wet. getint
2:in hoofdzaak soc.wet.

5.Worden er medische termen gebruikt of uitgelegd?
0:geen medische termen gebruikt
1:medisch getint
2:in hoofdzaak medisch

6.Worden er concrete adviezen gegeven op lichamelijk/medisch gebied?
0:n.v.t.

1:adviezen aan professionelen of instanties
2:adviezen aan ouders

3:adviezen aan ouders en professionelen (comb. 1&2)
7.Worden er  concrete adviezen gegeven  op psychologisch en/of
pedagogisch gebied?
0:n.v.t.
1:adviezen aan professionelen of instanties
2:adviezen aan ouders

3:adviezen aan ouders en professionelen (comb.1&2)

8.Worden relaties tussen ouders en deskundigen impliciet of  expliciet
beschreven, becotrmentarieerd of genoemd, en zoja hoe?
0:n.v.t.
1:neutraal
2:controverse

3:samenwerking
4:combinatie van 2 en 3

9.Tot welke categorie hoort het onderwerp van het artikel?
1.religieuze en maatschappelijke opvattingen over zwakzinnigheid
2.materieel, wetgeving, beleid
3.vakantieverblijven, recreatie, spel
4.vereniging
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5.verzorgingsarrangementen, onderwijs
6.behandeling, diagnostiek, opleiding tbv. deskundigen
7.ervaringen ouders/kinderen
8.overig

***********

Bijlage 2 (bij add. hfdst. 5): Operationalisaties

ad 1: als  'ouders'  worden beschouwd diegenen,  die een  of  meerdere
kinderen hebben  die  tot  het 'veld'  van  de  oudervereniging
horen, i.h.b geestelijk gehandicapt.
als  'religieuze'  functionarissen  worden  beschouwd  personen,
die  een  kerkelijke functie bekleden,  en uit dien  hoofde  bij
de  beschreven  problematiek betrokken zijn.  Dit  kunnen  zijn:
dominees, ouderlingen, priesters etc.
als  'deskundigen'  worden  beschouwd diegenen, die vanwege
hun  sociaal  wetenschappelijke  of medische  opleiding  bij  de
beschreven  problematiek  betrokken  zijn.  De  opleiding  hoeft
niet  academisch  te  zijn:  tot  deze  deskundigen  worden  ook
gerekend onderwijsgevenden, paramedici, maatschappelijk
werkers etc.

Deze  auteurs-categorie6n  werden indien mogelijk uit de tekst (of  de
redactionele inleiding daarop gedestilleerd.  Een groot aantal artike-
len  bleek  echter  anoniem.  Met betrekking tot  de  wel  gesigneerde
artikelen,  waarbij  de categorisering vanuit de tekst  niet  mogelijk
was,  werd  in de eerste plaats informatie gevraagd bij het  Landelijk
Bureau van de oudervereniging,  en in de tweede plaats,  onafhankelijk
daarvan  aan een voormalige directeur.  Wanneer deze twee  informatie-
bronnen  tegenstrijdige categorisering opleverde,  werd de auteur  als
'onbekend' gescoord.

ad 2: er  is  sprake  van de weergave van 'ervaringen  of  gevoelens'
van ouders of andere niet-professionelen wanneer er:
-een gemoeds-toestand, een anecdote  of voorval mbt een
individueel  geval  van  een  gehandicapt  kind  of  zijn  ouder
wordt beschreven.

-dergelijke ervaringen of gevoelens worden beschreven,  opgedaan
bij meerdere ouders (en/of kinderen).

Deze  ervaringen/gevoelens  kunnen ook door anderen  dan  ouders
en/of niet professionelen worden beschreven.

ad 3: 'religieus  getint':  in  het  artikel  wordt  minstens  1  maal
een  religieuze  term  gebruikt.  Daarbij  gaat  het  om  termen
als 'god', 'bidden', 'heilig avondmaal', 'heiland' etc.
'in  hoofdzaak  religieus':  in  minstens 25%  van  de  alinea's
van het artikel wordt minimaal een religieuze term gebruikt.
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ad 4: Er  is  sprake  van  een  sociaal  wetenschappelijke  redenering
wanneer opmerkingen over psychologische of pedagogische
problemen  worden  veralgemeniseerd.  Deze  kunnen  oa.  betrek-
king hebben op:

-afstemming van hulpverlening op een probleem
-afstemming hulpvraag en hulpaanbod
-methoden  van  psychologische  of pedagogische hulpverlening
en diagnostiek
-psychosociale problemen van kinderen en/of ouders
-ouder-kind relaties
-milieu-invloeden

'sociaal-wetenschappelijk getint':   in het artikel wordt

minstens 1 maal een soc. wet. redenering gebruikt.
'in  hoofdzaak  sociaal wetenschappelijk': in minstens 25%
van de alinea's van het artikel wordt minimaal een  sociaal

wetenschappelijke redenering gebruikt.

ad 5: Als 'medische' termen worden die woorden of combinaties van

woorden  beschouwd  die  betrekking  hebben  tot  biologisch  en
somatisch functioneren, normaal en abnormaal lichamelijk
functioneren, pathologie etc. Tot  deze categorie worden

niet  gerekend  algemene  termen  als  'handicap',  'lichamelijk
gehandicapt', 'ziekte', etc.

