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S1ENVATTING

RJ..atjes tussendirekt observeerbaar edrag en klinjsche
a}Ctlvatle maten

D relaties tussen direkt observeerbaar gedrag in een
teractieve situatie en klinische aktjvatie maten werden
btudeerd. Er werden 4 klinische rnaten onderscheiden; de externe
bc:,orde1aarsmaten retardatje en agitatie en de zelfbeoordelings—
m.ten ontleent aan de zelfbeoordelaarsschaal van Thayer,
act2at1e en stress.

_jardatie
*jjdens het luisteren naar de psychiater kijken geretardeerde
atienten minder in de richting van de psychiater en komen ja—
}crlikken en nee—schudden minder frekwent voor. Dit werd geinter—
r-eteerd als een minder betrokken vorm van luisteren.
*Gretardeerde patienten vertonen een geringere hoéveelhejd ja—
krJ.ikken en nee—schudden en gesticuleren als zij spreken. Dit
wrd geinterpreteerd als minder intensief spreken.
*Geretardeerde patienten lijken zich relatief context onafhankeljjk
te gedragen: Of de psychiater al of niet spreekt heeft weinig
jrivloed op het nivo van aankijken en objectgerjchte hand—
eWegiflgefl.
*ogcontact bij beurtwisseljng van patient naar psychiater komt
biJ geretardeerden minder voor dan bij niet—geretareere
*Vooral de frekwentie van alle onderscheiden soorten hoofd—
eWegiflgen tijdens het spreken van de psychiater hangt samen met
retardatie.
*Hoe geretardeerder patienten zijn, des te minder spreken ze en
des te minder frekwent bewegen ze.

tie
*eag1teerde patienten vertonen een grotere hoeveelheid hoofd—
ewegingen, geinterpreteerd als meer intensief spreken.
*eagiteerde patienten vertonen meer intensieve lichaams— en
0jectgerichte handbewegingen, dit heeft geen invloed op de
hoeveelheid lichte handbewegingen.
*eagiteerde patienten gaan na hun spreekbeurt langer door met
geS ticuleren.
*eagiteerde patienten bewegen meer dan niet geagiteerde
patienten.

-tivatie
Re]at1ef meer geactiveerde patienten vertonen meer hoofd—
e1egingen voordat ze het woord nemen, ze lijken te anticiperen
op hun spreekbeurt. Daarnaast laten ze minder ja—knikken en nee—
sciludden zien wanneer ze aan het woord zijn. Dit wordt gezien
als een minder intensieve vorm van beantwoorden van vragen van de
5ychiater.
Meer geactiveerde patienten spreken meer en wisselen wel en niet
jjken vaker af dan ininder geactiveerde patienten.

_stress
espannen patienten vertonen rninder afwisseling van gedrag
m.rt. tijdens het spreken van de psychiater. Die geringere
f4±55eliflg betreft aankijken, hoofd— en restbewegingen.
Bovendien is voor hen de frekwentie van het totaal aan bewegen
'ager.
Daarflaast spreken meer gespannen patienten minder en schudden zij
meer nee tijdens hun spreekbeurt.

3.



tJe samenhang tussen klinische aktivatie rnaten

Retardatie en agitatie zijn onderling gecorreleerd alsook
activatie en stress.
Op basis van een relatief geringe overlap in correlatie patronen
tussen direkt observeerbaar gedrag en de aktivatie maten die
onderling gecorreleerd Zijfl, zoU geconcludeerd kunnen worderi dat
elk van de aktivatie concepten verschillende aspecten van
"aktivatie" meet.
Als echter ook naar relaties tussen aktivatie maten die niet
onderling gecorreleerd zijn wordt gekeken, blijkt dat activatie
en stress voor een groot deel gecorreleerd zijn met gedrags—
parameters die ook met retardatie zijn gecorreleerd.
Er zijn een aantal gedragsparameters (frekwentie hoofd—
bewegingen, gesticuleren, spreken en niet—kijken tijdens het
spreken van de psychiater) die met minstens drie aktivatie rnaten
gecorreleerd zijn, deze zouden kunnen verwijzen naar een
gemeenschappelijke factor in de aktivatieconcepten.
De aktivatie maten werden getypeerd op basis van unieke
correlaties met gedragsparameters. Alle parameters die ook met
een andere aktivatie maat een significante correlatie vertoonden
werden buiten beschouwing gelaten.
Voor activatie en stress is dit zeer inoeilijk omdat de meeste
parameters ook met retardatie zijn gecorreleerd.
Voor retardatie geldt met name een unieke relatie met de
frekwentie van ja—knikken en nee—schudden tijdens het spreken van
de psychiater, gesticuleren en de totale hoeveelheid aankijken.
Agitatie vertoont relatief weinig overlap met andere aktivatie
maten. Het meest opvallend is de relatie met intensieve object—
en lichaamsgerichte handbewegingen.

In bet oordeel over de mate van retardatie en agitatie wordt het
direkt observeerbaar gedrag van de patient verwerkt. De mate van
retardatie en agitatie en de direkte observatie en registratie
van gedrag zijn dus geen onafhankelijke waarnemingen. Dit is wel
het geval bij het zelfoordeel van de patient (activatie en
stress) en de gedragsobservatie en —registratie.
Op grond hiervan zou meer waarde moeten worden gehecht aan
relaties tussen direct observeerbaar gedrag en het zelfoordeel
van de patient dan aan relaties tussen direkt observeerbaar
gedrag en het externe oordeel over de mate van aktivatie.

Derelatie tussen verbetering voorspellende gedragsparameters en
aktivatie rnaten
De "non—relationele't gedragingen die positief gecorreleerd zijn
met verbetering blijken voor het merendeel ook positief
gecorreleerd te zijn met agitatie.
IDe "relationele" gedragingen, die negatief gecorreleerd zijn met
verbetering, vertonen een negatieve correlatie met retardatie.
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING

EeI groot deel vande depressieve patienten reageert niet op een
antidePreSSieve behandeling. Er wordt daaroin veel onderzoek
gedaafl naar rnogelijkheden om verbetering te voorspellen zodat al
in een vroeg stadium patienten die wel zullen reageren van hen
die niet zullen reageren onderscheiden kunnen worden.
Dit betreft vooral onderzoek naar de samenhang tussen diagnose en
voorspelling van verbetering.
Een belangrijk onderscheid bij de diagnostiek van depressie is
dat tussen endogene en neurotische depressie. Endogene depressie
wordt gekarakteriseerd door schommelingen in de stemming over de
dag heen, schuidgevoel, retardatie, zeer vroeg ontwaken en
gewichtsverlies. NeurotiSChe depressie wordt gekenmerkt door
schoirimelingen van dag tot dag in de stemming en de afwezigheid

van de karakteristiekefl als genoemd bij endogene depressie.
Bovendien wordt de oorzaak van endogene depressie vaak als intern
beschoUWd terwiji als oorzaak van neurotische depressie juist een
gebeurteniS van buitenaf wordt genoemd (van den Hoofdakker, 1978)
Dit onderscheid is van belang voor de voorspelling van
verbetering. Het blijkt dat endogeen depressieve patienten een
grotere kans op verbetering hebben na behandeling met
tricyclische antidepressiva dan neurotisch depressieve patienten
(Bielsky & Friedel 1976)

Binnen de diagnostiek van depressie is psychomotore aktivatie een
veelgebruikt concept. Psychomotore aktivatie heeft betrekking op

de manier (sneiheid, intensiteit) van handelen en reageren. Een
gebruikeliike beoordeling hiervan is de mate van retardatie en
agitatie, zoals die door een externe
beoordelaar wordt bepaald. Retardatie en agitatie zijn
respektieveliik de verlangzaming en versnelling van cognitieve

en/of motorische functies, waarbij retardatie met name betrekking
heeft op de cognitieve functies en agitatie op de motorische

functies. Een andere beoordeling is die door de patient zeif,

aan de hand van een vragenlijst, deze splitst de motorische
(activatie/deaCtivatie) en psychologische (stress) aspecten.
Er is veel onderzoek gedaan naar de mate van retardatie en
agitatie en voorspelling van verbetering. Geretardeerde patienten
hebben een grotere kans op verbetering na behandeling met
tricyclische antidepressiva dan niet—geretardeerde patienten.
Voor de samenhang tussen agitatie en verbetering zijn echter geen
eenduidige resultaten gevonden (Nelson & Charney 1981)

De bepaling van psychomotore aktivatie is niet erg betrouwbaar.
Het vaststellen van de mate van aktivatie door verschillende
beoordelaarS levert verschillende resultaten op. Dit kan veroor—
zaakt worden doordat de beoordelaars verschillende componenten
meenemen in de bepaling, maar ook doordat aan dezelfde componenten
verschillende gewichten worden toegekend. Bovendien wordt lang

niet altijd duidelijk gemaakt welke componenten bijgedragen
hebben aan het vaststellen van de aktivatietoestand.
De bepaling van de psychomotore aktivatie berust gedeelteliik op

een globale gedragsbeoordeliflg van de patient. De verwachting is

dan ook dat de mate van aktivatie samenhang zal vertonen met
bepaalde, betrouwbaar te meten, gedragingen.
Het is dus mogeliik dat een meer objectieve, direkte observatie

en registratie van gedrag de betrouwbaarheid van het concept

psychomotore aktivatie zal verhogen.
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Er zijn verschillende manieren orn de samenhang tusseri aktivatie
en gedrag te onderzoeken.
Men kan de mate van aktivatie experimenteel rnanipuleren en het
dan vertoonde gedrag kan geregistreerd worden.
Jurich en Jurich (1974) namen proefpersonen een interview af,
waarbij Zij vragen stelden die de gespannenhejd vergrootten. Zij
vonden een relatie tussen het aankijkgedrag en de mate van
agitatie, bepaald door een externe beoordelaar. Hoe hoger de
agitatie was, hoe ininder oogcontact er was tussen proefpersoon en
vragensteller. Zij vonden geen relatie tussen de mate van
agitatie die door de proefpersoon zeif werd bepaald en gedrag.
Edelmann en Hampson (1979) stelden vragen waardoor een deel van
de proefpersonen wel in verlegenheid bleek te worden gebracht en
een ander deel niet. De groep proefpersonen die wel in
verlegenheid werd gebracht vertoonde minder oogcontact, minder
lichaamsbewegingen (hand— en beenbewegingen) en meer spreekfouten
dan de andere groep. De mate waarin proefpersonen in verlegenheid
worden gebracht is waarschijnlijk gerelateerd aan de mate van
agitatie (Cook, 1969)
Een tweede rnanier om de sarnenhang tussen aktivatie en gedrag te
onderzoeken is door gebruik te maken van de natuurlijke variatie
in de mate van aktivatie,die aanwezig is tussen verschillende
personen.
Ulrich en Harms (1978) vonden op deze manier bij depressieve
patienten een negatieve correlatie tussen de frekwentie van
gesticuleren en de mate van retardatie, en een positieve
correlatie tussen de hoeveelheid lichaamsgericht gedrag en de
mate van agitatie.
Lamb (1978) vond bij proefpersonen geen relatie tussen agitatie,
door de proefpersoon zeif bepaald, en gedrag; hij heeft onder
andere gekeken naar oogcontact en bewegingen van handen en
voe ten.
Bouhuys (1985) heeft onderzoek gedaan naar gedragsaspecten van de
interactie tussen depressieve patienten en psychiater, omdat die
interactie voor een deel bepalend is voor de diagnose en de
bepaling van psychomotore aktivatie. Zij vond dat relatief meer
geretardeerde patienten de psychiater minder aankeken en minder
lichaamsgericht gedrag vertoonden dan minder geretardeerde
patienten.
Uit bovenstaande blijkt dat er, meestal, wel een relatie tussen
aktivatie en gedrag wordt gevonden maar dat de resultaten van de
verschillende onderzoeken niet overeenstemmen. Het is dus zinvol
hier meer onderzoek naar te doen.

