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'The ultimate criterion of a concept is not whether 
two people are brought into agreement but 
whether the scientist who uses the concept can 
operate successfully upon his material - all by 
himself if need be. ...Agreement is not the key to 
workability , on the contrary , it is the other wav around.'  
(Skinner, 1945, p. 293) 

 
 

Als ik ergens in mijn huis een lekkage heb, roep ik de aannemer te 

hulp. Het eerste wat hij doet is langskomen en de zaak bekijken. Hij 

kijkt niet alleen naar het druppende water maar stelt mij ook vragen 

en onderzoekt allerhande zaken. Hij gaat bijvoorbeeld het dak op, 

bekijkt dakgoten en afvoerpijpen, de belendende buitenmuur, de 

loop van waterleidingbuizen, de ventilatiemogelijkheden in de 

desbetreffende ruimte en wat dies meer zij. Het is tamelijk logisch 

dat hij dat doet: hij zoekt de oorzaak van de lekkage. Het is ook wel 

duidelijk waarom hij dat moetdoen: pas als de oorzaak is vastgesteld 

weet hij wat er moet worden aangepakt om deze lekkage effectief te 

verhelpen. Wanneer deze lekkage bijvoorbeeld te wijten is aan een 

mankement van de dakgoot, dan wordt het een reparatie van de 

dakgoot. De terplekke vastgestelde oorzaak geeft uitsluitsel over 

waar het in de aanpak om moet draaien wil deze effectief zijn. 

Komt er in het geval van de lekkage in mijn huis 'dakgootrepa-

ratie' uit de bus, dan wordt vervolgens bekeken op welke manier deze 

reparatie het beste kan worden uitgevoerd. Hiertoe wordt de 

desbetreffende dakgoot opnieuw bekeken en op een andere manier, 

namelijk vanuit de verschillende reparatiemethoden die er zoal zijn. In 

dit geval komen bijvoorbeeld zowel een reparatie met zink als met 

kunststof in aanmerking en er is eveneens keus tussen vervangen van 

een bepaald deel van de goot of het beplakken daarvan. Bij het 
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opnieuw bekijken gaat het de aannemer erom, te bepalen welke 

manier van repareren het beste past bij de dakgoot in kwestie. 

Wanneer ik voor het verhelpen van een lekkage deskundige hulp 

inroep, dan reken ik er in de eerste plaats op dat de aannemer de 

nodige kennis van zaken heeft. Dat wil zeggen: weet wat er zoal een 

lekkage kan veroorzaken en hoe dit in het individuele geval is na te 

gaan. Ik reken dus op kennis van mogelijke oorzaken in de vorm van 

toetsbare hypothesen op grond waarvan hij weet welke gegevens 

nodig zijn om de oorzaak van de lekkage in mijn huis vast te stellen. 

Als de aannemer in verband met een lekkage langskomt, kijkt hij 

inderdaad niet 'zomaar wat rond'. Hij beperkt zich tot ter zake doende 

gegevens en het interesseert hem bijvoorbeeld niet hoe de 

desbetreffende ruimte gemeubileerd is of wat voor kleur het 

schilderwerk heeft en evenmin of ik een rijk sociaalleven ambieer. 

Hoe informatief deze gegevens ook zijn, voor een lekkageprobleem 

zijn ze niet ter zake doende. Dat zouden zij wél zijn als ik met het 

probleem zat dat mijn huis een bepaalde uitstraling mist en ik 

daarvoor de hulp van een binnenhuisarchitect heb ingeroepen. 

Kortom, deskundigheid in het verhelpen van problemen begint met 

een op kennis van mogelijke oorzaken gebaseerde selectie van 

gegevens. 

In het geval van de lekkage reken ik er ook op dat er bij de aan-

nemer voldoende praktische kennis aanwezig is over de bij de 

oorzaak vereiste aanpak. Hierbij neem ik aan dat hij weet wat de 

varianten zijn binnen eenzelfde soort aanpak en op grond daarvan de 

voor mijn huis meest geschikte variant zal uitvoeren. En last but not 

least verwacht ik niet anders dan dat de specifieke plakken daarvan. 

Bij het opnieuw bekijken gaat het de aannemer erom, te bepalen 

welke manier van repareren het beste past bij de dakgoot in kwestie. 