'medisch'  getint':  in  het artikel wordt minstens  1  medische
term gebruikt.
'in hoofdzaak medisch': in minstens 25% van de  alinea's

wordt minimaal een medische term gebruikt.

ad 6: Voorbeelden van  'concrete  adviezen'  op  lichamelijk/medisch

gebied:

-advies over tanden poetsen bij gehandicapten
-adviezen over sport en motorische ontwikkeling
-adviezen over hygiene
- '' „  medische behandelingen
- '' „   lichamelijke verzorging
-,„     lichamelijke  aspecten  van sexualiteit bij
geestelijk gehandicapten.

ad 7: Voorbeelden van adviezen op psychologisch/pedagogisch gebied:
-gedragsadviezen  ('het  is  goed voor u of uw kind  als  u  zus
of zo handelt')

-opvoedingsadviezen ('probeert u het eens aldus..')
-adviezen over psychologische/pedagogische diagnostiek,
begeleiding of behandeling
-emotionele aspecten van sexualiteit bij gehandicapten
-adviezen  mbt.  sociaal functioneren van het kind  (integratie,
acceptatie etc.)
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Adviezen  moeten  'stellend' zijn: b.v. 'kinderen kunt u  het
beste ....', 'kinderen moeten....',  'het verdiend aanbeveling
wanneer u uw kind...', etc. Dus opmerkingen als 'kinderen/ouders

zouden moeten .... worden niet als concreet advies gescoord.

Niet  als concrete adviezen worden gescoord die,  welke  gericht
zijn aan de overheid,  uitspaken mbt. het beleid tav. zwakzinni-
gen etc.

ad 8: De relatie tussen ouders en deskundigen wordt gescoord als:
'neutraal'   :  wanneer  de  relatie  wel  genoemd  wordt,  maar

er  niet  expliciet sprake is  van  een  contro-
verse  of  van  samenwerking,  dwz.  wanneer  er
geen  'richting'  of  'waarde'  van  de  relatie
wordt aangegeven.

'controverse': wanneer   de relatie wordt beschreven   in

termen  van 'tegenstelling' of 'ongelijkwaardig-
heid'. Bijvoorbeeld: "deskundigen weten meer dan
ouders",  of "ouders weten ..... beter dan des-

kundigen".
'samenwerking': wanneer   de relatie wordt beschreven   in

expliciete termen van 'gelijkwaardigheid',
'samenwerking' etc.

Bij 'ongelijkwaardigheid' (controverse)  wordt  er  een  kwalitatief
verschil  tussen  ouders en deskundigen aangegeven.  De  een  is  meer
deskundig,  heeft  een  betere kijk,  zijn deskundigheid  wordt  hoger
gewaardeerd, en (of) er is sprake van conflicten en/of tegenstellingen
tussen ouders en deskundigen.

Bij  'gelijkwaardigheid' (samenwerking) is het uitgangspunt dat ouders
en deskundigen een 'team' vormen, dat ze ieder een 'eigen' verantwoor-
delijkheid  en  deskundigheid hebben. Steekwoorden  zijn  hier  bv.
'partnerschap ouders-deskundigen', ouders hebben hun 'eigen deskundig-
heid', 'ervarings-deskundigheid etc.

Het  gaat  hierbij dus om de 'richting' van  een  uitspraak,  van  een
advies, van de relatie.

***********

Bijlage  3  (bij Add. hfdst. 5): Samenvoeging  antwoord-categorie*n

Bij  vraag 1,  3,  4,  5,  6 en 7 zijn antwoordcategoriein  veranderd.

Alleen  deze  vragen  zijn hier met  de  nieuwe  antwoordmogelijkheden
opgenomen.
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1. Wie is de auteur? 0- onbekend
1- ouder

2- overig
3. Draagt het artikel een religieus karakter?

0- nee

1- ja

4. Zijn er soc. wet. redeneringen aanwezig?
0- nee

1- ja
5. Worden medische termen gebruikt of uitgelegd?

0- nee

1- ja
6. Worden concrete adviezen gegeven op lich/med. gebied?