In aansluiting op het onderzoek van Bouhuys zullen wij onderzoek
doen naar de relatie tussen direkt observeerbaar gedrag en
aktivatie tijdens de interactie tussen patient en psychiater.
Omdat aktivatie geen eenduidig begrip is, is de verwachting dat
ook de gedragselexnenten die met akt±vatie gecorreleerd zijn voor
de verschillende aktivatieconcepten niet gelijk zijn. We zullen
dan ook kijken naar de aktivatie zoals die door een externe
beoordelaar wordt bepaald (agitatie en retardatie) en naar de
aktivatie zoals die door de patient zeif wordt bepaald
(activatie, stress)

Er wordt niet alleen onderzoek gedaan naar direkt observeerbaar
gedrag om de betrouwbaarheid van het concept psychomotore
aktivatie te vergroten. Bouhuys (1987) heeft onderzoek gedaan
naar de relatie tussen direkt observeerbaar gedrag bij depres—
sieve patienten en voorspelling van verbetering. Het blijkt dat
bepaalde gedragingen, als zij geobserveerd worden in relatie tot
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h& preek—pauze gedrag van patient en psychiater, verbetering
00-zpe11en. Verbeterende patienten vertonen minder "relatjoneel"
geda (kijken, ja—knikken, gesticuleren) en meer "niet—
re1.tb01e]' gedrag (hoofdbewegingen, lichaanisgericht gedrag) dan
nie t. —verbeterende patienten.
li-i e literatuur wordt gezegd dat een aantal van deze
,etering voorspellende gedragingen samenhangt met aktivatje
(U1I-1Ch & Harms, 1978 ; Jurich & Jurich, 1974). Bouhuys (1987)
vorid. echter geen relatie tussen de voorspellende gedrags—
parnte en de 'nate van retardatie. Wij willen daarom voor een
grotere groep patienten de precieze relatie tussen de door
BoU11UYS gevonden verbetering voorspellende gedragsparamneters en
de verschillende, eerder genoemde, aktivatieconcepten bestuderen.

Naast de relatie tussen gedrag en de verschjllende aktivatje—
concePten, willen we ook nagaan in hoeverre die concepten
0erling samenhangen of overlappen, wat betreft het
geoberveerde gedrag.

De raagste11ing naar de relatie tussen direkt observeerbaar
gedra en mnaten voor psychomotore aktivatie bij depressieve
patienten bevat dus een aantal aspecten:
—Wat is de relatie tussen de.aktivatienivo's, die op
verchi11eflde manieren bepaald zijn, en het direkt
observeerbaar gedrag?

-Wat is de relatie tussen het direkt observeerbaar gedrag, dat
klirlische verbetering bleek te voorspellen en de verschillende
aktivatieflivo ' s?
-Wat IS de samenhang tussen de verschillende aktivatie—
coricepten met betrekking tot het direkt observeerbaar gedrag?

7



HOOFDSTUK 2 METHODEN

De patienten

Er is gekeken naar een groep van 61 endogeen depressieve
patienten. De groep bestond ult 41 vrouwen en 20 mannen met een
leeftijd varierend van 22 tot 69 (gemiddelde 48 jaar SD 13)
De patienten voldeden aan de volgende criteria:
—Een score van minirnaal 16 op de depressie schaal van Hamilton.
—Depressieve stemming als belangrijkste klacht, gecombineerd met
"vitale" klachten e.g. retardatie, agitatie, gewichtsverlies,
dagelijkse variatie in stemming en slaapklachten.

Het diagnostisch interview

Gerniddeld 8 dagen na opnaine in de kliniek werd de patient, met
zijn/haar toestemming een (semi—gestructureerd) interview
afgenomen teneinde de mate van depressiviteit a.d.h. van de
Hamilton Rating Scale for Depression (H.R.S.D.,bijlage 1 blz 54)
te bepalen.
Van de interviews, die ongeveer 30 mm. duurden, is een video—
opnarne gemaakt, zodanig dat zowel patient als psychiater frontaal
te zien waren (split—screen opstelling)

Op het moment van interview waren alle patienten tenminste 3
dagen medicatie—vrij.

Deklinische maten

De H.R.S.D., een door Hamilton ontwikkelde beoordelingsschaal,
wordt tijdens het interview door de psychiater en, in een
aangrenzende kamer via een gesloten t.v. circuit, door een
externe beoordelaar ingevuld. Behalve de mate van depressiviteit
wordt hierinee een schatting gexnaakt van de mate van agitatie
en/of retardatie van de patient, a.d.h. van een globale
gedragsobservatie door de psychiater, geineten op een 5—
puntsschaal (item 8 en 9 van de H.R.S.D.).
Na het interview vult de patient de door Thayer (1978)
ontwikkelde zelfbeoordelingsschaal in a.d.h. waarvan gegevens
omtrend de activatie toestand van de patient worden verkregen
(zie bijlage 2A en 2B blz 57)
In deze Thayer schaal worden 2 componenten die een inaat zijn voor
de activatie toestand bepaald:
—activatie; de rnotorische aspekten van activatie
—stress ; de psychologische aspekten van activatie

Andere klinische rnaten

Naast retardatie, agitatie, activatie en stress hebben we enkele
andere gegevens over de patienten in het onderzoek xneegenomen.
Dit betreft de volgende inforrnatie: 1) de leeftijd , 2) de sexe,
3) de hoeveelheid somatische verschijnselen die de patienten
rapporteren (de som van de items 5, 6, 12, 13, 17, 18, 8, 9

4) de faktoren 1 en 2 die door Rhoades en Overall(1983) op
basis van de HRSD scores werden onderscheiden. De Fl factor heeft
betrekking op "vegetative depression" en de F2 factor op
"cognitive depression". De factor Fl en onze maat voor somatische
verschijnselen zijn grotendeels op dezelfde HRSD items gebaseerd.
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]:n tabel 2.1 staat een overzicht van de klinische gegevens voor
de verschillend geaktiveerde groepen.
tn bijiage 3 (biz 5 staan de correlaties tussen de klinische gegevenE
Een overzicht van de klinische gegevens per patient is te vinden
in bijiage 4 (biz 60).

TABLE 2.1 : CLINICAL CHARACTERISTICS, AGE AND SEX DISTRIBUTION

CLINICAL ACTIVATION HR$D AGE Fl F2 FEMALE MALE N

Self—rePOrt ACTIVATION mean Sd mean sd mean sd mean Sd

mean range sd

severely activated 24 20—33 3 28.9 5.8 47 14 8.6 1.9 4.5 1.4 18 9 27

less severely activated 15 10-19 3 30.3 5.2 48 13 8.2 2.2 6.8 1.4 20 11 31

STRESS

mean range sd

severely stressed 32 27—38 3 31.4 5.4 49 13 8.3 2.4 5.2 1.4 19 10 29

less severely stressed 23 15-26 3 27.8 5.0 46 14 8.5 1.7 6.1 1.1 19 10 29

External RETARDATION

judgement mean range sd

retarded 1.8 1.0—3.5 0.7 32.3 3.9 66 16 8.6 2.2 5.1 1.2 14 12 26

non-retarded 0.2 0.0-0.5 0.3 25.6 5.0 50 13 8.0 1.9 3.9 1.2 17 8 25

AGITATION

mean range sd

agitated 1.6 1.0-3.0 0.6 30.1 5.7 51 13 8.1 1.9 5.0 1.3 18 11 29

non-agitated 0.2 0.0-0.5 0.3 29.1 5.3 45 13 8.5 2.2 4.3 1.3 23 9 32

Het geobserveerde gedrag

Gedurende de eerste 20 mm. van het interview werden door twee
doctoraal studenten, in totaal 14 gedragselementen van de patient
gescoord d.in.v. een event—recording systeem. Van de psychiater
werd het aankijken, spreken en back—channel gescoord, daar deze
gegevens gezien de aard van de analyse van belang waren.
Orndat het niet mogelijk is alle gedragselementen gelijktijdig te
registreren, werd dezelfde band verschillende malen bekeken en de
gedragselementen over een aantal runs verdeeld (NB de
tijdsrelatie tussen de verschillende gedragselementen blijft
bewaard, zie " de registraties")

run 1
—aankijken (looking)
De ogen zijn gericht op het gezicht van de gesprekspartner.
Als de hoeveelheid aankijken van de patient op 100 % wordt
gesteld blijkt dat in gemiddeld 88.1% van de tijd (SD 8.3;
range 61.4%—99.0%) de psychiater naar het gezicht van de patient
kijkt. Het kijken van de patient kan dus als het elkaar aankijken
worden beschouwd.
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run 2
—spreken (speaking)
Alle vormen van toonklank gericht tot de gesprekspartner, minus
back-channel. Bij zeer kleine pauzes/stiltes wordt de codeknop
losgelaten.
—back-channel
Ondersteuning van de spraak van de gesprekspartner zoals ja, ja,
nee, nee en hrn. Het korte ja en nee wordt tot de categorie
spreken gerekend, b.v.:
psychiater: Als u dit doet...
patient: Ja?

run 3
—ja-knikken (yes—nodding)
Vertikale hoofdbeweging die als bevestiging geinterpreteerd kan
worden, al dan niet gepaard gaande met een verbale uiting.Dit
gedrag komt merendeels voor als een aaneengesloten reeks van
vertikale hoofdbewegingen.
—nee-schudden (no—shaking)
Horizontale hoofdbeweging die als ontkenning geinterpreteerd kan
worden, al dan niet gepaard gaande met een verbale uiting. Dit
gedrag komt merendeels voor als een aaneengesloten reeks van
horizontale hoofdbewegingen.
—algemene hoofdbewegingen (.head movements)
Alle hoofdbewegingen t.o.v. een op het beeldscherm aangebracht
referentierooster, met uitzondering van ja—knikken en nee—
schudden.
run 4
—functionele hand bewegingen (object—using hand movements)
Handelingen die een duidelijke funktie hebben, b.v. koffie
pakken, roeren, drinken en wegzetten, op een horloge kijken, de
hand voor de mond brengen bij het hoesten. Ook handelingen met
een bril worden, indien funktioneel, tot deze categorie gerekend.
—beenbewegingen (leg movements)
Alle bewegingen van been, voet en/of tenen t.o.v. een op het
beeldscherm aangebracht referentierooster.
—gesticuleren (gesticulating)
Bewegingen van de hand en/of arm die aan het ritme van de spraak
gekoppeld zijn, zoals een vuist maken of aanduiden van de pun.

run 5
—lichaamsgerichte handbewegingen, gesplitst naar licht en
intensief:
*'body touching, light! : Handbewegingen waarbij een deel van het
lichaam wordt aangeraakt, terwiji de arm t.o.v. het referentie—
rooster niet beweegt. B.v. aanraken van haar, krabben, wrijven,
handen wringen.
*'body touching, intensive': Idem, terwiji de arm wel beweegt t.o.v.
het referentierooster.
-objectgerichte handbewegingen
Het niet—funktioneel hanteren van voorwerpen, zoals het friemelen
aan kieding, stoelleuning of sieraden, waarbij op dezelfde wijze
een onderscheid wordt gernaakt tussen licht en intensief.('object
touching, light! en 'object touching, intensive')
—restbewegingen (other hand movements)
Bewegingen van en naar, wwarbij het doel nog niet bekend is.
Zodra dit duidelijk wordt, wordt verder onder de desbetreffende
handeling gescoord. Doelloze en, voor de observator onduidelijke
handelingen horen ook tot deze categorie. Het terugbrengen van de
hand naar een rustplaats na het gesticuleren wordt niet als
restbeweging maar als gesticuleren geregistreerd.
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Orn verschillende redenen werden er nog een aantal kategorieen
riderscheiden die bestaan uit kombinaties van bovengenoemde
gedragshandeliflgefl.