Wanneer ik voor het verhelpen van een lekkage deskundige hulp 

inroep, dan reken ik er in de eerste plaats op dat de aannemer de 

nodige kennis van zaken heeft. Dat wil zeggen: weet wat er zoal een 

lekkage kan veroorzaken en hoe dit in het individuele geval is na te 

gaan. Ik reken dus op kennis van mogelijke oorzaken in de vorm van 

toetsbare hypothesen op grond waarvan hij weet welke gegevens 

nodig zijn om de oorzaak van de lekkage in mijn huis vast te stellen. 

Als de aannemer in verband met een lekkage langskomt, kijkt hij 

inderdaad niet 'zomaar wat rond'. Hij beperkt zich tot ter zake doende 

gegevens en het interesseert hem bijvoorbeeld niet hoe de 
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desbetreffende ruimte gemeubileerd is of wat voor kleur het 

schilderwerk heeft en evenmin of ik een rijk sociaal leven ambieer. 

Hoe informatief deze gegevens ook zijn, voor een lekkageprobleem 

zijn ze niet ter zake doende. Dat zouden zij wél zijn als ik met het 

probleem zat dat mijn huis een bepaalde uitstraling mist en ik 

daarvoor de hulp van een binnenhuisarchitect heb ingeroepen. 

Kortom, deskundigheid in het verhelpen van problemen begint met 

een op kennis van mogelijke oorzaken gebaseerde selectie van 

gegevens. 

In het geval van de lekkage reken ik er ook op dat er bij de aan-

nemer voldoende praktische kennis aanwezig is over de bij de 

oorzaak vereiste aanpak. Hierbij neem ik aan dat hij weet wat de 

varianten zijn binnen eenzelfde soort aanpak en op grond daarvan de 

voor mijn huis meest geschikte variant zal uitvoeren. En last but not 

least verwacht ik niet anders dan dat de specifieke lekkage in mijn 

huis eerst ter plekke onderzocht wordt voordat er iets aan wordt 

gedaan. Niet omdat ik er nu zo'n behoefte aan heb om het hoe, wat en 

waarom van het verhelpen van lekkages te weten, maar omdat ik als 

klant belang heb bij een voor mijn situatie effectieve aanpak. Net 

zoals trouwens de aannemer daar belang bij heeft. Daarom komt hij 

ook eerst kijken.                                                               .                                                                                      

.   

 
AANWEZIGE ALEGEMENE KENNIS WERKWIJZE 

 

Theoretisch in de vorm van toetsbare 

hypothesen over mogelijke oorzaken 

 

Selectie van ter zake doende gegevens 

(A) tere hypothesetoetsing = vaststelling 

van de oorzaak van het geval in kwestie 

 

Praktische kennis van oorzaak-relevante 

aanpakvarianten 

Selectie van ter zake doende gegevens 

(B) ter indicatie van de voor het geval in 

kwestie meest geschikte aanpakvariant 

 
Figuur 1. De onderzoeksfase die voorafgaat aan het daadwerkelijk verhelpen van 

problemen. 

 

In figuur 1 zijn de verschillende ingrediënten voor een productieve 

onderzoeksfase ten behoeve van het verhelpen van problemen beknopt 

weergegeven. Hierin is te zien hoe vruchtbaar onderzoek van het 

individuele geval gestuurd wordt door algemene kennis. Tevens komt 



BAKKER – DE  PREE 

 4 

hierin naar voren dat de onderzoeksfase twee soorten gegevens van 

het geval in kwestie betreft: A en B. Bij Agaat het om 'ter oorzake' 

doende gegevens en bij B om aanpakrelevante gegevens. Bij B draait 

het immers om onderzoek naar de bij het geval in kwestie best 

passende aanpakvariant. gegeven de reeds vastgestelde oorzaak. 

De noodzaak van een zoals in figuur 1 beschreven onderzoeksfase 

wordt in het gewone leven als tamelijk vanzelfsprekend beschouwd. 

Ongeacht of het nu gaat om het verhelpen van lekkages, of van 

moeilijkheden waarin een bedrijf verkeert, of van ordinaire kiespijn: 

een vakkundige ingreep wordt vanzelfsprekend voorafgegaan door 

een tweeledig onderzoek van het desbetreffende geval. Men mag 

aannemen dat een en ander even vanzelfsprekend is in de therapie-

praktijk, waarin het immers bij uitstek gaat om het deskundig 

verhelpen van individuspecifieke problemen. 