0- nee

1- ja
7. Worden  concrete adviezen gegeven op psychologisch/pedagogisch

gebied?
0- nee

1- ja

****************

Bijlage 4 (bij Add. hfdst. 5): Frequentie-verdelingen

Absolute Score      %

Variabele 1: Auteurs

0 (onbekend/anoniem) 173 49

1 (ouder)                                       95          27

2 (religieuze functionaris)                   14           4

3 (deskundige, med/soc.wet etc)               74          20

Variabele  2: Ervaringen/Gevoelens

0 (niet aanwezig) 214 60

1 (minstens 1 x) 142 40

Variabele  3: Religieus Karakter

0 (geen rel. termen) 234 66

1 (rel. getint)                               75          21
2 (hfdzk. religieus)                            47          13
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Absolute Score      %
Variabele  4: Soc. Wet. Redeneringen

0 (geen s.w. red) 224          63
1 (soc.wet. getint) 93          26
2 (hfdzk. soc.wet)                              39          11

Variabele 5: Medische Termen

0 (geen medische termen) 324          91
1 (med. getint)                               29           8

2 (in hfdzk. medisch)                            3            1

Variabele  6: Lich./Med. Advies

0 (geen advies) 346          97
1 (advies aan desk.)                           4           1
2 (advies aan ouders)                            5            1
3 (advies desk & ouders)                       1           0

Variabele  7: Psych./Ped. Advies

0 (geen advies) 304          85
1 (advies aan desk.)                            20           6
2 (advies aan ouders) 24           7
3 (advies desk & ouders)                        8           2

Variabele  8: Relatie Ouders/Deskundigen

0 (niet besproken) 303          85
1 (neutraal)                                  13           4
2 (controverse)                               17           5
3 (samenwerking)                              22           6

4 (combinatie 2 & 3)                           1           0

Variabele 9: Onderwerpen

1 (rel & maatsch opv) 68          19

2 (materieel, wetgeving, beleid) 38          11

3 (vakantieverbl., recreatie, spel)           50          14
4 (vereniging)                                  98          28

5 (verzorgingsarrangementen, onderwijs)       43          12
6 (behandeling, diagnostiek, opl.)             29           8
7 (ervaringen ouders/kinderen)                 18            5
8 (overig)                                    12           3

***********
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BLJLAGE 5 (bij hoofdstuk 6):
VRAGENLIJST

1. Achtergrondgegevens.

Allereerst zouden we graag een aantal feitelijke gegevens over u en uw
gezin willen vragen:

1.1. Bent u: 0 man
0 vrouw

1.2. Wat is uw: leeftijd ......jr.
huidige woonplaats............
hoogste opleiding na de
lagere school.................

Heeft u betaald werk? 0 nee

0 ja, nl.

Wanneer u werk heeft,
is dit dan: 0 parttime

0 fulltime

Doet u vrijwilligers-
werk? 0 nee

0 ja

Wanneer u een partner hebt, met wie u kinderen opvoedt, wilt u dan ook
van hem of haar de volgende gegevens invullen:

1.3. Wat is van uw leeftijd ......jr.
partner huidige woonplaats............
zijn of haar: hoogste opleiding na de

lagere school

Heeft uw partner
betaald werk? 0 nee

0 ja, nl

Wanneer uw partner
betaald werk heeft,
is dit dan 0 parttime

0 fulltime

Doet uw partner
vrijwilligerswerk? 0 nee

0 ja
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1.4. Wat is de leeftijd ( in maanden en jaren!) van uw kind(eren)?

jaar maanden
eerste kind: ... ...

tweede kind ... ...

derde kind ... ...

etc. ... ...

1.5. Woont u: 0 alleen

0 met partner
0 met andere volwassenen

1.6. Met wie voedt u 0 alleen

kind(eren) op: 0 met partner
0 met meerdere volwassenen

1.7. Bent u thuis gods- 0 nee

dienstig opgevoed 0 ja, nl. R.K.

Ned. Hervormd
Gereformeerd
anders, t.w.......

1.8. Rekent u zichzelf op 0 nee
dit moment tot een 0 ja, nl.    .........
kerkgenootschap of
godsdienstige groep

1.9. Rekent u uw gemeenschap- 0 de hogere inkomens
pelijke inkomen 0 de middeninkomens
tot de: 0 de lagere inkomens

1.10.Hoe omschrijft u uw links rechts

politieke kleur? 00000
(svp. een kruisje in een
van de cirkeltjest)

1.11.Hoe bent u verzekerd 0 verplicht verzekerd via
tegen ziektekosten? ziekenfonds

0 vrijwillig verzekerd via
ziekenfonds

0 particulier verzekerd

1.12.Hoeveel uur per 0 0 tot 3 uur

dag besteedt u 0 4 tot 6 uur
zelf (overdag) 0 7 tot 9 uur

gemiddeld aan 0 10 tot 12 uur
UW kind(eren) 0 meer dan 12 uur
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1.13.Wie zorgt er de rest 0 niemand

van de tijd voor 0 mijn partner
uw kind(eren)? 0 crdche of peuterspeelzaal

0 iemand anders, t.w.............