Alle handbewegingefl (all hand movements)
Dit is de som van alle onderscheiden handbewegingen, de totale
tijd en frekwentie waarin rainstens 1 gedrag voorkwarn werd geteld.

Alle bewegingen (all movements)
Alle bovengenoemde handelingen werden sarriengenomen, met
uitzondering van aankijken en spreken, waarbij het eventueel
gelijktijdig voorkomen van gedrag buiten beschouwing werd gelaten
orn tevens een grove schatting van de intensiteit van het bewegen
te krijgen.

ja+nee(yes and no movements)
De sorn van ja—knikken en nee—schudden.

De registratie

De registratie gebeurt m.b.v. een event—recorder, waaraan 2
toetsenborden zijn bevestigd. Elke knop korrespondeert met een
gedrag, terwiji 1 knop wordt gebruikt voor het starten en stoppen
van de registratie. Op 1 toetsenbord worden run 1, 2 en 3
gescoord, op het andere run 4 en 5.
Op de videobanden staat een tijdcode. Deze tijdkode wordt bij het
afdraaiefl van de video band door de eventrecorder gelezen. De
registratie begint op t=0. Bij het indrukken van een knop wordt
via de event—recorder een tijd— en gedragscode naar de data—
cassetteband gestuurd.
M.b.v. de tijdcode kunnen de verschillende runs met elkaar
gesynchroniseerd worden.

De betrouwbaarheid

Een zo hoog mogelijke betrouwbaarheid van de registratie betekent
riiet alleen vergelijkbare resultaten wanneer twee observatoren
dezelfde video—band observeren (interrater betrouwbaarheid) , maar
ook vergelijkbare resultaten wanneer 1 observator enkele malen
dezelfde video—band observeert (intrarater betrouwbaarheid)
Doorgaans wordt de Cohen's Kappa als overeenstemmingsmaat
gebruikt. Deze kan varieren van 1.0= perfecte overeenstemming via
0= overeenstemming gelijk aan kansaivo tot -1= geheel geen
overeensternming. Waarden boven 0.6 worden vaak als voldoende
gezien.
Daar wij meenden dat de Cohen's Kappa niet de meest optimale maat
is voor de betrouwbaarheid, hebben wij de duur en de frekwentie
van het geobserveerde gedrag en de overlap in score tussen twee
observatoren en meerdere registraties van 1 video—band door 1
observator betrokken in de bepaling van de betrouwbaarheid.
In bijiage 9 blz 68 zal hierop uitgebreider worderi teruggekomen,
hier staan ook voor elke gedragskategorie de kappa waardes
weergegeven.
De gemiddelde waarde bedraagt .91 (range .71—1.00, sd .08)
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Verwerking van de gegevens

De gegevens zoals die op de data—casetteband zijn gekomen werden
rn.b.v. de computer (PDP 11/34) op twee rnanieren verwerkt.

1) . De duur—frekwentie analyse
Iiierin werd de totale duur, de frekwentie en de gemiddelde duur
van elk gedrag atzonderlijk over het interview berekend.
Daarnaast zijn duur en frekwentie t.o.v. het spreken en t.o.v.
bet niet—spreken van de patient en t.o.v. het spreken van de
psychiater berekend. Deze berekeningen werden voor alle
bovengenoemde handelingen uitgevoerd.

2) . De spreek—pauze analyse
Omdat het spreken wordt beschouwd als een belangrijke component
Ln het struktureren van een interaktie (Bouhuys, 1984), is ook
gekeken naar de timing van gedrag t.o.v. het spreken.
Hiertoe werden 4 types spreek—pauze—spreek sequenties
onderscheiden op grond van 4 verschillende pauze soorten.

pauze 1 = wisselpauze van patient naar psychiater
pauze 2 = binnenpauze van de psychiater
pauze 3 = wisselpauze van psychiater naar patient
pauze 4 = binnenpauze van d patient

Ret interview werd flu in 4 episodes opgedeeld, waarbij 1 episode
bestaat uit drie fragmenten: de laatse heift van een vocalisatie,
de daarop volgende pauze en de eerste heift van de vocalisatie na
de pauze (fig 2.1)

% LOOKING

episode 1 episode 2 episode 3 episode 4II it I
pat psych psych pat

pause I
pause

TlM

FIGUUR 2.1 :
MODEL VOOR DE DISTRIBUTIE VAN GEDRAG. OP DE X-AS

STAAN DE VIER VERSCHILL1ENDE EPISODES UITGEZET, OP DE Y-AS DE
HOEVEELHEID GEDRAG. DE GEARCEERDE KOLOMMEN GEVEN HET SPREKEN VAN
DE DAARBOVEN GENOEMDE PERSOON WEER (PAT=PATIENT PSYCH=PSYCHIATER)
bE RUIMTES TUSSEN DE GEARCEERDE KOLOMMEN GEVEN PAUZES WEER.
(BOUHUYS 1984)

episode pat—psych (1)= spreken patient—pauze—spreken psychiater
episode psych—psych (2)= spreken psychiater—pauze—spreken psychiater
episode psych—pat (3)= spreken psychiater—pauze—spreken patient
episode pat—pat (4)= spreken patient—pauze—spreken patient

12
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Sirnultaan spreekgedrag (1.8 6 van de observatietijd) werd uit de
analyse weggelaten.
\rervolgens werd de distributie van het gedrag over de tijd in

deze episodenstruktuur berekend.
I11een praatduren varierend van 0.4 tot 10.0 seconden en
pauzeduren varierend van 1 tot 3 seconden werden bij de analyse
betrokken, waarbij de distributie van:
—het aankijkgedrag
—hoofdbewegingen
—g e s tic u 1 e r en
—lichaamsgerichte handbewegingen(licht, intensief en
licht+intensief)

—objectgerichte handbewegingen (licht, intensief en
licht+intensief)

—ja+nee bewegingen
word vastgesteld. De andere geregistreerde gedragselexnenten
kwarnen to weinig voor om in de analyse te betrekken.

Denorinalisatie rnethode

Orndat niet alle praat— en pauzeduren even lang zijn worden voor
alle drie fragrnenten van een episode de absolute tijdseenheden
orngezet in relatieve eenheden, zodat de verandering in gedrag kan
worden gerelareerd aan een bepaald percentage van de fragmentduur
van een episode.
Dit gebeurt d.m.v. de zgn. normalisatie inethode (zie fig 2.2)

speech

NORMALIZATION METHOD

pause speech

episode c:i

episode

® ,,':
i'J1 N2 N31

FIGUUR 2.2 :
IL1LUSTRATIE VAN DE NORMALISATIE METHODE VOOR VIER

EPISODES VAN VESCHILLENDE LJENGTE (BOUHUYS 1984)
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Ln figuur 2.2a worden 4 episodes van 1 soort met verschillende
Lengtes getoond. Hiervoor zijn de gemiddelde duren van elk
fragment van de episode berekend. waarna het aantal stukjes van
0.2 sec. dat daarin past werd berekend, hetgeen in figuur 2.2b te
zien is. Ditzelfde is gebeurd voor alle fragmenten van
overeenkomstige episodes per interview.
Er wordt zo een nieuwe tijd—as gecreeerd (zie figuur 2.2c) , met
daarop het gemiddeld aantal stukjes van 0.2 sec. per fragment per
episode, waarna elke episode aan deze nieuwe tijd—as wordt
aangepast.
De werkelijke lengte van een fragment wordt op deze wijze
geexpandeerd dan wel gecontraheerd, al naar gelang de absolute
tijdsduur resp. onder of boven de relatieve tijd—as lag (figuur 2.2d)

Nu kan voor elk tijdsinterval (dat nu niet meer 0.2 sec. hoeft te
duren) het aantal keren dat een gedrag voorkomt berekend worden
en uitgedrukt worden als percentage van het totaal aantal
episoden per patient.
Data van patienten die minder dan 10 episoden van een bepaalde
soort hebben zijn niet gebruikt.

Destatistische verwerking

Van de verkregen gegevens werden Spearman rangcorrelaties
berekend (significantie nivo 1 6 en 5 96)

In het geval van de duur—frekwentie analyse zijn correlaties
berekend tussen
de totale duur, frekwentie en gemiddelde duur van het
geobserveerde gedrag
de duur t.o.v. spreken en niet—spreken van de patient
de duur t.o.v. spreken van de psychiater
en de aktivatie maten retardatie, agitatie, activatie en stress
en de overige klinische maten.
Bij de spreek—pauze analyse werden voor elke episode per
tijdsinterval voor 10 gedragselementen (zie boven) rang—
correlaties berekend met bovengenoemde klinische maten.

Verder werden de rangcorrelaties tussen de klinische maten
onderling berekend en er is gekeken naar welk gedrag dat
verbetering voorspelt samenhangt met de aktivatie maten.
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EOOFDSTUK 3 RESUITATEN

3.L DE SAMENHANG TUSSEN DIREKT OBSERVEERBAAR GEDRAG EN KLINISCHE
AKTIVATIE MATEN

De relaties tussen het direkt observeerbaar gedrag en de
klixlisChe aktivatiematen zullen per aktivatiemaat worden
besprOken. Alleen die gedragingen waar significante correlaties
voor werden gevonden zullen worden genoernd.
De figuren en tabel staan op bladzijde 20 tIm 29.
In bijiage 5 blz 61 worden de significante correlatie—
coefficienten die betrekking hebben op de spreek—pauze analyse
g egeven.

DESAMENHANG TUSSEN DIREKT OBSERVEERBAAR GEDRAG EN RETARDATIE

In de spreek—pauze analyse (fig 3.1) blijkt dat de niet—
geretardeerde patienten de psychiater ineer aankijken als de
psychiater aan het woord is en de daaraan voorafgaande pauze dan
de geretardeerde patienten. Als de patient aan het woord is en de
daaraan vooraf—gaande pauze is er geen significant verschil
tussen geretardeerde en niet-geretardeerde patienten. Een
uitzondering hierop is tijdens het spreken van de patient voor
een binnenpauze, de hoeveelheid aankijken is dan wel gecorreleerd
met retardatie.
De gegevens uit de duur—frekwentie analyse (tabel 3.1) sluiten
hier grotendeels bij aan.

