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:Het reÍerentie,kader wordt gelegd :bij de individueel'subjeotieve leef- en belevings-
wereld, naar voren konnend ln het levensverhaal van de verstandelijk gehandican.
te- Voq.. ÍílArdë voor goed.e hulpverlening is, {at de verstandetijk gehandicapte
zjch verstaan weet ,in zijn inrdividueel ,problematische existeren, Dit verstaan
beweegt:zich. op het niveau van het kunnen (mee).heÍeven; een fenomenologiseh
begrijpen dat nog theorie-loos is.

Behandeling behoort het individueel proble-mgtische exlsteren tot ohject ,te
heh,ben. Doeil van de behandelÍng is om dit existeren te ontdoen van perspectief'
belemmerende ÍaCtoren. Om dit doet te bereikèn is een 'olnyeg' nodig, n.[. de
omweg van de diagnostiek en de beeldvorming. Diagnostieklbeeldvorming is een

noodzàkelilke bez.igheid die ons in staat s-telt ,heproe.Íde strategieèn te ontwik-
kelen en, we€en te bewandelen om het beoogde doel te bereiken, fil, pAssend

binnen het leven§verhaal weer PerspectieÍ' aan te reiken, Eeeldvorming 9n-
diagnosiiek behore-n uiteindetijk bij te dragen aan h.et scheppen.van perspectief
bif een pËrso.CI-n die is vastgelopen Ín ,zijn lsrcnsveràaal. Ander"s dan het theor-ie-
loie' Verstehen, bewëegt diagflostie'k en beetrdvomring zieh op het niveau van

objectiveer:bare k,ennís en theorie.
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REI-ATIE TU§SEt'l REFEBENTIEKADEH EN DIAG'NO€TIEKi
BEELDVORMI,.IG

II WELKE MIDDELEhI EN METHODIEKEN WOBDEN GEEHUIKT IN

DIAGNO§TIEK1 BEELDVOR M IN G?

Met betfekking tot metho-diÉk rnaken we een conceptueel onderscheid tussen

activiteiten op*'subiect-nÍveau' en 'object-niveau'. ïot de aÖtivitëiten 9q lyUject'
niv.eaij re-kenen we de eonstirietie van hÈ.t tevensverhaal; tot de act[viteiten op

objee.t-niveau rekenen We de diagnostiek'

Constructie van een levensverhaal
Het vermog,en om op e,r,npathische wijze, te kunnen 'Verstehen' wat binnen de

sontext vaË iemand§ }elfen als hetekenisvol kan worden àan:$eduid. De..me11

wordt gezien àls degene die zrjn eigen subjectieve wereld als werkeliitrheid

construlert; hij is de 'narrator' die zijn (levens)verhaal aan ons wÍl doorgeven,

COnstruetie van het levensverhaal verondarstelt kennis van de context, i.c-

tevengggsshiedenis, bete[<:enisvOtle geheurtenissen, vraarden, Overlevings-§rate'

gieën, piimaire rbehoeffen, ete,
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Diagnostiek , ---r!_ -- ^-J^-r^^LÉJïp systematische wiize veaamelen. Van rele\rante ?h§irvat[e'en 
ondereoèks-

gegeven§{ hel Aanbr.engen van interprelati.es en van Ínzichteli}ke Vërb:an'len en

Ë*irent aÉg tussen d.iJ gegevens opdat, de aard van de aandoening/zieKe

oplicht. L-r -^-L-^àÀÀ^ r,
it""iËg" en eruaringsl«ennis kunnen b-ehulpzaam ziin 'bil het aanbrengen van

;il;-d.;;;;È*il ;Ë 6Ë hyporhese naar voren, gep-racht wordt. Bii een

classifÍeere-nde dlagnose worden observAtie- en onder'zo:".k?g".g:y:ns-.in hun

samenhang gerelatéerd aan verplichte criteria voor een spèciÍiek zieKteoeelo'.

il;ËificËiànà"-Jiad.à"u bàschrijfr ae verpriotrte r{enmerken van het ziekte'

ËrJ --*-ÉLu"1,iUr".i* àiàgoo.u tràcht om vanuit eeh.theoretisch coneeptlge-

zichtspunt/kader, danwel vanïuit een beproeÍd model, danw-el van'uit een erya'

*nàrd.""*pt *eà ln i"f,telilke samen'nanb tussen de verkregen gègevens aan te

brengen.