N.B. Bij deze laatste vraag kunt u ook meerdere antwoorden geven.

2.Welke deskundigen raadpleegt u?

Bijna  iedereen komt wel eens in aanraking met deskundigen,  zoals  de
huisarts,  het consultatiebureau,  een maatschappelijk werker etc. Ook
lezen  veel  mensen boeken en tijdschriften die over kinderen  en  hun
ontwikkeling gaan,  of kijken naar televisieprogramma's daarover.  Wij
willen graag van u weten in hoeverre u van deze mogelijkheden  gebruik
maakt, en wat u daarvan vindt.

2.1.  Welke deskundigen hebt u in het laatste jaar geraadpleegd
voor advies, behandeling of kontrole tbv. uw kind(eren),
en hoevaak?

s.v.p. kompleet invullen, dus ook aangeven wie u niet
geraadpleegd hebtl

niet   1 tot 5 meer dan 5
keer keer

huisarts   - - - - - - - -   0         0         0

medisch specialist(en) - -   0         0         0
psycholoog/pedagoog,
Medisch Opvoedkundig Bureau
of maatsch.werk. - - - - -   0         0         0
Consultatiebureau  - - - -   0         0         0

gezinsverzorgster  - - - -   0         0         0
Crdche/peuterspeel-
zaalleidster of
kleuterleidster.-----   0         0         0
andere deskundigen - - - -   0         0         0

2.2.  Wij  zouden  graag  van  u  weten hoe tevreden  u  was  over  de
gegeven  adviezen  en/of  behandelingen.  Wilt u  voor  elk  van
de door u geraadpleegde deskundigen aangeven, hoe (on)tevreden u
was of bent.

N.B.  Als  u  van een van deze groepen deskundigen  er  meerdere  hebt
geraadpleegd (bv.  meerdere medisch specialisten), wilt u dan uw
tevredenheid aangeven over degene die u het meest hebt bezocht.
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tamelijk tamelijk
tevreden tevreden ontevreden ontevreden

huisarts                 0         0         0          0

medisch specialist      0         0         0          0

psycholoog/pedagoog,
Medisch Opvoedkundig
Bureau of maatsch.werk  0         0         0          0
Consultatiebureau       0         0         0          0

gezinsverzorgster       0         0         0          0
Crdche/peuterspeel-

zaalleidster of

kleuterleidster.        0         0         0          0

andere deskundigen      0         0         0          0

2.3.  Hebt  u de gegeven adviezen en/of de voorgeschreven  behandeling
ook opgevolgd?

(Alleen invullen voor de deskundigen die u hebt geraadpleegd)

advies/behandeling opgevolgd van:

nee gedeeltelijk  ja
huisarts                 0         0         0

medisch specialist      0         0         0
psycholoog/pedagoog,
Medisch Opvoedkundig
Bureau of maatsch.werk. 0         0         0
Consultatiebureau       0         0         0

gezinsverzorgster       0         0         0
Crdche/peuterspeel-
zaalleidster of

kleuterleidster.        0         0         0

andere deskundigen      0         0         0

2.4.  Als  u  een  of  meer van de  genoemde  personen  of  instanties

hebt  geraadpleegd,  kunt  u  dan aangeven wat de  laatste  keer
dat u dat deed het probleem was?

huisarts - - - - - - - - - ....

medisch specialist(en)   - -
psycholoog/pedagoog,
Medisch Opvoedkundig Bureau
of maatsch.werk. - - - - - ....

Consultatiebureau  - - - - -

gezinsverzorgster  - - - - -
Crdche/peuterspeel-
zaalleidster of
kleuterleidster.   - - - - - . .

andere deskundigen - - - - - ....
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2.5.  Hebt  u  in  het  laatste jaar voor  uzelf,  dus  niet  voor  uw
kinderen of ivm zwangerschap deskundigen geraadpleegd?

s.v.p.  kompleet  invullen,  dus ook aangeven wie u  niet  hebt
geraadpleegdl

niet 1 tot 5 meer dan 5
keer keer

huisarts   - - - - - - -    0         0         0

medisch specialist   - -    0         0         0
psychiater/psycholoog,
maatschappelijk werker
of instelling voor
geestelijke gezond-
heidszorg, zoals RIAGG,
krisiscentrum etc.  - - -   0         0         0
anders, t.w. ...........    0         0        0

We gaan u nu naar uw mening vragen over een aantal dingen.  We stellen
u  een  vraag,  of  we  geven een  bepaalde  uitspraak,  en  vragen  u
vervolgens het antwoord aan te strepen,  dat zo veel mogelijk op u van
toepassing is.