Hoo fdbewegingen

In de spreek—pauze analyse (fig 32) blijken geen significante
correlaties voor te komen tussen hoofdbewegingen en retardatie.
In de duur—frekwentie analyse (tabel 3.1) blijken de aanwezige
correlaties voornamelijk met frekwentie variabelen te zijn. De
absolute frekwentie van hoofdbewegingen en de frekentie op
momenten dat de psychiater spreekt en/of de patient niet spreekt
is voor de relatief meer gerelateerde patienten lager dan voor de
rnjnder geretardeerde patienten.

ja—knikken en nee—schudden

In de spreek—pauze analyse (fig 3.3) is in de binnenpauze van de
patient de hoeveelheid ja—knikken en nee—schudden negatief gecor-
releerd met retardatie.
De duur—frekwentie analyse (tabel 3.1) levert andere informatie;
de absolute frekwentie en de frekwentie tijdens het spreken van
de psychiater van ja—knikken en nee—schudden zijn negatief gecor—
releerd met retardatie. Ditzelfde geldt als ja—knikken en nee—
schudden afzonderlijk worden beschouwd.
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Gesticuleren

In de spreek—pauze analyse (fig 3.4) blijkt dat tijdens alle
spreekfragmeflten van de patient de relatief minder geretardeerde
patienten meer gesticuleren dan de meer geretardeerde patienten.
In de duur—frekwentie analyse (tabel 3.1) wordt echter ook een
n.egatieve correlatie gevonden tussen gesticuleren en retardatie
op monenten dat de patient niet spreekt.

Lichaams- en objectgerichte handbewegingen

ifoch in de spreek-pauze analyse (fig 3.5 en 3.6) , noch in de duur-
frekwentie analyse werden correlaties gevonden tussen hand—
bewegingen en retardatie.

overige gedragingen

De relatief meer geretardeerde patienten spreken ininder vaak en
g-emiddeld korter dan de meer geretardeerde patienten (tabel 3.1).
De gemiddelde duur van de restbewegingen is positief gecorreleerd
raet retardatie (tabel 3.1)
De absolute frekwentie van beenbewegingen is negatief gecor—
releerd met retardatie (tabel 3.1).
De frekwentie van het totaal aan bewegingen is negatief gecor—
releerd met retardatie,de relatief rneer geretardeerde patienten
bewegen minder vaak dan de minder geretardeerde patienten
(tabel 3.1).

DESAMENHANG TUSSEN DIREKT OBSERVEERBAAR GEDRAG EN AGITATIE

Hoofdb eweg i rig en

In de spreek—pauze analyse (fig 3.7) blijkt dat, behalve in de
wisselpauze van patient naar psychiater, de relatief meer
geagiteerde patienten meer hoofdbewegingen vertonen dan de minder
geagiteerde patienten.
De gegevens uit de duur—frekwentie analyse (tabel 3.1) sluiten
hierbij aan, vrijwel alle parameters voor hoofdbewegingen zijn
gecorreleerd met agitatie.

Ja—knikken en nee—schudden

In de spreek—pauze analyse (fig 3.8) is de hoeveelheid ja—knikken
en nee-schudden lager voor de meer geagiteerde patienten in het
spreekfragment voor de binnenpauze van de patient en in de
wisselpauze van psychiater naar patient.
In de duur—frekwentie (tabel 3.1) worden geen correlaties tussen
ja—knikken en nee—schudden en agitatie gevonden. Als ja—knikken
en nee—schudden echter afzonderlijk worden beschouwd worden wel
correlaties gevonden. De totale hoeveelheid ja—knikken als de
psychiater spreekt en/of de patient zwijgt, is hoger voor
relatief minder geagiteerde patienten.
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Ge s ticuleren

In de spreek—pauze analyse (fig 3.9) is op het moment nadat de
patient gesproken heeft en voordat de psychiater het woord neemt,
de hoeveelheid gesticuleren hoger voor relatief meer geagiteerde
patienten.
:In de duur—frewentie analyse (tabel 3.1) is dit terug te vinden
als een correlatie tussen agitatie en de totale duur van
gesticuleren als de patient niet spreekt.

Lichaainsgerichte handbewegingen

Ce lichaamsgerichte handbewegingen zijn gesplitst in een lichte
(fig 3.10) en een intensieve vorin (fig 3.11)
De ineer geagiteerde patienten lijken minder body licht te
vertonen dan de minder geagiteerde patienten, dit is echter niet
significant.
Ce ineer geagiteerde patienten hebben daarentegen een hoger nivo
body-intensief dan de minder geagiteerde patienten. Dit is
significant in de episode psych—psych, in de wisselpauze van
psychiater naar patient en tijdens alle spreekfragmenten van de
patient. Het totaal aan lichaains—gerichte handbewegingen blijkt
niet gecorreleerd met agitatie (fig 3.12)
Ce gegevens uit de duur—frekwentie analyse (tabel 3.1) sluiten
bier grotendeels bij aan, voor body-licht en body—totaal worden
geen correlaties met agitatie gevonden, voor body intensief wel.
Opvallend is echter dat body—intensief als de patient spreekt
niet gecorreleerd is met agitatie, terwiji in de spreek—pauze
analyse wel correlaties worden gevonden op momenten dat de
patient spreekt.

Objectgerichte handbewegingen

Evenals de lichaarnsgerichte handbewegingen zijn de objectgerichte
handbewegingen gesplitst in een lichte (fig 3.13)en intensieve vorm
(fig 3.14).
Voor object—licht worden geen correlaties gevonden met agitatie.
Op alle momenten in de spreek—pauze analyse is voor de relatief
meer geagiteerde patienten de hoeveelheid object—intensief hoger
dan voor de minder geagiteerde patienten.
Voor het totaal aan objectgerichte handbewegingen (fig 3.15)is dat
niet het geval in de episode psych-psych.
Ce gegevens uit de duur—frekwentie analyse (tabel 3.1) sluiten
hierbij aan,de frekwentie van object—intensief als de psychiater
spreekt is wel gecorreleerd met agitatie die van object—totaal
niet. Vrijwel alle overige parameters zijn en voor object-
intensief en voor object—totaal gecorreleerd met agitatie.

Overige gedragingen

De gemiddelde duur van functionele handelingen is hoger voor
relatief meer geagiteerde patienten (tabel 3.1)
De som van de totale duur van alle handbewegingen is als de
patient zwijgt hoger voor relatief meer geagiteerde patienten
(tabel 3.1).
De som van de totale duur van alle bewegingen is positief gecor—
releerd met agitatie, de relatief meer geagiteerde patienten
bewegen meer dan de ininder geagiteerde patienten (tabel 3.1)
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DESAMENHANG TUSSEN DIREKT OBSERVEERBAAR GEDRAG EN ACTIVATIE

nkijken

Ex- de duur—frekwentie analyse (tabel 3.1) blijken alleen
rekwentieparameters voor aankijken gecorreleerd te zijn met
activatie. De relatief xneer geactiveerde patienten wisselen wel
en niet kijken vaker af dan de minder geactiveerde patienten,
vcoral op momenten dat patient niet spreekt. Deze afwisseling
heft geen invloed op de totale duur van kijken, deze is niet
gcorre1eerd met activatie.

cofdbewegingen

In de spreek—pauze analyse (fig 3.16) is in de wisselpauze van
pychiater naar patient de hoeveelheid hoofdbewegingen positief
gecorreleerd met activatie.
in de duur—frekwentie analyse (tabel 3.1) zijn slechts frekwentie—
parameters voor hoofdbewegingen gecorreleerd met activatie. De
meer geactiveerde patienten bewegen vaker hun hoofd, met name op
momenten dat de psychiater spreekt en/of de patient zwijgt.

Ja—knikken en nee—schudden

in de spreek—pauze analyse (fig 3.17) blijkt dat de relatief meer
geactiveerde patienten minder ja—knikken en nee—schudden dan de
rninder geactiveerde patienten, dit is voornamelijk het geval op
momenten dat de patient spreekt.
De gegevens van de duur—frekwentie analyse (tabel 3.1) sluiten
hierbij aan, de totale duur en frekwentie van ja—knikken en
nee-schudden zijn als de patient spreekt negatief gecorreleerd
met activatie. Als ja—knikken en nee—schudden afzonderlijk worden
besChoUWd is dit niet terug te vinden, dan is slechts de
gemiddelde duur van ja—knikken negatief gekorreleerd met
activatie.

overige gedragingen

De relatief meer geactiveerde patienten spreken meer en houden
kortere pauzes dan de xninder geactiveerde patienten (tabel 3.1)

DESAMENHANG TUSSEN DIREKT OBSERVEERBAAR GEDRAG EN STRESS

Aankijkefl

Uit de duur—frekwentie analyse (tabel 3.1) blijkt dat de relatief
meer gespannen patienten aankijken en niet—aankijken vaker
afwisselen als de psychiater aan het woord is dan de xninder
gesPanflen patienten.
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flo of dbewegingen

Uit de duur—frekwentie analyse (tabel 3.1) blijkt dat de xneer
çespannen patienten minder vaak hun hoofd bewegen dan de minder
gespannen patienten als de psychiater aan het woord is.

Overige gedragingen

De relatief minder gespannen patienten spreken langer dan de meer
gespannen patienten (tabel 3.1)
De totale duur van nee—schudden als de patient spreekt is langer
voor meer gespannen patienten (tabel 3.1)
De absolute frekwentie en de frekwentie op momenten dat de
psychiater spreekt van het totaal aan handbewegingen zijn lager
voor ineer gespannen patienten (tabel 3.1)

De frekwentie van het totaal aan bewegingen is negatief gecor—
releerd met stress, de relatief ininder gespannen patienten
bewegen vaker dan de minder gespannen patienten (tabel 3.1)
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LEGENDA BIJ DE FIGUREN 3.1 T/M 3.17

De gearceerde kolomrnen geven het spreken van patient (pat) of
psych±ater (psych) aan; de ruiintes tussen de gearceerde kolonunen
geven pauzes aan. Op de Y—as staat de hoeveelheid gedrag
(relatief aandeel van intervallen waarin het gedrag is opgetreden)
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FIGUUR 3.1: DE DISTRIBUTIE VAN AANKIJKEN TEN OPZICHTE VAN
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FIGUUR 3.3: DE DISTRIBUTIE VAN JA—KNIKKEN EN NEE—SCHUDDEN
TEN OPZICHTE VAN DE SPREEK—PAUZE STRUCTIJUR.
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S- IiWt1& bø,Es
%bod1&ithir °°

psych psych

Th7ff

_'If,,,,

30

20

0

Jill,," I'"'"" llllL ""'/' ""'P

___

TitlE. '
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TEN OPZICHTE VAN DE SPREEK--PAUZE STRUCTUUR.
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FIGUUR 3.8: DE DISTRIBUTIE VAN JA—KNIKKEN EN NEE—SCI-JUDDEN

TEN OPZICHTE VAN DE SPREEK—PAUZE STRUCTIJUR.
(zIE LEGENDA BLZ 21)
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FIGUUR 3.9: DE DISTRIBUTIE VAN CESTICULEREN TEN OPZICHTE
VAN DE SPREEK—PAUZE STRUCTTJIJR. (zIE LEGENDA
BLZ 21)
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FIGUUR 3.10: DE DISTRIBUTIE VAN LICHTE LICHAAMSGERICHTE
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HANDBEWEGINCEN TEN OPZICHTE VAN DE SPREEK—PAUZE
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3.2 DE SAMENHANG TUSSEN KLINISCHE AKTIVATIE MATEN

De samenhang tussen de aktivatiematen is op twee manieren
onderzocht. Ten eerste is de correlatie tussen de verschillende
maten bepaald. Ten tweede is gekeken of de verschillende
aktivatiematen overlappende correlatiepatronen met gedrags—
parameters vertonen.

