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Probleemstelling g 

Dee voortgang van wetenschappelijk onderzoek in de kinder-psychopathologie hangt af 

vann de validiteit van het conceptuele model waarin de verschillende stoornissen die bij 

kinderenn voorkomen beschreven worden. Zo'n beschrijvend conceptueel model wordt 

eenn taxonomie genoemd. De huidige stand van zaken met betrekking tot de taxonomie 

vann kinder-psychiatrische stoornissen wordt beschreven als chaotisch en 

ideosyncratisch.. Verschillende groepen van wetenschappers hanteren elk hun eigen 

concepten,, op basis waarvan vragenlijsten, diagnostische interviews en diagnostische 

systemenn worden ontwikkeld (Jensen, Brooks-Gunn, & Graber, 1999). Niet alleen de 

huidigee stand van zaken is problematisch, ook terugkijkend geldt dat er weinig 

voortgangg is met betrekking tot een meer eenduidige beschrijving van kinder-

psychiatrischee stoornissen. De taxonomische ontwikkeling van de afgelopen 75 jaar in 

dee psychopathologie in het algemeen wordt beschreven als kwantitatief van aard, dat 

will  zeggen, er worden meer diagnostische concepten dan ooit tevoren gehanteerd, 

terwijll  de kwaliteit van de instrumenten waarmee deze concepten gemeten worden 

maarr net aan acceptabel is (Reynolds, 1998). Deze observaties van Jensen et al. en 

Reynoldss laten zien dat grote wetenschappelijke productiviteit het fundamentele 

probleemm van het aantal en de aard van de stoornissen die bij kinderen onderscheiden 

kunnenn worden niet heeft opgelost en dat de kwaliteit van de diagnostische 

meetinstrumentenn niet optimaal is. Het onderzoek in deze dissertatie beoogt een stap 

tee zetten in de richting van meer eenheid in de diagnostische concepten die in de 

kinder-psychopathologiee gehanteerd worden en richt zich tevens op de kwaliteit 

waarmeee diagnostische concepten gemeten worden. 

Meerr grip op de veelheid aan diagnostische concepten ontstaat als men zich 

realiseertt dat ze kunnen worden teruggebracht tot twee typen: concepten die ontstaan 

zijnn vanuit een klinische traditie en concepten die ontstaan zijn vanuit een 

psychometrischee traditie. De meest invloedrijke klinische taxonomie is de Diagnostic 

andand Statistical Manual (DSM, AP A, 1980, 1987, 1994), met als huidige versie DSM-

IVV (1994). De meest invloedrijke psychometrische taxonomie is de empirisch 

afgeleidee taxonomie van de Child Behavior Checklist (CBCL; ouder-oordeel), met als 

neven-instrumentenn de Teacher Report Form (TRF; leerkracht-oordeel) en de Youth 

SelfSelf Report (YSR; kind-oordeel), waarvan de huidige versie uit 1991 stamt 
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(Achenbach,, 1991a, 1991b, 1991c). Van alle diagnostische concepten die in de 

kinder-psychopathologiee gehanteerd worden zijn de concepten uit deze twee 

taxonomieënn het meest gangbaar, zowel in wetenschappelijk onderzoek als in de 

klinischeklinische praktijk. Zoals eerder al aangegeven geldt ook voor de DSM-IV en de CBCL 

datdat ze naast elkaar bestaan. Er vindt nauwelijks tot geen empirisch onderzoek of 

wetenschappelijkee discussie plaats over hoe deze twee modellen zich tot elkaar 

verhouden,, en welk model de grootste empirische steun heeft. Beide taxonomieën 

wordenn als valide gezien, waarbij wordt geconcludeerd dat elk unieke informatie 

verschaftt over psychopathologie bij het kind. Er wordt niet onderkend dat dit een 

merkwaardig,, en in ieder geval een onwenselijk standpunt is, omdat het de integratie 

vann wetenschappelijke resultaten belemmert. De vraag die gesteld zou moeten worden 

iss welke van de tweede taxonomieën de meeste consistentie vertoont met de data. In 

dezee dissertatie wordt geëvalueerd in welke mate de concepten uit deze twee 

taxonomieënn ondersteund worden door empirische gegevens. 

Err zijn meerdere methoden om psychopathologie bij kinderen vast te stellen. 