Een voorbeeld:

vraag: Eieren vind ik ongezond voor mijn kind

antwoordmogelijkheden:

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
eens eens oneens oneens

0         0         0         e

Wanneer u deze vraag op de bovenstaande manier hebt aangekruist,  hebt
u te kennen gegeven het met de uitspraak helemaal oneens te zijn.

N.B:  soms zal het antwoord dat u zoekt niet precies zijn  aangegeven.
Probeert u dan desondanks een keuze te maken, die zo dicht mogelijk in
de buurt ligt van wat u vindt.
Na elke vraag is enige ruimte gelaten voor opmerkingen.

WILT U ALLEEN KRUISJES ZETTEN OP DE PLAATS WAAR CIRKELTJES STAAN

##################################################################
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2.6.  Er  bestaan  veel  boeken  en tijdschriften  die  gaan  over  de
verzorging en opvoeding  van kinderen. Zulke boeken en

tijdschriften vind ik:

heel wel niet zo nutteloos
nuttig nuttig nuttig
0 0 0 0

2.7.  In  zulke boeken en tijdschriften worden vaak adviezen  gegeven.
Daaraan heb je volgens mij:

nooit vrijwel vaak altijd
iets nooit iets  wel iets iets

0 0 0 0

2.8.      Radio- en televisieprogramma's     die     gaan     over de verzorging
en opvoeding van kinderen programma's vind ik:

heel wel niet zo nutteloos

nuttig nuttig nuttig
0 0 0 0

2.9.  In  zulke  programma's worden  vaak  adviezen  gegeven.  Daaraan
heb je volgens mij:

nooit vrijwel vaak altijd
iets nooit iets wel iets iets
0 0 0 0

2.10. Leest  u  wel  eens  boeken  en/of  tijdschriften  die  over  de

ontwikkeling, opvoeding, verzorging van kinderen gaan?

nooit so[Its vaak heel vaak
0 0 0 0

2.11. Luistert  of  kijkt  u naar programma's die over  problemen  met
kinderen gaan?

nooit soms vaak heel vaak
0 0 0 0

####88###########################################################
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3. Mening over A-skundigen.

Ouders leggen meer of minder vaak problemen mbt hun kinderen voor  aan
deskundigen,  zoals een dokter,  een psycholoog,  een wijkverpleegster
etc., of lezen wat deskundigen erover schrijven.

Wij  willen graag weten wat u als ouder van dergelijke deskundigen  en
hun adviezen vindt.

3.1.  Deskundigen  kunnen  problemen in de ontwikkeling van  een  kind
een  stuk  beter  beoordelen dan mensen die daar  niet  speciaal
voor zijn opgeleid.

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
mee eens eens oneens oneens
0 0 0 0

3.2.  Het  is  heel  belangrijk  dat  je  als  ouder  leest over de

gezondheid en opvoeding van kinderen.

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
mee eens eens oneens oneens
0 0 0 0

3.3.  Tegenwoordig  kunnen  kinderen  op alle  mogelijke  afwijkingen
worden gecontroleerd. Voor mij hoeft dat niet zo nodig.

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
rnee eens eens oneens oneens
0 0 0 0

3.4.  Voor  adviezen  van  deskundigen m.b.t.  mijn  kinderen  heb  ik
niet erg veel waardering.

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
mee eens eens oneens oneens
0 0 0 0

3.5.  Met adviezen van deskundigen moet je voorzichtig zijn

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
mee eens eens oneens oneens
0 0 0 0

3.6.  Als  ik  deskundig  advies  vraag  geef ik  in  elk  geval  mijn
eigen mening.

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
mee eens eens oneens oneens
0 0 0 0
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3.7. Als  ik  naar  een deskundige ga heb ik meestal  zelf  nog  geen

idee n over oorzaken en oplossingen van het probleem.

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
mee eens eens oneens oneens
0 0 0 0

3.8.  Je  hoort  tegenwoordig  veel  over  alternatieve  geneeswijzen.
Daar zie ik niet zoveel in.

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
mee eens eens oneens oneens
0 0 0 0