Beeldvorming. . ,.^ir ..,^^,r.ri mar at rde
É.àfJu.r*ing- is ëen .mentale bezigheid weqrblj. met elkaar' §amenhahgen

inzichten worden 
'àïg;Àerëefd 'r"nï,it *en vooitdureld eyclisch qr.o:e,§ van

iJ;l;ils van teon;Ë;,il";J; kennis aan heï, levensverhaal 'en yan.het levens-

ÈiËJ,uun ö"oniÀctiveerAe ke-nnis. Beeldvorminq zien" we al§. Ue.. .sVn§tfsa
i;;;;; u"iiritdi*" qllt;ub,i*et'n'iveau àn"'ei1ou *n obiïol-liveau anderziids' Bii de

beetdvormins *urOi'*liiÀrlrË ,"o oiagÀostische in-zic!'r].en, bepr.q#q"eyalinqs-

ke.nnis en wetenschàppàrry. bnderuor.ilvàe rheor,ieën ('object'n[veau') logische

samenhangen io*iI["Ëï*".vettr*"f {'suh]e9t-nïv9au] aangebraeht' Anders

gezegd: het individueàisubjectief exísterËn, ióals vastgeÈgd in het levensverhaal'

wordt gerelateer,d ffi J- ïiàg"ostiscnÀ ineichten díetp fateide van onderzoek'

en observati*g"g.ào* zlin vàïftreg* D; ràiOit"lt otn heígevormde beeld wordt

uitgedrup in tsrm*n van congruenti* lus.sàn fào5j ee-rde kennis en inzicht

enerziids en het;à';; i*"àm*nolo{iÈ;h; #e*r{oe.yerkreg'ss1 tel/ènsverhaal

' anderzips. ,{nde's dan bii het levensvËiÀà, waar f mlns *n zijn levÈh zelÍ de

context vormen voor wat .als betekenisvol kan worden aangedui-d, YYrgt 
n-ii de'

beeldvorming, de ÀnËii temaaft doo' de samenhang dià Ue inzichtgevende

ih|!};;;*;fran (làiogratlsihe theorïe; N- = 1 theorie)'
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Sehematisch

'Abiect niveau'

Coneepten Data
Kader H Obsewatiegegevens
Theorie Onderzoeksgegevens

Diagnose = samenhang : hypothese
t
+

ueventerhaat
f
+-

Vers,tehen = dÍalooS
'Subject-niveau'

II! HOE MULTIDISCIPLINAIB VINDT DE DIAGNOSTIEKI
BEELDVOBMING PLAATS?

Binnen hel diagnostisch pro:ces past, dat op oeleide van wisselende theoreticehe
geziehtspunten en een multi.dimensionele benaderingsw.,ijze oriëntatie plaatsvíndi
op. a.ller rnogelijke rèlev&nte fàctore;r met hëtrekking tot moeílijk verstaanbaar
gedrqg, Deze oriëntatie geeft ripfitiris aan dë vraas welke diseiptrines aaÍr het
diag nostisch proc. ee deelnemen. Einnen d;s diseipline. s zal vervolgens d iagnostiek
plaatsvinden zöàls hieruoor beschrev.en. Í{ét multi-disciptinaire karakter van het
diagnostiseh Broces bestaat erin, dat de diseiplïnair geformulë.er,.de diagnosti*che
ínzichtei in onderl[nge samenhang dienen té worden gebracht.

IV HELATNE TU§§EN DIAGHOSïIËKI BEELPVORT!/IING ËN EEHÀNBELING

Zoals h,iervoor is aangegeven staat diagno*tiekln-eeldvofiïtin§: ín dienst van dè
behandeling. Beeldvo.rming slaat a.h.w. de,hrug van het rnoeilijk verstaanbare
íeaf het verstaqnbare" ZÍi wijst o.ns de weg naar n[e-uwe of andere perspectfeven.
Perspectief heefi dan betrekking op de ruimte die kan worden gebod.en aan
iernand di.e in zijn flevenslverhaal isvaotgelop€h,
Een goed verstaan van .de varstandeliJk gehandicapte als 'narraïQrr kan ons srims
direci op het spoor zetten op welk punt perspectieÍ dient te worden aangereikt,

§Oms *an het Verstehen on§ brengen op .het .§pÓor'van h,v. verÍoren gegahe
zingevingsbronnen, §oms dienen vÍe ons te verheflen tot het meer theoretische

nivàau van de diagnostiek om 'inzícht te krijgen in de wijze waarop perspectieÍ
dient1e worden aangereikt. Soms kunnen ogenschijnlijl5e perspectieven contras-
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teren: het perspectief zoale dAt oplicht uit het levensverhaal kan irr c'ontrast stdan

met per.spàetieï v,anuit de diagnose. So.ms- ool{ i§ het geïdentificeerde. perspectieÍ

ni*t 't*àti!*erbaar oÍ wensetift, b.v. omdat het op gespannen voet .staat met

maatsehappeliik aanvaa,ràe norrnén, Voofatg.aand 3a1 da b'ehandeling v€n

moeilijk vàistaan6uàrr gearag aulten daafprn meermaals keuzen g'em'aakt mseten

worden.
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