Inn deze dissertatie worden de CBCL taxonomie en de DSM-IV taxonomie 

geëvalueerdd zoals geoperationaliseerd in vragenlijsten, op basis van ouder- en 

leerkracht-oordelenn over het functioneren van het kind. Vragenlijsten vervullen een 

belangrijkee functie in de kinder-psychopathologie. Het oordeel van ouders en 

leerkrachtenn is noodzakelijk omdat zij op de hoogte zijn van het dagelijks 

functionerenn van het kind. De taxonomie van de CBCL, met zijn wortels in de 

psychometrie,, is gebaseerd op vragenlijstgegevens. Hoewel de toepassing van de 

DSM-IV,, van oudsher een klinisch instrument, tot voor kort beperkt was tot 

diagnostischee interviews, zijn er recentelijk meerdere vragenlijsten ontwikkeld die 

gebaseerdd zijn op de diagnostische concepten en de bijbehorende symptomen uit de 

DSM.. Het recentelijk toegenomen gebruik van op DSM gebaseerde vragenlijsten, 

naastt het reeds langer bestaande en wijdverspreide gebruik van de CBCL, geeft aan 

datdat het een goed moment is om de empirische steun voor de diagnostische concepten 

vann beide taxonomieën te evalueren. 

Methodologie e 

Dee DSM-IV en de CBCL taxonomie zijn in deze dissertatie geëvalueerd op basis van 
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psychometrischee principes met behulp van factor analyse. {Confirmatory Factor 

AnalysisAnalysis (CFA)). In de Hoofdstukken 1, 2, en 3 wordt uitgewerkt waarom analyse van 

dee covariantie in het factor analytisch model als validatie-methode kan worden 

gebruiktt om een taxonomie empirisch te toetsen. Fundamenteel in dit argument is dat 

inn de psychopathologie het bestaan van een stoornis wordt afgeleid op basis van 

observeerbaree symptomen. Dat wil zeggen, stoornissen kunnen (nog) niet direct 

gemetenn worden, maar de aanwezigheid van de ene stoornis, of de andere stoornis, 

wordtt verondersteld op basis van het specifieke patroon van de voorkomende 

symptomenn bij een kind. Een verondersteld patroon van relatieve aanwezigheid en 

afwezigheidd van symptomen bij kinderen impliceert het aanwezig zijn van specifieke 

covariantie-patronenn die berekend kunnen worden. Omdat de DSM-IV taxonomie en 

dee CBCL taxonomie verschillen in de veronderstelling welke groepen van symptomen 

zichh tezamen manifesteren kan middels het factor analytisch model empirisch 

nagegaann worden in hoeverre deze groepen van symptomen zich inderdaad als 

zodanigg voordoen. Voorts wordt in Hoofdstuk 4 beargumenteerd dat, hoewel de 

DSM-IVV een medisch model is met als uitgangspunt het bestaan van een discontinue 

pathofysiologie,, en de CBCL een psychometrisch model dat een latent continuüm 

verondersteltt en zich onthoudt van aanames over een biologisch substraat, beide 

modellenn gegeven de huidige kennis gebaseerd zijn op constructen. Ongeacht 

toekomstigee kennis over continuïteit of discontinuïteit, doet de methode van factor 

analysee precies wat beoogd wordt in deze dissertatie: Empirisch nagaan of de 

symptomenn die geacht worden zich in bepaalde patronen te manifesteren dit 

daadwerkelijkk ook doen. 

Hoewell  het factor analytisch model kwa uitgangpunten goed bruikbaar is voor 

dee evaluatie van een taxonomie van psychopathologie, zijn er bij de toepassing van 

hett model problemen. In Hoofdstuk 2 wordt beschreven dat met name door de scheve 

verdelingenn van de symptomen en het feit dat deze doorgaans op een niet-continue 

meetschaall  worden gemeten de praktische uitvoering van een factor analyse wordt 

belemmerd.. De twee belangrijkste gevolgen van scheve, categorisch verdeelde 

variabelen,, namelijk de instabiliteit van de bevindingen en problemen bij het 

vaststellenn van de mate waarin het model consistent is met de empirische gegevens, 

krijgenn in deze dissertatie grote aandacht. 
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Inn de eerste plaats heeft een scheve categorisch verdeling van de variabelen tot 

gevolgg dat de covarianties instabiel zijn, met als gevolg dat de resultaten van de factor 

analysee instabiel zijn. Grote aandacht is daarom in deze dissertatie uitgegaan naar het 