3.9.  Aan  adviezen  van  het  Consultatiebureau  op  het  gebied  van
lichamelijke ontwikkeling heb ik:

heel redelijk  niet zo  niets
veel veel veel

-0                   0                   0                  0

3.10. Aan  adviezen  van  het  Consultatiebureau  op  het  gebied  van
opvoedingsproblemen en gedragsproblemen heb ik:

heel redelijk  niet zo  niets
veel veel veel
0 0 0 0

3.11. Adviezen die ik krijg op het Consultatiebureau volg ik:

altijd meestal niet vaak nooit

op op OP OP
0 0 0 0

3.12. Alternatieve  geneeswijzen  vertrouw  ik  in vergelijking met

de methoden van 'gewone' dokters

veel wat wat veel
meer meer minder minder
0 0 0 0

#################################################################

4. Steun uit de omgeving.

Soms hebben mensen behoefte om over problemen te praten, bv. over
de gezondheid en opvoeding van hun kinderen. Buren, vrienden,
kennissen en familie kunnen soms steun en advies geven.
Wij willen graag van u weten of, en van wie u steun krijgt in uw
omgeving wanneer zich problemen met uw kind(eren) voordoen.
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4.1.  Met  anderen  praten  als ik problemen heb met  mijn  kind(eren)
doe ik:

vrijwel vrijwel
altijd vaak niet vaak nooit

--0---------0 --0 0--

4.2.  Hieronder  volgt een rijtje met personen,  met wie u zou  kunnen

praten over problemen met uw kind(eren).
Wilt  u  voor  elk van de hier genoemde  personen  aangeven  of,
en  zoja  hoevaak  u met hen over  dergelijke  problemen  praat.
Als  u  een of meer van de genoemde  familieleden  niet  (meer)
hebt, wilt u daar dan 'n.v.t-(niet van toepassing) bijzetten.

over problemen met
mijn kinderen praat
ik met:

nooit soms vaak altijd

moeder - - - - - - -     0         0         0         0
vader  - - - - - - -     0         0         0         0

partner  - - - - - -     0         0         0        0
buren    - - - - - -     0         0         0         0

broers/zusters - - -     0         0         0         0
vrienden/kennissen -     0         0         0         0
de huisarts  - - - -     0         0         0         0
iemand met levens-

beschouwelijke funktie   0         0         0         0

4.3.  Wilt  u  aangeven  of en zoja hoeveel praktische hulp  u  krijgt
van  de volgende mensen,  wanneer er problemen met  de  kinderen
zijn. Als u een of meer van de genoemde familieleden niet (meer)
hebt, wilt u daar dan =n.v.t." bijzetten.

praktische hulp
bij problemen met

mijn kind(eren)
krijg ik van mijn:

nooit soms vaak altijd
moeder - - - - - - -     0         0         0         0
vader  - - - - - - -     0         0         0         0

partner  - - - - - -     0         0         0         0
buren    - - - - - -     0         0         0         0

broers/zusters - - -     0         0         0         0
vrienden/kennissen -     0         0         0         0
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4.4.  Ik  zou  best wat meer praktische hulp uit mijn naaste  omgeving
kunnen gebruiken als er problemen zijn met mijn kind(eren).

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
mee eens eens oneens oneens
0 0 0 0

4.5.  Ik  ben  helemaal  tevreden met de morele  steun  die  ik  krijg
uit  mijn  naaste  omgeving  als  er  problemen  zijn  met  mijn
kind(eren)

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
mee eens eens oneens oneens
0 0 0 0

4.6.  Als  er  echte  problemen  zijn  met je  kinderen  sta  je  daar
toch vaak alleen voor.

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
mee eens eens oneens oneens

0                   0                   0                   0-

4.7.  Uiteindelijk heb ik bij de opvoeding het meeste aan de  adviezen
van andere ouders.

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
mee eens eens oneens oneens
0 0 0 0

4.8.  Ik  ben  blij  dat je voor opvoedingsproblemen  deskundige  hulp
kunt  krijgen,  want  in je eigen omgeving vindt  toch  iedereen
weer wat anders.

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
mee eens eens oneens oneens
0 0 0 0

##################################################################
5. Boe beoordeelt u problemen?

Mensen denken vaak verschillend over problemen met kinderen.
We zouden graag van u als ouder weten hoe u daar tegen aankijkt.

5.1.  Als  kinderen  vaak driftig zijn en blijven is  dat  geen  reden
om deskundig advies in te roepen.

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
mee eens eens oneens oneens
0 0 0 0
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5.2.  Af  en  toe  krijg  ik plotseling angst  om  mijn  kind,  zonder
dat daarvoor direkte aanleiding bestaat.

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
mee eens eens oneens oneens
-0 0---------0 0-

5.3.  Als  kinderen  heel slecht gaan eten moet je  daarmee  wel  naar
de dokter gaan.

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
mee eens eens oneens oneens
0         0         0         0

5.4.  Over problemen met mijn kind(eren) maak ik me niet gauw druk.

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
mee eens eens oneens oneens
0 0 0 0

5.5.  Als  kinderen  echt  heel  slecht slapen hoef je  je  toch  niet

bezorgd te maken, dat gaat vanzelf over.