Correlaties tussen klinische aktivatie rnaten

Het blijkt dat de beide Thayermaten voor aktivatie, namelijk
activatie en stress, negatief gecorreleerd zijn. Ook de beide
Hamiltonmaten voor aktivatie, narnelijk retardatie en agitatie,
z±jn negatief gecorreleerd (tabel 3.2) . De Thayer— en Hamilton-
maten zijn niet met elkaar gecorreleerd.

TABEIJ 3.2 : SIGNIFICANTE CORRELATIES TUSSEN KLINISCHE AKTIVATIEMATEN

ACT SIRE RET AGIT

ACTIVATION x -296

(n:5)

STRESS

RETARDATION x -365k

(n:61)

AGITATION

:CO1 (else pCO5)

Overlappende correlatiepatronen tussen direkt observeerbaar
gedrag en de verschillende aktivatie maten

Spreek—pauze analyse
In de spreek—pauze analyse is weinig overlap tussen de gedra—
gingen die met de verschillende aktivatiematen zijn gecorreleerd.
De hoofdbewegingen in de wisselpauze van psychiater naar patient
zijn positief gecorreleerd met agitatie en activatie, maar met
agitatie ook in de binnenpauzes van patient en psychiater.
Het ja-knikken en nee-schudden is wel met meerdere aktivatiematen
gecorreleerd maar niet op hetzelfde moment. Het is met activatie
voornamelijk op momenten dat de patient spreekt gecorreleerd, met
retardatie in de binnenpauze van de patient en met agitatie voor
de binnenpauze van de psychiater.
Ditzelfde geldt voor gesticuleren, gesticuleren is met retardatie
gecorreleerd op momenten dat de patient spreekt en met agitatie
in de wisselpauze van patient naar psychiater.
De overige gedragingen zijn niet met meerdere aktivatiematen
gecorreleerd.
Gedrag dat exclusief met een bepaalde aktivatiemaat is gecor—
releerd is voor agitatie body intensief en object intensief en
totaal en voor retardatie aankijken. Voor activatie en stress is
dergelijk gedrag niet aan te wijzen.
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Duur-frekwentie anajyse
In figuur 3.18 staan de overlappende correlatiepatronen voor de
versehillende aktivatiematen weergegeven. De totale oppervlakte
staat voor het aantal gedragsparameters dat met minstens een
aktivatiemaat is gecorreleerd. Per aktivatiemaat is het totaal
aantai daarmee gecorreleerde gedragspararaeters gearceerd. Voor
sommicje çjedragsparameters geidt dat ze met meerdere aktivatie—
maten zijn gocorreleerd, deze zijn weergeçjeven met de nummers
1. t/m 14.

1 frekwentie hoofdbewegingen tijdens spreken psych

2 Frekwentie hoofdbe'wegingen tijdens niet-spreken oat

3 Frekwentie hoof dheweginen

6 Totale duur gesticuleren tijdens niet—spreken pat

5 Totale duur hoofdbewegingen

___________________________

6 Totale duur gesticuleren

___________________________

7 Frekwentie aankijken

8 Frekwentie aankijken tijdens niet—spreken oat

9 Frekventie niet—aankijken tijdns niet-spreken pat
10 Gemiddelde duiir niet-spreken

11 Totale duur soreken

______________________________

12 Frekwentie niet—aankijken tijdens spreken psych

______________________________

13 Frekwentie aankijken tijdens soreken psych

-

______________________

14 Frekwentie alle bewegingen

FIGUUR 3 . 18 : CHEMATISCHE WEERGAVE VAN MET AANTAL GEMEENSCHAPPELIJKE
EN NIET--GEMEENSCHAPPELIJKE CORREL1ATIES TUSSEN DIREKT OBSERVEERBAAR
GDRAG EN ELK VAN DE KLINISCFIE AKTIVATIE MATEN

In de duur—frekwentie analyse zijn veel meer gedragsparameters
met meerdere aktivatiematen gecorreleerd dan in de spreek-pauze
analyse. In tabel 3.3 worclt per tweetal aktivatiematen een maat
gegeven voor die overlap.

TABFIIJ 3.3 : MET RELATIEVE AANDFJELI VAN CORREIATIES D]:E RIJ— EN
KOLOMELEMENT GEMEENSCHAPPELIJK HEBBEN TEN OPZICHTE VAN MET TOTAAL
AANTAL CORRELATIES TUSSEN DIREKT OSERVEERBAAR GEDRAG EN MET
RIJELEMENT (DIT TOTAATJ AANTAIJ STAPT IN DE JAATSTE KOLOM)

ACT SIRE RET AGIT TOTAAL

ACTIVATION x 20.0 56.7 26.7 15

STRESS 33.3 x 55.5 11.1 9

RETARDATION 25.6 12.8 x 15.4 39

AGITATION 11.8 2.9 17.5

31

- / L1TATLEN
N
N

N

N
N
N
N
N

k T/ R .4

14
I

13

T

\\\\-\
.

1 GEDRAG$PARAMEIER

TOTALE OFPERVLAK 76 GEDRAGSPARAMEIERS



Aihoewel activatie en stress onderling gecorreleerd zijn, zijn de
overlap--percentages relatief laag.
Ook retardatie en agitatie zijn gecorreleerd inaar wederom is het
aandeel gedragsparameters dat met beide aktivatiernaten samenhangt
niet erg hoog. Retardatie en agitatie zijn beide, maar reciprook,
gecorreleerd met (de frekwentie van) hoofdbewegingen en
gesticuleren maar verder zijn er grote verschillen (figuur 3.18).
Opvallend zijn de getallen voor de gedragsparameters die met
activatie en retardatie zijn gecorreleerd. Activatie lijkt een
gedeelte uit retardatie te representeren, het merendeel van de
gedragspararneters dat met activatie is gecorreleerd, is dat ook,
maar reciprook, met retardatie terwiji het omgekeerde in veel
mindere mate geldt. De gedragsparameters die met retardatie en
activatie zijn gecorreleerd, zijn een aantal frekwentie
parameters voor aankijken en hoofdbewegingen. Retardatie is
echter ook gecorreleerd met gesticuleren en totale duur—maten
voor aankijken. Ja—knikken en nee—schudden is het enige gedrag
dat met retardatie en activatie negatief is gecorreleerd.Beide
aktivatiematen zijn met ja—knikken en nee—schudden gecorreleerd
maar met verschillende parameters. Dit lijkt op het patroon dat
ook al bij de spreek—pauze analyse te zien was, daar was ook een
correlatie met beide activatiematen maar niet op hetzelfde moment.
Ook de overlap van retardatie ten opzichte van stress i relatief
hoog. Ongeveer de heift van de gedragspararneters die met stress
zijn gecorreleerd is dat ook met retardatie. Dit betreft met name
frekwentie parameters tijdens het spreken van de psychiater.
In tabel 3.4 staan de gedragsparameters die exciusief met een
aktivatiemaat zijn gecorreleerd.
Een groot deel van de gedragsparameters dat met activatie is
gecorreleerd is dat ook met minstens een andere aktivatiemaat.
Ditzelfde geldt voor de gedragsparameters die met stress zijn
gecorreleerd.
Retardatie en agitatie zijn voor het grootste deel gecorreleerd
met gedragsparameters die exclusief zijn voor een aktivatiemaat.
Voor retardatie zijn dit gesticuleren, een aantal totale duur
parameters voor kijken en de frekwentie van ja—knikken en/of nee—
schudden. Voor agitatie zijn dit handbewegingen, body intensief,
object intensief, object totaal en een aantal totale duur
parameters voor hoofdbewegingen.
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3.3 VERBETERING VOORSPELLENDE GEDRAGSPARAMETERS EN HUN RELATIE
MET KLINISCHE AKTIVATIE MATEN

en aantal van de gedragsparameters die wij hebben bekeken is
ecorre1eerd met klinische verbetering (Bouhuys,1987 en
Roossien,1987). Voor deze parameters is nagegaan in hoeverre ze
ainenhangen met de verschillende aktivatiematen. In tabel 3.5 staan
de resultaten weergegeven.
De parameters die samenhangen met verbetering en aktivatie zijn
jfl het ene geval wel reciprook gecorreleerd (variatie in aan—
J.cijken) in het andere geval niet (hoofdbewegingen).
r zijn geen parameters die met verbetering en stress samenhangen.
etardatie blijkt de meeste samenhang te vertonen met parameters
die verbetering voorspellen. In de meeste gevallen is zowel voor
'c.rerbetering als voor retardatie de correlatie met de gedrags—
çarameters negatief, de totale duur van hoofdbewegingen is echter
y,e1 negatief met retardatie maar positief met verbetering gecor—
releerd.
Een aantal parameters voor hoofdbewegingen en body intensief is
positief gecorreleerd met verbetering, een groot deel hiervan is
c,ok positief gecorreleerd met agitatie.

TABEL 3.5 SIGNIFICANTE CORREIATIES TUSSEN VERBETERING VOORSPELL1ENDE
GEDRAGSPARAMETERS EN KLINISCHE AKTIVATIEMATEN

VERBETERING(1) RETARDATIE(2) AGITATIE(2) ACTIVATIE(2) STRESS

Aankijken

variatie (soreek-pauze) V(N (3) -. 352**

Hoof dbewegingen

hoeveelheid (spreek—pauze) + + +

totale duur V)N (3) (a) -.365'
Ja—knikken + nee—schudden

frekwentie V(N (3) (a) —.315k

Ja-knikken

frekwentie _.360* -.255k

Gesticuleren

frekwentie V(N (3) _.510**

Body- Ucht

hoeveelheid (soreek—pauze) —

totale duur .411x

gemiddelde duur -. 5O4'
Body—intensief

hoeveelheid (spreek-pauze) + +

totale duur .384'

frekwentie .4O2

Beenbewegingen

;emiddelde uur V(N (3) (a)

(1) : ron BouhuYs et al, 1986 behalve (a) Roossien, 1986

(2) : voor correlatiecoefficienten spreek—pauze analyse zie bijiage 5 (blz 61
(3) : ann—Whitney IJ test; n29; vergelijking tussen verbeterende ('/) en

niet—verbeterende (N) atienten
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HOOFDSTUK 4 DISKUSSIE

4.1 DE SAMENHANG TUSSEN DIREKT OBSERVEERBAAR GEDRAG EN KLINISCHE
AKTIVkTIE MATEN

De relatie tussen direkt observeerbaar gedrag en globaal
beoordeelde (psychomotore) aktivatie werd bestudeerd. Er werden
twee methoden gebruikt om de verzamelde resultaten te analyseren:
de "spreek—pauze analyse" en de "duur—frekwentie analyse".
Wanneer wordt gekeken naar de organisatie van gedragsgegevens
random het spreek—pauze—spreek gedrag, blijkt agitatie de meeste
correlaties met het geobserveerde gedrag van de patient te
vertonen. In de duur-frekwentie analyse zijn zowel voor agitatie
als voor retardatie een groot aantal correlaties te zien met het
geobserveerde gedrag, in mindere mate voor aktivatie, terwijl
stress nauwelijks samenhangt met het geobserveerde gedrag.