verzamelenn van steekproeven van grote omvang en het verzamelen van een groot 

aantalaantal steekproeven uit diverse populaties. De resulaten in de Hoofdstukken 3 en 4 

zijnn gebaseerd op 25 steekproeven uit acht landen. De steekproeven bestaan in totaal 

uitt 19378 ouder en 15633 leerkracht-oordelen over de gedrags- en emotionele 

problemenn van kinderen uit de populatie, alsmede kinderen die verwezen zijn naar een 

hulpverleningsinstelling.. Het belang van deze dissertatie ligt daarmee niet alleen in de 

empirischee benadering van het taxonomisch probleem, maar ook in de mate waarin er 

waardee kan worden gehecht aan de uitkomsten. 

Inn de tweede plaats bemoeilijken de scheve, categorische verdelingen van de 

itemss de interpretatie van de mate waarin een model overeenkomt met de empirische 

gegevens.. Gegeven de onderzoeksvraag naar de mate waarin de DSM-IV taxonomie 

enn de CBCL taxonomie empirische steun hebben, en gegeven dat het beoordelen van 

dee model-passing in de CFA methodologie zelf nog volop in ontwikkeling is, is er in 

dezee dissertatie grote aandacht voor model-passing. Met name de simulatiestudies in 

dee Hoofdstukken 3 en 4, die een indicatie geven van adequate model-passing bij 

scheve,, categorisch verdeelde variabelen, moeten in dit kader genoemd worden. 

Resultaten n 

Dee resultaten lieten een hoge mate van consistentie zien over steekproeven heen voor 

dee CBCL taxonomie enerzijds en de DSM-IV taxonomie anderzijds. 

Inn Hoofdstuk 3 wordt de evaluatie van de CBCL taxonomie beschreven. De 

simulatie-studiess voor de ULS/polychorische correlaties methode mislukten omdat de 

modellenn niet tot een oplossing convergeerden. Dit resultaat werd op empirische 

grondenn toegeschreven aan de instabiliteit van de polychorische correlaties, met als 

implicatiee dat de toepassing van polychorische correlaties op de symptoom-gegevens 

diee geëvalueerd worden in deze dissertatie niet haalbaar is. Uit de overige bevindingen 

bleekk dat er weinig empirische steun voor de CBCL taxonomie is. De simulatie-

studiess voor de ML/covarianties methode wezen uit dat de waarden van de Chi-

kwadraatt en de fit indices die gevonden waren voor de CBCL taxonomie ver buiten 
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hett bereik van het 99% interval lagen dat de waarden voor een adekwate model-

passingg representeert. De conclusie die hieruit volgt is dat het model slecht past. De 

modelvergelijkingenn binnen een steekproef lieten zien dat de covariantie in grote mate 

verklaardd werd door een één factor model. Een twee factor model, gebaseerd op het 

onderscheidd tussen externaliserende en internaliserende problematiek, vertoonde een 

zekeree verbetering in model-passing, waarmee het onderscheid tussen deze twee typen 

problematiek,, zoals gemeten in de CBCL, enigszins gesteund wordt door de data. Het 

achtt factor CBCL model was kwa model-passing nauwelijks onderscheidbaar van het 

tweee factor model. De conclusie die op basis van deze resulaten getrokken werd is dat 

dee CBCL taxonomie, die een differentiatie tussen acht syndroom-dimensies 

veronderstelt,, niet wordt teruggevonden in de data. 

Inn Hoofdstuk 4 wordt de evaluatie van de DSM-IV taxononomie beschreven. 

Dee resultaten van de simulatie-studies lieten hetzelfde beeld zien als bij de CBCL: De 

waardenn van de Chi-kwadraat en de fit indices die gevonden waren voor de DSM-IV 

taxonomiee lagen ver buiten het bereik van het 99% interval dat de waarden van 

adekwatee model-passing representeert. De conclusie die hieruit volgt is dat het model 

slechtt past. De analyse van vergelijkende modellen liet daarentegen zien dat de 

differentiatiee tussen de zes syndroom-dimensies die hier werden geëvalueerd wel 

empirischee steun heeft. Dat wil zeggen, er was een consistente verbetering in model-

passingg naarmate er meer factoren gespecificeerd werden. De resultaten van het 

unrestrictedunrestricted model wezen uit waarom de DSM-IV taxonomie niet de model-passing 