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
mee eens eens oneens oneens
--0                   0                   0                   0--

5.6.  Ik  kan  de  bezorgdheid  om mijn  kind  vaak  moeilijk  van  me
afzetten.

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
mee eens eens oneens oneens
0         0         0         0

5.7.  Als  kinderen  heel  vaak lastig of vervelend zijn is  het  goed
om eens een deskundige te raadplegen.

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
mee eens eens oneens oneens
-0                   0                   0                  0--

5.8.  De gezondheid van mijn kind(eren) houdt me dagelijks bezig.

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
mee eens eens oneens oneens
0         0         0         0
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5.9. Er moet toch  iets  ernstigs gebeuren  voordat  ik  angst  om
mijn kind krijg.

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
mee eens eens oneens oneens

0                     0                     0                     0--

5.10. Ik vraag me nooit af of mijn kind zich wel normaal ontwikkelt.

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
mee eens eens oneens oneens

0                     0                     0                     0-

############################################################i####
6. Hoeveel invloed heb je op de ontwikkeling van je kind(eren).

Heb je als ouder eigenlijk wel veel invloed op de ontwikkeling van  je
kind(eren)?  Sommigen  vinden  dat  kinderen  nu  eenmaal  van  nature
moeilijk of makkelijk,  vrolijk of somber, rustig of druk zijn, zonder
dat je daar veel aan kunt veranderen.  Anderen denken dat ouders juist
heel  veel  invloed hebben.  Wij zouden graag van u weten hoe  u  daar
tegenover staat.

6.1.  Sommige  kinderen  hebben  nu  eenmaal  een makkelijk, andere
een moeilijk karakter. Daarop hebben ouders weinig invloed.

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
mee eens eens oneens oneens
--0         0         0        0--

6.2.  Het  karakter  van  mijn kind lag eigenlijk  vanaf  de  geboorte
al vast.

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
mee eens eens oneens oneens
--0---------0         0         0

6.3.  Kinderen  worden  niet  vanzelf zindelijk.  Ik denk dat  je  dat
als ouder voor een groot gedeelte zelf in de hand hebt.

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
mee eens eens oneens oneens
0         0         0         0
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6.4. "Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt    is",    en    daar    valt
niets aan te veranderen.

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
mee eens eens oneens oneens
--0                     0                     0                     0

6.5.  Wat  er  van  je  kind(eren) terecht komt  heb  je  uiteindelijk
zelf in de hand.

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
mee eens eens oneens oneens

0                     0                     0                     0--

6.6. Als er zich moeilijkheden voordoen met kinderen ligt dat
uiteindelijk meestal aan de ouders.

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
mee eens eens oneens oneens
--0        0        0        0--

6.7.  Het  is  belangrijk  voor  de  ontwikkeling  van kinderen dat

ouders steeds goed nadenken over hun manier van opvoeden

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
mee eens eens oneens oneens
0         0         0         0

6.8.  In  het  algemeen  zal  de opvoeding van  kinderen  als  vanzelf
verlopen. Ik ben immers zelf ook groot geworden.

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
mee eens eens oneens oneens
--0        0        0        0--

6.9.  Het  zal  niet  veel uitmaken of ik mijn  kind  veel  of  weinig

voorlees.  De  geestelijke  ontwikkeling  van een kind  is  voor
het grootste gedeelte toch afhankelijk van groei en rijping.

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
mee eens eens oneens oneens
-0                     0                     0                     0--

6.10. Voor  de  lichamelijke  ontwikkeling van  kinderen  is  het  van
zeer groot  belang  dat  je  gedurende  de  hele  groeiperiode
constant in de gaten houdt wat ze eten.
helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
mee eens eens oneens oneens
0        0        0        0
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7.Opvattingen over ouderschap.

7.1.  Als  ik  problemen  heb  met  mijn kind(eren), vind  ik  daar
meestal wel een oplossing voor.

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
mee eens eens oneens oneens
0 0 0 0

7.2.  Als  mijn  kind  een driftbui heeft weet ik  vaak  niet  hoe  ik

dat aan moet pakken.

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
mee eens eens oneens oneens
0 0 0 0

7.3.  Ik  heb wel  eens het gevoel dat ik het niet goed  doe  bij  de
opvoeding van mijn kind.

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
mee eens eens oneens oneens
0 0 0 0

7.4.  Het lukt me als ouder bijna altijd om konsekwent te zijn bij het
belonen en straffen.

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
mee eens eens oneens oneens
0 0 0 0

7.5.  Als  ik  anderen  hoor  vertellen hoe goed  ze  kunnen  opvoeden
voel ik me wel eens een slechte ouder.

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
mee eens eens oneens oneens
0 0 0 0

7.6. Voor mij wegen/wogen de voedingsvoorschriften van het

consultatieburau  voor  mijn  kind heel zwaar.  Ik  kan/kon  het
moeilijk  voor  mezelf verantwoorden om tegen  hun  adviezen  in
te gaan.