We zullen per aktivatie mnaat de relatie tussen observeerbaar
gedrag en aktivatie bespreken.

DE SAMENHANG TUSSEN DIREKT OBSERVEERBAAR GEDRAG EN RETARDATIE.

De relatie tussen retardatie en het direkt observeerbaar gedrag
uit zich vooral in het aankijkgedrag, het ja—knikken en nee—
schudden, gesticuleren en het spreken van de patient.
Dit komt in grote lijnen overeen met de resultaten van eerdere
studies (Bouhuys & Mulder, 1984; Bouhuys, 1985; Roossien, 1986)
hoewel Bouhuys (1985) ook een positieve correlatie vond tussen de
hoeveelheid lichaarnsgericht gedrag en de mate van retardatie.

Aankijken

Aankijken speelt een cruciale rol tijdens een sociale interactie.
Een belangrijke functie van kijken is het verkrijgen van
informatie over het nonverbale gedrag van anderen. Daarnaast
levert de hoeveelheid aankijken en de manier van aankijken
informnatie over de emotionele toestand en attitudes van de
kijkende persoon.
De verschillende functies van kijken worden doorgaans
gecombineerd: Wanneer men een ander aankijkt om informatie te
verzainelen, zendt men tegelijkertijd informatie uit naar die
ander.
Tijdens het luisteren is de hoeveelheid aankijken groter dan
tijdens het spreken. Uit de literatuur is bekend dat tijdens een
gesprek mensen juist gedurende cognitieve belasting wegkijken van
de partner (Kendon, 1967) . Dit wegkijken tijdens het spreken zou
dienen omn een teveel aan informatie te voorkomen op momnenten dat
cognitieve belasting relatief groot is (direkt voorafgaand aan en
tijdens het spreken) . We mogen veronderstellen dat ook bij onze
patientengroep een dergelijke cognitieve belasting optreedt. De
psychiater stelt namelijk vragen waarop de patient "moet"
antwoorden.

Het verloop van het aankijkgedrag over de verschillende episodes
stemnt overeen met vroegere studies (Bouhuys, 1985). Tijdens de
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spreekbeurt van de psychiater is de hoeveelheid aankijken veel
groter dan tijdens de spreekbeurt van de patient. Gedurende de
wisselpauze psych-pat neemt de hoeveelheid aankijken sterk af.

Uit figuur 3.1 blijkt dat voor alle episodes, met uitzondering van
de episode psych-pat en het eind van de episode pat-pat, de
hoeveelheid aankijken significant met retardatie is gecorreleerd:
Hoe geretardeerder mensen zijn, des te minder kijken ze in de
richting van de psychiater, deze verschillen treden m.n. aan het
licht gedurende het luisteren naar de psychiater. Meer aankijken
tijdens het spreken van de ander wordt beschouwd als een rneer
betrokken vorm van luisteren.
Juist gedurende de episodes waarbij cognitieve belasting optreedt
zierl we dat de verschillen tussen geretardeerden en niet—
geretardeerden niet aanwezig zijn.
Qok de duur—frekwentie analyse ondersteunt deze waarneming. De
totale duur van het aankijken tijdens het spreken van de patient
is niet significant verschillend, terwijl dit wel het geval is
voor de totale duur tijdens het spreken van de psychiater
(=luisteren van de patient).
Tijdens het spreken van de patient is er sprake van een relatief
grote cognitieve belasting. Toch zien we aan het begin van de
binnenpauze van de patient en gedurende het spreken dat daar
direkt aan vooraf gaat een significant verschil tussen geretar
deerde en niet—geretardeerde patienten. Dit lijkt in tegenspraak
met onze voorafgaande redenering, maar deze verschillen tussen
geretardeerde en niet-geretardeerde patienten kunnen we als
volgt interpreteren: Wanneer de patient stopt met spreken is het
mogelijk (nog) niet duidelijk of de psychiater de beurt gaat
overnemen. Tijdens zo'n moment van aarzeling c.q. "opluchting"
dat men de beurt kan overgeven, is mogelijk de cognitieve
belasting weer relatief geringer.
Ulrich en Harms (1985) vonden in een depressieve groep patienten
evefleens een relatie tussen de hoeveelheid oogcontact en
retardatie, zij maakten echter geen onderscheid tussen meer en
minder cognitieve belasting. In tegenstelling tot onze studie
werden de waardes voor beide parameters globaal beoordeeld (via
"rating—scales")

De distributie van het aankijkgedrag (fig 3.1) van geretardeerde
patienten lijkt vlakker te verlopen dan die van niet—
geretardeerden. Een vergelijkbaar beeld van afvlakking van de
kijkcurve zagen we voor depressieve patienten die een relatief
goede prognose hadden (Bouhuys et al, 1987). In die studie werd
als maat voor de variatie in aankijken de standaarddeviatie
genornen van ieder eerste en laatste moment van elk van de vier
episodes (dus in principe 8 meetpunten per patient)
Er blijkt een negatieve correlatie te bestaan tussen de mate van
retardatie en de Variatie in aankijken (r=—.352; n=57; p< .01)
In navolging van genoernde studie (Bouhuys et al, 1987) kunnen we
het gedrag van geretardeerde inensen relatief context onafhankelijk
noelnen.
Eerl andere manier om de mate van afvlakking te operationaliseren
is om verschillen in nivo's te berekenen. Een belangrijk ogenblik
is een beurtwisseling. Aan het eind van een spreekbeurt kijkt men
in de richting van de partner orn aan te geven dat deze de beurt
kan overnemen (Kendon, 1967) . Dit "turn—taking" signaal gaat
doorgaans gepaard met andere signalen die het einde van een
spreekbeurt begeleiden, zoals toonhoogte verandering e.d.
(Duncan, 1969)
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:(ri onze gegevens bestudeerden we de beurtwisseling van patient
raar psychiater (episode pat—psych). Het verschil in nivo van
ankijken tussen het eerste moment van het spreken van de
patient en het eerste moment van het spreekfraginent van de
psychiater werd berekend.
SJoor de hele groep werd vastgesteld dat er sprake was van een
significante toename van aankijken ( tekentoets,n=58; p< .02)
cjok bij depressieve patienten zou de toename van aankijken bij
eurtwisseling dus de "turn—taking" functie kunnen vervullen.
Vervolgens gingen we na of de mate van retardatie samenhangt met
deze toename in aankijken. Dit blijkt inderdaad het geval, de
toename is voor niet—geretardeerde patienten groter dan voor
eretardeerde patienten (r=—.337; n=58; p< .01).

oofdbewegingen

Over de functie van hoofdbewegingen is niet zoveel bekend.
Hadar et al (1983) stelde vast dat hoofdbewegingen zowel tijdens
1-iet spreken als tijdens het luisteren voorkornen, hoewel de
amplitude van de bewegingen voor deze toestanden verschillend
was.
Kelly (1978) vond dat hoofdbewegingen gerelateerd zijn aan
eleinenten van spraak zoals klemtoon en toon en dus vooral tijdens
bet spreken voorkoinen.
Wij vonden zowel tijdens het spreken als tijdens het luisteren
-ioofdbewegingen, de hoeveelheid tijdens het spreken is echter
duidelijk groter.
Tijdens het spreken zouden hoofdbewegingen datgene wat gezegd
wordt onderstrepen, m.a.w. het is een vorm van intensief spreken
als er veel hoofdbewegingen zijn.
oofdbewegingen die tijdens luisteren voorkomen zouden kunnen
samenhangen met veranderingen van lichaamshouding van de niet—
sprekende persoon (Hadar et al, 1985).

Opvallend is dat de frekwentie van hoofdbewegingen veel vaker met
een aktivatiemaat is gecorreleerd dan de totale duur van
oofdbewegingen. Bovendien vertonen aankijken en hoof dbewegingen
vergelijkbare correlatiepatronen voor frekwentie variabelen met
een aantal aktivatiematen (tabel 3.1). Om na te gaan of de
relaties tussen aktivatie en hoofdbewegingen verklaard kunnen
worden door relaties tussen aktivatie en aankijken, zijn de
correlaties bepaald tussen aankijken en hoofdbewegingen voor elk
van de gedragsparameters. Het blijkt dat alle frekwentie
parameters positief gecorreleerd zijn (n=61; p<.01) terwiji geen
van de duur parameters dit is. Correlaties tussen aktivatie en de
frekwentie van hoofdbewegingen kunnen dus toegeschreven worden
aan afwisselingen van kijken en niet—kijken.

De distributie van hoofdbewegingen over de verschillende episodes
(fig 3.2) laat zien dat deze voor geretardeerden niet anders
verloopt dan voor niet-geretardeerden.In de spreek-pauze analyse
heeft de maat voor de hoeveelheid gedrag vooral betrekking op de
duur van het gedrag.
In de duur-frekwentie analyse zijn de duur en de frekwentie van
elkaar onderscheiden. De significante resultaten vinden we voor—
riamelijk m.b.t. relaties tussen de mate van retardatie en
frekwentie variabelen. De frekwentie van hoofdbewegingen is
negatief gecorreleerd met retardatie, met name op momenten dat de
patient niet spreekt (cq luistert)
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Deze correlaties kunnen we, op grond van bovenstaande,
toeschrijven aan een grotere afwisseling van wel en niet
aankijken voor de niet—geretardeerde patient.
00k Ifl het onderzoek van Roossien (1986) werd een negatieve
correlatie gevonden tussen retardatie en de frekwentie van
hoofdbewegingen.

Ja-knikken en nee—schudden

I\Taast de evidente functie van het ja—knikken of nee—schudden om
bevestigend of ontkennend te reageren op de partner, kan dit
gedrag ook andere functies vervullen; ni. "back—channel" gedrag
(Zie b.v. Duncan & Fiske, 1977) . Dit gedrag komt bij onze
populatie patienten hoegenaamd niet voor.
Het ja—knikken of nee—schudden kan opgevat worden als reactie op
de psychiater (antwoord) of als ondersteuning van het eigen
spreken van de patient. We kunnen dit gedrag zien als een
intensieve vorm van antwoorden, zeker als dit gedrag samengaat
met spreken. Daarnaast kan het ja—knikken of nee—schudden,
vertoond op mornenten dat de patient luistert, opgevat worden als
antwoord geven terwiji de psychiater spreekt.