lietenn zien die op basis van de simulatie-resultaten als adequaat moet worden 

beoordeeld,, namelijk de zes syndromen zoals gemeten in Hoofdstuk 4 zijn niet 

unidimensioneell  en er zitten fouten in de veronderstelde samenhang in het model 

tussenn de symptomen en de onderliggende syndroom-dimensies. Verdere empirische 

analysee wees uit dat dit laatste veroorzaakt werd door symptomen die niet specifiek 

zijnn voor de onderliggende dimensie. De conclusie die op basis van deze resulaten 

getrokkenn werd is dat het onderscheid dat de DSM-IV maakt tussen zes typen 

psychopathologiee wordt gesteund door empirische gegevens, maar dat de interne 

construct-validiteitt tevens verbeterd kan worden. 

Implicaties s 
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Inn de discussie-secties van de Hoofdstukken 3 en 4, alsmede in de epiloog, worden de 

implicatiess die volgen uit de resulaten van deze dissertatie beschreven. In de kinder-

psychopathologiee wordt grote waarde toegekend aan de CBCL taxonomie omdat deze, 

anderss dan de DSM-IV taxonomie, empirisch is afgeleid (Angold, Costello, & 

Erkanli,, 1999). Als een model dat zijn status ontleent aan de empirie niet wordt 

teruggevondenn in een groot aantal onafhankelijke steekproeven (Hoofdstuk 3) is dit 

zeerr problematisch voor het model. De CBCL is eenmaal eerder op basis van 

conceptuelee overwegingen bekritiseerd, vanwege een gebrek aan coherentie van de 

itemss in de schalen en een gebrek aan differentiatie tussen probleemgebieden die 

klinischh wel onderscheiden worden (Kamphaus & Frick, 1996). De empirische 

bevindingenn in de Hoofdstukken 3 en 4 bevestigen deze conceptuele kritiek. Dat de 

verondersteldee syndroomstructuur van de CBCL niet wordt teruggevonden in de data 

wordtt in deze dissertatie toegeschreven aan een groot aantal factoren. Eén belangrijke 

factorr die direct verband houdt met de kritiek van Kamphaus en Frick noem ik hier, 

namelijk,, de beperkingen van de inductieve factor analytische benadering die gevolgd 

iss bij de symptoom-keuze en het afleiden van de taxonomie van de CBCL. Er is geen 

twijfell  aan het voorkomen van Aandachtsproblemen, Agressie, en dergelijke, bij 

kinderen,, maar het gebrek aan steun voor de CBCL taxonomie suggereert dat de items 

inn de CBCL niet precies genoeg zijn om de differentiatie tussen deze verschillende 

typenn psychopathologie adequaat te maken omdat ze niet op voorhand gekozen zijn 

omm deze syndromen te meten. De CBCL taxonomie, waarvan de eerste 

ontwikkelingenn nog dateren van voor DSM-III en DSM-III-R (Achenbach & 

Edelbrock,, 1978), moet worden gezien als een belangrijk eerste inzicht in de te 

onderscheidenn probleemgebieden in de kinder-psychopathologie, gegeven de 

toenmaligee beperkte beschrijving van psychopathologie bij kinderen in de DSM-III. 

Datt de structuur van de DSM-IV wèl wordt teruggevonden in de covariantie patronen 

inn de data (Hoofdstuk 4), wordt toegeschreven aan de deductieve factor analytische 

benaderingg toegepast op een model dat zich op basis van klinische observaties en 

empirischh onderzoek naar de externe construct-validiteit in de loop van de tijd heeft 

ontwikkeld.. Aandachtsproblemen, Agressie, en dergelijke, zijn ook onderdeel van de 

DSM-rVV taxonomie. Deze concepten zijn echter preciezer geconceptualiseerd en 

geoperationaliseerdd dan in de CBCL, n.1. in een model dat niet op basis van factor 
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analysee is afgeleid, en waarbij de symptoom-keuze nauw samenhangt met de 

conceptenn in het model. 