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
mee eens eens oneens oneens
-0                   0                   0                   0
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7.7.  Wanneer  ik  mezelf  vergelijk met andere ouders,  vind  ik  dat
anderen  het er in hun opvoeding nog al eens slechter  afbrengen
dan ik.

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
mee eens eens oneens oneens

0 0 0 0

7.8.  Ik  denk  dat  mijn kinderen later met  plezier  terugkijken  op
de opvoeding die ik ze heb gegeven.

helemaal  tamelijk  tamelijk  helemaal
mee eens eens oneens oneens

0 0 0 0

#################################################################

Hiermee zijn we gekomen aan het eind van de vragenlijst. Mocht u
op- of aanmerkingen hebben, dan is hieronder ruimte gelaten om
die aan ons te laten weten.

Wij danken u hartelijk voor uw hulp bij dit onderzoek.

Ruimte voor komnentaar:
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Stellingen

1.     Zoals de samenleving de overmatige confessionele invloed op de
kwantiteit van haar nageslacht terzijde heeft geschoven, zo zal
zij dit uiteindelijk ook doen met een te grote professionele
invloed op de kwaliteit daarvan (vgl. L.J. Thomassen-Brepols:
Psychosociale aspecten van prenatale diagnostiek, 1985).

2.     Het transactionele ontwikkelingsmodel ontleent zijn status niet

zozeer aan wetenschappelijke vernieuwing, maar eerder aan de
transacties die zij mogelijk heeft gemaakt tussen psychologen
die geen hersens en psychologen die geen omgeving gebruiken
(zie hoofdstuk 3 van dit proefschrift).

3.     De organisatie 'Thuis in Gezondheid' (voorheen het 'Kruiswerk')

heeft zich dankzij haar verzet tegen de gezondheidsbureaucra-
tie, een hernieuwde ori ntatie op haar miljoenen leden en een
democratisering van haar bestuursstructuur tijdig kunnen profi-
leren als een moderne, actieve organisatie voor maatschappe-
lijke gezondheidszorg.

4.     Wanneer de acceptatie van het professionele mandaat is geba-
seerd op de socialiserende, ouderlijke functie van de hulpver-
lener, dan zal de verbreiding van teamwork in de gezondheids-
zorg gepaard gaan met een run op de resterende individuele
hulpverleners (vgl. J.D. Ingleby: Professionals as Socializers,
1985).

5.     De conclusie van Keidel et al., dat door hen met fosfor(3lp)_

kernspinresonantie-spectroscopie waargenomen onbekende resonan-
ties in in vitro spectra van hart- en skeletspier van Rana
temporaria zijn toe te schrijven aan adenosinetetrafosfaat, is
volstrekt onjuist (vgl. W.D. Keidel, J. Keidel, V. Reiman & N.
Csatary: Research in Experimental Medicine 184: 73-84, 1984).

6.     Naarmate de concurrentieverhoudingen in de gezondheidszorg
scherper worden, zullen veel psychiaters een patiant die zich
psycholoog waant eerder voor minderwaardigheidsgevoelens dan
voor megalomanie behandelen.

7.     Het Palestijnse volk heeft voor de verwezenlijking van haar

rechten meer te verwachten van progressieve Israelische
politici dan van Arabische regiems, wier solidariteit met de
Palestijnse zaak wordt ingegeven door een wankele
legitimiteitspositie in eigen land.



8.     De beschikbaarheid van vertrouwensartsen voor kindermishan-

deling draagt het gevaar in zich van het ontlopen of afschuiven
van verantwoordelijkheden in de naaste omgeving van het kind.

9.     Nu zelfs de menselijke geur-waarneming niet slechts een natuur-

verschijnsel, maar tevens een historische constructie blijkt,
is het definitief tijd geworden de kunstmatige splitsing tussen
harde en zachte psychologie naar het museum te verwijzen (vgl.
A. Corbin: Pestdamp en Bloemengeur. Een geschiedenis van
de reuk. Nijmegen: SUN, 1986).

10. Te verwachten is dat het debat over de anonimiteit van sperma-
donoren zal worden beslist door een nieuw argument: het recht
van elk mens op genetisch familie-onderzoek (vgl. C.H.C.J. van
Nijnatten: Moeder Justitia en haar kinderen. Lisse: Swets en
Zeitlinger, 1986).

11. Ontwikkelingspsychologen en andere opvoedingsdeskundigen zijn

vaker verbreiders vAn, dan zoekers nAAr de waarheid.

12. Het veelvuldig gebruik van de term 'notie' in de wetenschaps-
filosofie, is een indicatie voor de centrale plaats die de z.g.

Utrechtse School in deze bekleedt: op dialectische wijze wordt         aangeduid, dat er op dit gebied nog heel wat harde noten te
kraken zijn.

13. Waldheim is schadelijker dan anti-vries.
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