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DIAGNOSTIEK EN BEELDVORMING

Jan Gielen, Eckartdal, Eindhoven

RELATIE TUSSEN REFERENTIEKADER EN DIAGNOSTIEK/
BEELDVORMING

Het referentiekader wordt gelegd bij de individueel-subjectieve leef- en belevings-

wereld, naar voren komend in het levensverhaal van de verstandelijk gehandicap-

te. Voorwaarde voor goede hulpverlening is, dat de verstandelijk gehandicapte

zich verstaan weet in zijn individueel problematische existeren. Dit verstaan

beweegt zich op het niveau van het kunnen (mee)-beleven; een fenomenologisch

begrijpen dat nog theorie-loos is.
geÉaàOeting beÉoort het individueel problematische existeren tot object te
hebben. Doel van de behandeling is om dit existeren te ontdoen van perspectieÍ-

belemmerende factoren. Om dit doel te bereiken is een 'omweg' nodig, n'l' de

omweg van de diagnostiek en de beeldvorming. Diagnostiek/beeldvorming is een

noodzàkelijke bezigheid die ons in staat stelt beproeÍde strategieën te ontwik-

kelen en wegen tJ bewandelen om het beoogde doel te bereiken, nl. passend

binnen het levensverhaal weer perspectieÍ aan te reiken. Beeldvorming en

diagnostiek behoren uiteindelijk bij te dragen aan het scheppen van perspectieÍ

bij éen persoon die is vastgelopen in zijn levensverhaal, Anders dan het 'theorie-

loze' Verstehen, beweegt diagnostiek en beeldvorming zich op het niveau van

objectiveerbare kennis en theorie.

II WELKE MIDDELEN EN METHODIEKEN WORDEN GEBRUIKT IN

DIAGNOSTIEK/ BEELDVORM ING?

Met betrekking tot rnethodiek maken we een conceptueel onderscheid tussen

activiteiten op 'subject-niveau' en 'object-niveau'. Tot de activiteiten op subject-

niveau rekenen we de constructie van het levensverhaal; tot de activiteiten op

object-niveau rekenen we de diagnostiek.

Constructie van een levensverhaal
Het vermogen om op empathische wijze te kunnen 'Verstehen' wat binnen de

context vaÀ iemands leven als betekenisvol kan worden aangeduid. De mens

wordt gezien als degene die zijn eigen subjectieve wereld als werkelijkheid

construéefi; hij is de 'narrator' die zijn (levens)verhaal aan ons wil doorgeven.

Constructie van het levensverhaal veronderstelt kennis van de context, i.c'

levensgeschiedenis, betekenisvolle gebeuftenissen, waarden, overlevingsstrate-
gieën, primaire behoeften, etc.
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Diagnostiek -^r^.,anla ^rrcanratic- en onderzoeks-
Het op systematische wijze verzamelen YT rel:ya:1"^:::"*atie- en onderz

gegevens, net aanUieng"n uun interpretaties en van inzichteliike verbanden en

samenhang tussen die gegevens opàài o" aard van de aandoening/ziekte

oplicht' . r -.--:- ,-.,^h^i " bii het aanbrengen van
Theorieèn en eruaringskennis kunnen behulpzaam'Un :1":::^ïiÏ::;i'";ï
genoemde ,uln"nnan-g, die als hypothese naar voren gébracht-1.t.1:l Bij een

classiÍicerende diagnose worden oUservatie- en ondeàoeksgegevens .in hun

samenhang g"r"ruiË"à uun verplichte criteria voor een speciÍiek ziektebeeld'

Een classificerende diagnose beschriji'àe verpricrrte kenmerken van het ziekte-

beeld; een beschrijvende diagnose tràcht om vanuit een theoretisch concept/ge-

zichtspunt/kader, óanwel vunrit een beproeÍd mo.del, danwel vanuit een erva-

ringsconcept een inzrctrieriir<e samenhàng tr"r"n de verkregen gegevens aan te

brengen.