Zoalss beschreven in Hoofdstuk 4 is het ontwikkelen en empirisch toetsen van 

modellenn van psychopathologie bij kinderen nog niet klaar: De DSM-IV taxonomie 

liett niet de model-passing zien die op basis van de simulatie-resultaten als adequaat 

moett worden beoordeeld. Juist in dit vakgebied waar conceptueel zeer verschillende 

symptomenn positief correleren, heeft, gegeven dat er kennis aanwezig is over hoe 

psychopathologiee bij kinderen zich voordoet, een deductieve factor analytische 

benaderingg een grotere kans van slagen om tot verbeterde conceptualisatie en 

meetprecisiee van psychopathologie te komen dan een inductieve benadering, die zich 

"blind""  richt op het identificeren van verschillende typen psychopathologie. 

Juistt omdat de DSM-IV een klinische, en niet een psychometrische 

achtergrondd heeft, ligt een verbeterde interne construct-validiteit van DSM-IV bij 

navolgingg van aan de psychometrie ontleende principes voor de verbetering van 

meetinstrumentenn in de verwachting. De gevonden multidimensionaliteit van de 

constructenn kan middels een meer evenwichtige opbouw van de items voor elke 

syndroom-dimensiee verbeterd worden. Met betrekking tot de bevinding van niet-

specifiekee symptomen is een meer zorgvuldige formulering van het bedoelde 

probleemgedragg noodzakelijk. Dat wil zeggen in de klinische diagnostiek wordt 

middelss het doorvragen op antwoorden van de respondent het bedoelde 

probleemgedragg en het antwoord daarop eenduidig interpreteerbaar. Bij een 

vragenlijstt daarentegen kan alleen grip op de interpretatie van de respondent 

verkregenn worden middels de precisie waarmee het symptoom omschreven is. 

Naastt meer nauwkeurigheid in operationalisatie, is het waarschijnlijk dat 

verbeterdee conceptualisatie van de DSM-IV taxonomie zelf leidt tot verbetering in 

internee construct-validiteit. Met name de ontwikkeling van modellen die expliciet de 

gemeenschappelijkee en specifieke symptomen van kinder-psychopathologie 

beschrijven,, modellen die de multidimensionaliteit die inherent lijk t te zijn aan 

sommigee stoornissen representeren, en modellen die de betekenis van een symptoom 

gegevenn het ontwikkelingsniveau van een kind specificeren, zijn belangrijk. 

Dee conclusie die in Hoofdstuk 5 op basis van de resulaten in deze dissertatie 

wordtt getrokken is dat de DSM-IV taxonomie beter is dan de CBCL taxonomie, 
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zowell  conceptueel, vanwege de oorsprong in klinische observatie, als empirisch, 

vanwegee empirische steun op basis van de covariantiestructuur in de data. Betekent dit 

ookk dat de dimensies die in de kinder-psychopathologie onderscheiden kunnen 

wordenn geïdentificeerd zijn? Het antwoord op deze vraag is: waarschijnlijk niet. Als 

err een goede interne construct-validiteit voor de DSM-IV bereikt kan worden 

representeertt dit slecht één model dat consistent is met empirische gegevens. Het is 

waarschijnlijkk dat er andere modellen die de fenomenologie van psychopathologie bij 

kinderenn beschrijven geformuleerd kunnen worden die eveneens consistent zijn met 

dee data. Het zwaartepunt voor de validiteit van een taxonomie ligt dan ook niet bij de 

internee maar bij de externe validiteit, dat wil zeggen de mate waarin de onderscheiden 

diagnostischee constructen een differentiële samenhang laten zien met etiologische 

factoren,, beloop, of prognose, of met andere niveaus dan het symptoom-niveau 

waaropp onderzoek naar psychopathologie wordt gedaan, zoals het neurobiologische 

niveau.niveau. Verbeterde conceptualisatie en meetprecisie van de DSM-IV concepten, zoals 

voorgesteldd in deze dissertatie, leidt tot meer potentieel om een differentiële 

samenhangg met variabelen buiten de taxonomie aan te tonen. Met betrekking tot de 

ontwikkelingg van kennis op andere niveaus dan het symptoom-niveau van 

psychopathologiee geldt dat de aanname van constructen op den duur mogelijk kan 

vervallen,, en wordt vervangen door direct meetbare processen in de hersenen. 

Ontwikkelingenn in bijvoorbeeld de neurobiologie kunnen de kennis op symptoom-

niveauu en daarmee de taxonomieën die gebaseerd zijn op symptoom-gegevens 

verfijnen.. De belangrijkste conclusie van deze dissertatie is daarom dat de dimensies 

vann psychopathologie bij kinderen nog niet geïdentificeerd zijn. 