In de gedragstherapie heeft van meet af aan het onderzoek van het 

individuele geval in de vorm van een 'functional analysis' centraal 

gestaan. De FA werd destijds gepropageerd ter vervanging van het 

gangbare psychodiagnostische onderzoek. Het belangrijkste argument 

hierbij was dat de FA directer en eenduidiger uitsluitsel gaf, welke 

behandelingsmethode het bij de betrokken cliënt moest worden. 

Terecht werd de FA als 'hoeksteen' van de gedragstherapie 

beschouwd, want dat was de FA ook. Anno 1993 {ruim dertig jaar 

later) ligt dat anders. Enerzijds is inmiddels algemeen bekend dat zeer 

vele, zo niet de meeste gedragstherapeuten als zij eenmaal zelfstandig 

werken, het maken van FA's achterwege laten. Anderzijds rijzen er in 

het vakgebied vragen over welke {basis)elementen er in een FA 

moeten zitten en in welke termen een FA geformuleerd moet worden. 

Laat ik met deze vragen beginnen. Het antwoord daarop is 

namelijk vrij simpel: wat er in een FA moet zitten en in welke termen, 

dat hangt ervan af. Inhoud en vorm van een FA worden namelijk 

bepaald door de soort oorzaak die bij de betrokken cliënt op juist-

onjuist getoetst wordt (zie figuur 1). Als we bijvoorbeeld bij een cliënt 

met fobische klachten, toetsen of de oorzaak hier van gelegen is in 

bepaalde denkpatronen, dan hebben we andere cliëntgegevens nodig 

dan wanneer we toetsen of de klachten te wijten zijn aan 

ontoereikendheid van het cliëntspecifieke dominante actieve 

vermijdingsrepertoire. Verschillende oorzaken impliceren verschil-

lende te toetsen hypothesen en dus verschillen in ter (oor)zake doende 

gegevens. Voor zover verschillende mogelijke oorzaken gefundeerd 
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zijn in verschillende theoretische begrippenkaders, varieert niet alleen 

de inhoud maar ook de vorm (=terminologie) van de FA per oorzaak. 

Een en ander geldt ook voor het tweede deel van de FA, die de voor 

de betrokken cliënt meest geschikte aanpakvariant ofwel behandel-

methode dient aan te wijzen. 

  Wat ter zake doende gegevens zijn hangt af van de soorten 

behandelmethoden waar we, bij een inmiddels vastgestelde oorzaak, 

uit te kiezen hebben (zie figuur 1 ). Pogingen om de FA te 

uniformeren of om het eens te worden over welke factoren er beslist 

wél een plaats in moeten krijgen, zijn in het licht van het hiervoor 

beschrevene tamelijk onzinnig. Verschillen in inhoud en vorm, mits 

gebaseerd op causaliteitsverschillen, verrijken het vakgebied. Zo is 

het dus ook geen enkel bezwaar dat de één spreekt over de 

'functionele' analyse, de ander over de 'functie'-analyse en weer een 

ander over de 'functionerings'-analyse. Als de 'f-woorden' 

rechtstreekse aanduidingen zijn van de in die analyse ter zake doende 

gegevens, dan is dit verschil zelfs een voordeel. Om met Skinner te 

spreken (al geciteerd bovenaan dit verhaal): 'Agreement is not the key 

to workability, on the contrary, it is the other way around'. Hiermee ga 

ik terug naar het eerder genoemde in onbruik raken van de FA bij 

gedragstherapeuten. Het kan in de therapiepraktijk kennelijk zonder! 

Dat dit zo is, is in de eerste plaats te danken aan de grote diversiteit 

aan behandelmethoden die de gedragstherapie momenteel kent. 

Hierdoor is het mogelijk -en inmiddels niet ongebruikelijk -om als 

methode A niet blijkt te werken, over te gaan naar methode B, 

enzovoort totdat je bent waar je wezen wilt met de cliënt. Ook is het 

mogelijk -en inmiddels óók niet ongebruikelijk -om verschillende 

methoden naast elkaar in te zetten. Het behandelprogramma kan per 

cliënt naar ad hoc bevind van zaken worden opgezet en bijgestuurd. 