Figuur 3.3 laat de distributie van het ja—knikken en nee—schudden
over de verschillende episodes zien. Dit gedrag kornt vooral voor
t±jdens het spreken van de patient. Deze bevinding is niet in
overeenstemming met de gegevens van Hadar et al (1985) . Zij
vonden dat het ja—knikken of nee—schudden zelden tijdens het
spreken voorkwam. Een verkiaring voor deze discrepantie zou
kunnen zijn dat onze patienten vragen werden gesteld waarop zij
antwoord dienden te geven, terwiji de onderzochte groep bij Hadar
et al werd gevraagd lets over hun werk te vertellen. Hun data
zijn grotendeels op rnonologen gebaseerd.

Tijdens de spreekbeurt van de patient (fig 3.3;episode pat—pat)
daalt de hoeveelheid ja—knikken en nee-schudden, waarbij in de
binnenpauze en aan het begin van het laatste spreekfragment een
significant negatieve correlatie bestaat tussen dit gedrag en de
mate van retardatie, voor meer geretardeerde patienten is de
hoeveelheid ja-knikken of nee—schudden lager dan voor minder
geretardeerde patienten. In het kader van het bovenstaande zouden
niet—geretardeerde patienten op een relatief ineer intensieve
rnanier spreken.
In de duur—frekwentie analyse zien we dat de totale frekwentie en
de frekwentie t.o.v. het spreken van de psychiater negatief
gecorreleerd zijn met de mate van retardatie.
De analyse resultaten waarbij het ja—knikken en het nee—schudden
afzonderlijk werden beschouwd sluiten aan blj de gegevens over
het totaal aan ja—knikken en nee—schudden in de duur—frekwentie
analyse. Er is een negatieve correlatie tussen de mate van
retardatie en de frekwentie van het ja—knikken en/of nee—schudden
tijdens het luisteren naar de psychiater.
In de studie van Roossien (1986) werden geen relaties gevonden
tussen de mate van retardatie en de totale frekwentie en duur van
het ja-knikken of nee—schudden.
We vinden geen significante correlatie tussen de mate van
retardatie en de duur van ja—knikken en nee—schudden tijdens het
spreken van de patient en tijdens het niet—spreken van de
patient, terwijl in de spreek—pauze analyse in de episode pat—pat
wel een relatie werd gevonden tussen ja—knikken en nee—schudden
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en retardatie. flit wijst erop dat de spreek—pauze analyse een
zinvolle, meer specifieke benadering is om relaties tussen
spreek-pauze gedrag en overig gedrag te bestuderen.

Relatie tussen ja—knikken en nee—schudden en hoofdbewegingen

Het verloop van de curves voor hoofdbewegingen en het ja—knikken
en nee-schudden over de verschillende episodes suggereert een
sanienhang tussen de hoeveelheid hoofdbewegingen en het ja—knikken
of nee-schudden. Op grond van deze waarneming kan men vermoeden
dat we met dit verschillend gedefinieerde gedrag hetzelfde zouden
meten; hoofdbewegingen zouden steeds het ja—knikken of nee—
schudden volgen of voorafgaan en als een rninder intensieve
vorm van ja-knikken en nee—schudden gezien kunnen worden. Ja—
knikken en nee—schudden gaan dan gepaard met een afsluitende dan
wel inleidende algemene hoofdbeweging. Deze gedachtengang zou
tevens verkiaren waarom de hoeveelheid hoofdbewegingen tijdens de
episode psych-psych op een relatief hoog nivo ligt. Hoofd-
bewegingen die gemaakt worden terwijl er niet gesproken wordt
zouden voor een deel veroorzaakt worden door een daaraan
voorafgaand of daarop volgend ja—knikken of nee—schudden.

We gingen na of we ondersteüning konden vinden voor boven—
genoemde veronderstelling.
—Er bleek echter geen significante correlatie te bestaan tussen
de duur of de frekwentie van het ja—knikken of nee—schudden
t.o.v. het spreken van de psychiater en t.o.v. het spreken van
de patient en dezelfde variabelen voor hoofdbewegingen.
(duur t.o.v. spreken psychiater; r= -. 233; n=60
frekwentie t.o.v. spreken psychiater; r= .053; n=61
duur t.o.v. spreken patient; r= .081; n=60
frekwentie t.o.v. spreken patient; r= .234; n=60)
—In de episode psych—pat is de hoeveelheid hoofdbewegingen en ja—
knikken en nee—schudden significant met retardatie gecorreleerd.
Het verloop van de curve voor beide bewegingen is gelijk. Het is
dus mogelijk dat een verandering in hoeveelheid hoofdbewegingen
samengaat met een verandering in hoeveelheid ja—knikken en nee—
schudden. Daarorn berekenden we de correlatie tussen deze
veranderingen, de correlatie bleek echter niet significant te
zijn (r= —.091; n=58)
(Als maat voor de verandering werd het verschil in hoeveelheid
bewegen op het eerste en laatste moment van de episode genomen.)
-Tot slot keken we of de verschillende variabelen voor hoofd—
bewegingen met dezelfde aktivatiematen waren gecorreleerd als
overeenkomende variabelen voor ja—knikken en nee—schudden.
De frekwentie van beide gedragingen blijkt tijdens het spreken
van de psychiater negatief met retardatie gecorreleerd te zijn.
Binnen de andere aktivatiematen (agitatie, activatie en stress)
vertonen hoofdbewegingen en ja—knikken en nee—schudden echter
geen gerneenschappelijke correlaties, wat wel verwacht zou worden
bij onderlinge sarnenhang der gedragingen.

Concluderend kunnen we zeggen dat er geen duidelijke relatie
bestaat tussen hoofdbewegingen en ja—knikken of nee—schudden.
Beide gedragingen meten verschillende aspecten van het gedrag
en het blijft dus zinvol om ze van elkaar te onderscheiden.
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Alle soorten hoofdbewegingen

Opvallend is datvoor alle onderscheiden soorten hoofdbewegingen
geldt dat de frekwentie van hoofdbewegingen tijdens het luisteren
naar de psychiater sarnenhangt met de mate van retardatie.

Gesticuleren

Evenals het ja—knikken en nee—schudden tijdens het spreken, wordt
het spreken—begeleidend gesticuleren gezien als een meer
jntensieve vorm van spreken (Freedman, 1971: "more effort to
communicate")

F±guur 3.4 laat voor de distributie van het gesticuleren over de
verschillende episodes zien, dat er m.n. tijdens het spreken van
de patient negatieve correlaties bestaan tussen de hoeveelheid
gesticuleren en de mate van retardatie. Deze verschillen zijn
tijdens de pauzes verdwenen.
Tijdens het luisteren naar de psychiater kornt dit gedrag per
definitie praktisch niet voor. We laten daarom de correlaties in
de duur-frekwentie analyse die betrekking hebben op gesticuleren
tijdens het spreken van de psychiater buiten beschouwing.
De overige resultaten van dé duur—frekwentie analyse sluiten aan
bij die van de spreek—pauze analyse. De duur en frekwentie van
gesticuleren zijn minder voor mneer geretardeerde patienten.
Deze bevindingen zijn in lijn met die van Ulrich & Harms (1978)
en Roossien (1986)

L±chaamsgerichte handbewegingen

Er werden met geen van beide analyses significante relaties tussen
de mate van retardatie en lichaamsgerichte handbewegingen (body—
light, body—intensief en body—totaal) gevonden.
DeZe bevinding is in overeenstemming met de eerder genoemde
studie van Ulrich en Harms (1985) . Bouhuys,1985, vond echter een
positieve correlatie tussen de mate van retardatie en de
hoeveelheid lichaamsgericht gedrag.

Omdat er wel duidelijke relaties werden gevonden tussen agitatie
en dit gedrag zullen we in die context nader op de functie van
lichaamsgericht gedrag ingaan (zie blz 43)

jectgerichte handbewegingen
Uit de literatuur is bekend dat handbewegingen optreden wanneer
er sprake is van een relatief grote cognitieve belasting
(Harrigan, 1985 & Kenner, 1984)
De correlatie berekeningen die in de verschillende analyses
werden u±tgevoerd leverden geen significante relaties op tussen
objectgerichte handbewegingen en retardatie.
Het verloop van de curve voor object—gerichte handbewegingen
(fig 3.6) suggereert echter dat geretardeerde patienten minder
variatie in nivo over de verschillende episodes vertonen dan
niet-geretardeerde patienten. Dit werd op twee manieren
onderzocht.
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Ten eerste werd, op dezelfde manier als voor aankijken (blz 36)
de variatie in de hoeveelheid gedrag over de verschillende
episodes berekend. Deze maat voor variatie blijkt echter niet
significant gecorreleerd te zijn met de mate van retardatie
(r= -.043; n=57).
Ten tweede werd het verschil tussen de hoeveelheid object—
gerichte handbewegingen in de episode psych-psych en pat-pat
gecorreleerd met de mate van retardatie. Dit bleek inderdaad
significant te zijn (r= —.288; n=51; p< .05)
(Als maat voor de hoeveelheid object-gerichte handbewegingen in
een episode werd de geiniddelde waarde van het eerste, achtste en
laatste moment genomen.)
Als de cognitieve belasting groter wordt (van episode psych—psych
naar episode pat—pat) neemt voor de niet-geretardeerde patienten de
hoeveelheid handbewegingen dus meer toe dan voor de geretardeerde
patienten. Dit lijkt op de variatie in hoeveelheid aankijken. Bij
toenemende cognitieve belasting neemt voor de niet—geretardeerde
patienten de hoeveelheid aankijken meer af dan voor de geretar-
deerde patienten. In de episode psych—psych kijken niet—
geretardeerda patienten veel meer dan geretardeerde patienten
terwiji in de episode pat—pat de hoeveelheid voor beide groepen
naar een ongeveer gelijk nivo is gezakt.

Overige gedragingen

Alle spreekvariabelen in de duur—frekwentie analyse zijn negatief
gecorreleerd met de mate van retardatie. Hoe geretardeerder
patienten zijn, des te minder spreken zij. Deze resultaten werden
ook in andere studies gevonden (Bouhuys & Mulder, 1984; Ulrich &
Harms, 1985; Roossien, 1986)
Op basis van studies van Matarazzo et al (1965) inag men
verwachten dat gesprekspartners de duur van pauzes en spreek—
beurten op elkaar afstemmen. Hoewel we geen direkte relaties
tussen het spreken van de psychiater en de patient gemeten
hebben, lijkt het niet waarschijnlijk dat de psychiater zich erg
"laat beinvloeden" door het spreken van de patient: Het
spreken van de patient hangt in sterke mate sarnen met retardatie
rnaar dat van de psychiater niet.Het spreken van de psychiater
vertoont geen relatie met de mate van retardatie (noch t.a.v.
totale duur, frekwentie of gemiddelde duur)

Geretardeerde patienten vertonen minder frekwent beenbewegingen
dan niet—geretardeerde patienten. Deze waarneniing past in het
totaalbeeld dat we ons op grond van bovenstaande kunnen vorinen
van geretardeerde mensen. Het merendeel van de geobserveerde
gedragingen komt minder frekwent voor naarmate mensen meer
geretardeerd zijn. De globale maat voor de hoeveelheid en
frekwentie van alle bewegingen geeft hetzelfde aan. De frekwentie
van alle bewegingen bij elkaar opgeteld is negatief gecorreleerd
met retardatie.