E::,ti#rtfi[n," een mentale bezigheid waarbii. m,er erkaar samenhangende

inzichten worden gegenereerd uun"uit een voortdurend cyclisch proces van

toetsing van geobjéctiveerde kennis aan het levensverhaal en van het levens-

verhaal aan geob]ectiveerde kennis. 
-.Ë""tJuotring 

zien we als de synthese

tussen activiteiten op subiect-niveau 
-"n"*io" 

en o.È9cl-niveau anderzijds' Bij de

beeldvorming wordt met behulp uun oiuónJstiscrre.irzichten' beproefde ervarings-

kennis en wetenschappeliik onU"rJouïJe theorieèn ('object-niveau') logische

samenhangen in- r,ei' levensvernaat- 1'suuject-niveau ) aangebracht' Anders

gezegd: het individu"àiruti""ti"t "*i.i"r"n, 
zóals vastgelegd in het levensverhaal'

wordt gerelateerd-àn O* diagnostische inzichten die op geleide van onderzoek-

en observatiegegevens zijn verkregen. De validiteit van heigevormde beeld wordt

uitgedrukt in termen van congrr"nii" luu="n geobjectiveeide kennis en inzicht

enerzijds en het via de Íenome;l,rg'""h" rietnóae verkregen levensverhaal

. anderzijds. Anders dan bij fret teveÀvJrhaal, waar de mens en zijn leven zelf de

context vormen voor wat als betekenisvol kan worden aangeduid' wordt bij de

beeldvorming de context gemaakt ooot de samenhang dié de inzichtgevende

theorie verschaft (idiografisóhe theorie; N : 1 theorie)'
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I!I HOE MULTIDISCIPLINAIR VINDT DE DIAGNOSTIEK/
BEELDVORMING PLAATS?

Binnen het diagnostisch proces past, dat op geleide van wisselende theoretische
gezichtspunten en een multi-dimensionele benaderingswijze oriëntatie plaatsvindt
op alle mogelijke relevante factoren met betrekking tot moeilijk verstaanbaar
gedrag. Deze oriëntatie geeft richting aan de vraag welke disciplines aan het
diagnostisch proces deelnemen, Binnen die disciplines zal vervolgens diagnostiek
plaatsvinden zoals hiervoor beschreven. Het multi-disciplinaire karakter van het
diagnostisch proces bestaat erin, dat de disciplinair geformuleerde diagnostische
inzichten ín onderlinge samenhang dienen te worden gebracht.

IV RELATIE TUSSEN DIAGNOSTIEK/ BEELDVORMING EN BEHANDELING

Zoals hiervoor is aangegeven staat diagnostiek/beeldvorming in dienst van de
behandeling. Beeldvorming slaat a.h.w. de brug van het moeilijk verstaanbare
naar het verstaanbare. Zij wijst ons de weg naar nieuwe oÍ andere perspectieven.
PerspectieÍ heeft dan betrekking op de ruimte die kan worden geboden aan
iemand die in zijn (levens)verhaal is vastgelopen.
Een goed verstaan van de verstandelijk gehandicapte als 'narrator' kan ons soms
direct op het spoor zetten op welk punt perspectief dient te worden aangereikt.
Soms kan het Verstehen ons brengen op het spoor van b.v. verloren gegane
zingevingsbronnen. Soms dienen we ons te verheffen tot het meer theoretische
niveau van de diagnostiek om inzicht te krijgen in de wijze waarop perspectief
dient te worden aangereikt. Soms kunnen ogenschijnlijke perspectieven contras-
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teren: het perspectieÍ zoals dat oplicht uit het levensverhaal kan in contrast staan

metperspectietvanuitdediagnose.SomsookishetgeïdentiÍiceerdeperspectief
nietrealiseerbaaroÍwenselijk,b'v'omdathetopgespannenvoet.staatmet
maatschappelijk aanvaarde normen. voorafgaand aan de behandeling van

moeilijk verstaanbalr gààiug zullen daarom mlermaals keuzen gemaakt moeten

worden.
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