Daarmee vervalt de noodzaak om je van te voren, aan de hand van een 

FA van de betrokken cliënt, zeker te stellen.  

Deze manier van werken kan men zich overigens elders in de 

maatschappij niet permitteren. De aannemer, de bedrijfsconsulent en 

de tandarts zouden hun klantenkring snel zien slinken! Alleen als het 

écht niet lukt om de oorzaak eenduidig vast te stellen' nemen zij hun 

toevlucht tot de trial-and-error-methode. In de gedragstherapiepraktijk 

liggen de zaken blijkbaar anders.  

Ook het inmiddels beschikbaar zijn van uniforme behandel-

methode voor bepaalde klachten, maakt een FA per cliënt niet langer 
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nodig. Als de aanpak al vastligt hoeft er niet meer getoetst en niet meer 

gekozen te worden. Deze ontwikkeling in het vakgebied zou de meest 

ideale zijn als de effectiviteit in honderd procent van de betrokken 

gevallen gegarandeerd zou zijn. Bij mijn weten is dit (nog) niet het 

geval. 

Het nalaten van de FA waar deze onnodig is, is logisch. Het kan 

echter ook zijn dat gedragstherapeuten, wanneer zij onder de hoede 

van hun opleiders vandaan zijn, de FA achterwege laten omdat de FA 

zoals hun geleerd de nodige 'workability' mist. 

Dat wil zeggen: het blijkt nét zo goed zonder te kunnen omdat de FA –

zoals geleerd- wel een hoop tijd en inspanning vergt maar geen 

bijdrage levert aan het verhelpen van klachten. Als dit zo is -wat ik 

voor heel goed mogelijk houd -dan wordt het tijd om de in opleidingen 

gepropageerde FA's eens op hun merites te bekijken. 

De eerste vraag die dan opkomt is: beperken FA's zich wel tot ter 

zake doende gegevens aan de hand waarvan de porzaak per cliënt 

wordt vastgesteld en vervolgens een bij de cliënt passen de aanpak 

wordt gekozen? Of is het zo dat de FA heden ten dage bestaat uit het 

in verband brengen van een groot aantal verschillende 

cliëntvariabelen? Het feit dat cliënten sinds de revival van de 

psychodiagnostiek in de gedragstherapiepraktijk op allerlei manieren 

'opgemeten' worden, doet wat dit betreft het ergste vermoeden. 'Erg' in 

de zin dat de in een FA gelegde verbanden een mengelmoes zijn van 

correlatieve, causale en hypothetische (=verzonnen) verbanden. Een 

dusdanig brede FA voorziet ongetwijfeld in een genuanceerd 

totaalbeeld van de betrokken cliënt. Maar zo'n FA biedt weinig tot 

geen houvast voor waar het nu eigenlijk om draait bij de cliënt en waar 

het dus in de behandeling om moet draaien. Het praktisch nut van een 

FA staat of valt met de selectie van gegevens. Daarvoor zijn 

selectiecriteria nodig en die zijn te vinden in de algemene vakkennis. 

Hebben we die in de gedragstherapie? Gezien het feit dat ons 

vakgebied zich inmiddels door verschillende theorieën laat inspireren, 

is er zeker de nodige kennis over mogelijke oorzaken van klachten 

voor handen. De vraag is of deze kennis ook in de vorm van toetsbare 

hypothesen aanwezig is, zodat de FA van de individuele cliënt hout 

kan snijden. En wat weten we van de verschillende behan-

delingsmethoden, behalve dat ze in x% van de gevallen effectief zijn? 

Uiteraard is de mate van effectiviteit een belangrijk gegeven. Maar 

voor de ontwikkeling van het vakgebied en dus van de vakkundigheid 
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van gedragstherapeuten, is weten wat een behandelmethode doet een 

eerste vereiste. Dan kan ook duidelijk orden welke methoden elkaars 

varianten zijn en welke wezenlijk verschillen.  

De huidige vraagtekens bij nut en noodzaak, inhoud en vorm van 

de FA leiden onvermijdelijk 'back to basics'. Deskundig verhelpen van 

problemen begint bij en staat of valt ook hiér met kennis van zaken, 

net als overal elders in de maatschappij. 
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