SAMENVATTING

-Tijdens het luisteren naar de psychiater kijken geretardeerde
patienten i-ninder in de richting van de psychiater en komen ja—
knikken en nee—schudden minder frekwent voor. Dit werd geinter—
preteerd als een minder betrokken vorm van luisteren.
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—Geretardeerde mensen vertonen een geringere hoeveelheid ja—
knikken en nee—schudden en gesticuleren als zij spreken, DIt
werd geinterpreteerd als een rninder intensieve rnanier van spreken.
—Hoe geretardeerder mensen zijn, des te minder spreken zij en des
te rninder frekwent bewegen zij.

—Geretardeerde mensen gedragen zich wat betreft de objectgerichte
handbewegingen en het aankijken relatief context onafhankelijk.

—Tijdens het spreken van de psychiater komen alle onderscheiden
hoofdbewegingen minder frekwent voor bij ineer geretardeerde
patienten.

DE SAMENHANG TUSSEN DIREKT OBSERVEERBAAR GEDRAG EN AGITATIE

Agitatie uit zich m.n. in hoofdbewegingen en lichaams— en
objectgerichte handbewegingen.
Opvallend is dat we in de literatuur geen studies vonden die
hoofdbewegingen in relatie brachten met aktivatie maten.
Wij vinden in onze studie een overtuigende relatie tussen dit
gedrag en o.a. de mate van agitatie.

Ho of db ewe g i ng en

Met uitzondering van de wisselpauze van patient naar psychiater
(gedurende de episode pat—psy) vertonen geagiteerde patienten
ineer hoofdbewegingen dan niet—geagiteerde patienten (fig 3.7)
De verschillen tussen geagiteerde en niet—geagiteerde patienten
lijken gedurende het spreken van de patient groter te zijn dan
tijdens het spreken van de psychiater.
Ondersteuning voor deze observatie is het feit dat het verschil
tussen het eerste en laatste moment van de episode psych—pat
blijkt positief gecorreleerd blijkt te zijn met de mate van
agitatie (r= .397; n=58; p< .01).
Geagiteerde patiente verhogen dus de hoeveelheid hoofdbewegingen
meer als zij gaan spreken dan niet—geagiteerde patienten.
Geagiteerde patienten lijken vooral een meer intensieve vorm van
spreken te hebben dan niet—geagiteerde patienten (zie blz 37,
waar hoofdbewegingen tijdens het spreken geinterpreteerd werd als
een intensieve vorm van spreken)
In het onderzoek van Roossien (1986) werd alleen een positieve
correlatie gevonden tussen de totale duur van de hoofdbewegingen
en de mate van agitatie. De spreek—pauze analyse is hier voor
hoofdbewegingen niet gedaan.

Ja—knikken en nee—schudden

Uit figuur 3.8 blijkt dat het ja—knikken en nee—schudden tijdens
het spreken van de psychiater voor de binnenpauze en tijdens
enkele momenten van de episode psych—pat negatief gecorreleerd is
met agitatie. In de duur—frekwentie analyse blijkt alleen de duur
van het ja—knikken wanneer de psychiater spreekt (of de patient
niet spreekt) negatief met agitatie gecorreleerd te zijn.
Mogelijk wordt de relatie tussen het ja—knikken en nee—schudden
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n agitatie tijdens de episode psych—psych vnl. door het ja—
]<ni}cken veroorzaakt. We vinden de relatie tussen het ja-knikken
n nee-schudden en agitatie weinig overtuigend.

Gesticuleren

Waxer (1977) vond in een groep psychiatrische patienten dat
patienten met een hoog anxiety nivo (ongeveer overeenkomend met
ns begrip agitatie) (globaal beoordeeld via een "rating—scale")
'veel gesticuleerden (bepaald via direkte observatie) in vgl. met
patienten met een laag anxiety nivo (Waxer, 1977)
Tijdens de beurtwisseling van patient naar psychiater (fig 3.9)
iijken de geagiteerde patienten nadat ze met spreken zijn gestopt
riog door te gaan met gesticuleren, terwiji niet—geagiteerde
patienten, het gesticuleren voornantelijk beperken tot hun spreekbeurt
De gegevens uit de duur—frekwentie analyse sluiten hierbij aan.
De hoeveelheid gesticuleren tijdens het niet—spreken van de
patient is positief gecorreleerd met agitatie.

Lichaamsgerichte handbewegingen

Lichaamsgerichte handbewegingen komen bij "normale" personen voor
wanneer ze zich niet op hun gemak voelen en zouden een uiting van
spanning zijn.
Daarnaast treedt dit gedrag op wanneer er sprake is van een
relatief grote cognitieve belasting (Harrigan, 1985; Kenner,
1984).
In de literatuur wordt geen onderscheid gemaakt tussen lichte en
jntensieve vormen van deze handbewegingen. Dat dit wel degelijk
zinvol is blijkt o.m. uit eerder genoemde resultaten van Bouhuys
et al (1987) (de lichte en intensieve vorm vertoonderi reciproke
relaties met verbetering van depressieve patienten) , en uit onze
eigen resultaten: De intensieve vorm van lichaamsgerichte
handbewegingen is, in tegenstelling tot de lichte vorm positief
gecorreleerd met de mate van agitatie.
Figuur 3.11 laat zien dat, met uitzondering van de wisselpauze pat—
psych en de binnenpauze pat-pat, geagiteerde mensen meer body—
jntensief gedrag vertonen.
Het verloop van body—licht over de verschillende episodes laat
een orngekeerde tendens zien (fig 3.10) : Geagiteerden lijken een
lager nivo te hebben dan niet-geagiteerden. Het is dan ook
overeenkomstig onze verwachting dat de curve voor body—totaal
(fig 3.12) geen significante verschillen laat zien tussen de beide
grOepen.
Ulrich en Harms (1985) onderzochten eveneens in een groep
depressieve patienten de relatie tussen direkt observeerbaar
gedrag en concepten als retardatie en agitatie. Ook zij vonden
een positieve correlatie tussen lichaamsgerichte handbewegingen
en agitatie.
Waxer (1977) onderzocht psychiatrische patienten die in kiassen
van hoge en lage "anxiety" waren ingedeeld. De beoordelaars
zeiden met name handbewegingen in hun oordeel te betrekken
wanneer ze de mate van anxiety globaal op een 10—puntsschaal
beoOrdeelden. Als de hoeveelheid handbewegingen via direkte
observatie bepaald werd bleek dat de patienten in de kiasse van
hoge anxiety inderdaad meer lichaamsgerichte handbewegingen
vertoonden dan de patienten in de klasse van lage anxiety.
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Cit een onderzoek van Fairbanks et al (1982) kwam naar voren dat
"hand tapping" ("tikken met vingers", een gedeelte van onze
jchaamsgerichte handbewegingen) positief gecorreleerd was met de
door een externe beoordelaar globaal beoordeelde factor scores
'anxiety, depression".

Lichte versus intensieve lichaainsgerichte handbewegingen
tet verloop van de hoeveelheid lichaamsgerichte handbewegingen
over de diverse episodes suggereert een tendens tot negatieve
correlaties tussen body—licht en agitatie, terwiji body—intensief
positief is gecorreleerd met agitatie. Body—totaal is voor
geagiteerde en niet-geagiteerde patienten gelijk. Mogelijk vindt
er bij geagiteerde mensen een verschuiving plaats van de lichte
raar de intensieve vorin en blijft de totale hoeveelheid
lichaamsgerichte handbewegingen gelijk. Dit zou betekenen dat er
een negatieve correlatie zou bestaan tussen de lichte en
iritensieve vorm.
De correlatie tussen body—licht en intensief voor totale duur en
frekwentie bleek echter niet significant te zijn.
renne1ijk kornt er, wanneer mensen geagiteerd zijn, meer body—
iritensief bij en gaat dit niet ten koste van body—licht.

Qjctgerichte handbewegingen

In de literatuur wordt vaak geen onderscheid tussen lichaams— en
objectgeriCht gedrag gemaakt, er wordt vanuit gegaan dat de
functie gelijk is.
IJe resultaten ten aaanzien van objectgerichte handbewegingen
komen in grote lijnen overeen met die van de lichaamsgerichte
handbewegingen.
Alleen object—intensief (fig 3.14) vertoont positieve correlaties
met agitatie in alle onderscheiden episodes, terwijl deze
relaties voor object—licht (fig 3.13) afwezig zijn.
In tegenstelling tot de lichaamsgerichte handbewegingen bestaat
in dit gedrag geen tendens voor de lichte vorm om juist een
negatieve correlatie met agitatie te vertonen. Vandaar dat
objecttotaal (fig 3.15), met uitzondering van de episode psych—
psych, positief gecorreleerd is met agitatie. De duur—frekwentie
analyse sluit aan bij deze bevindingen.

overige gedragingen

Zoals we eerder zagen vertoont anxiety bij "normale" proef-
personen een relatie met lichaamsgerichte handbewegingen
(Harrigan, 1985)
Boice en Monti (1982) toonden aan dat naast lichaamsgerichte
handbewegiflgefl, ook beenbewegingen en gesticuleren een positieve
correlatie vertoonden met "social anxiety". Wij konden dit bij
onze depressieve onderzoeksgroep niet terugvinden voor been—
bewegingen, zoals eerder genoemd wel voor gesticuleren.
In de studie van Asendorpf (1980) werd eveneens geen relatie tussen
beeribeWegingen en anxiety vastgesteld, maar wel tussen anxiety en
handbeWegingefl (een maat korresponderend met onze parameter "alle
handbewegiflgefl") .Ook wij vonden een relatie tussen een variabele
voor "alle handbewegingen" en agitatie.
IJe totale hoeveelheid bewegen (de totale duur van alle bewegingen
bij elkaar opgeteld) is positief gecorreleerd met agitatie.
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SAMENVATTING

—Geagiteerde patienten vertonen een grotere hoeveelheid hoofd—
bewegingen, geinterpreteerd als meer intensief spreken.
-Geagiteerde patienten gaan na hun spreekbeurt langer door met

gesticulereri.
-Geagiteerde patienten vertonen meer intensieVe lichaams— en
objectgerichte handbewegingen, dit heeft geen invloed op de

hoeveelheid lichte handbewegingen.
—Geagiteerde patienten bewegen meer dan niet geagiteerde
patienten.

DE SAMENHANG TUSSEN DIREKT OBSERVEERBAAR GEDRAG EN ACTIVATIE

Zoals we later (blz 49) zullen zien bestaat er een grote overlap
tussen gedragingen die met retardatie correleren en die met
activatie correleren. We vinden het van belang deze correlaties
apart onder de aandacht te brengen, omdat er een essentieel
verschil ligt met de wijze waarop de mate van activatie werd
beoordeeld: Retardatie kwarn via een extern oordeel tot stand,
terwijl activatie berust op het oordeel van de patient zeif.

Aankijken

Alleen in de duur—frekwentie analyse bestaat er een positieve
correlatie tussen frekwentie parameters voor aankijken en de mate
van activatie. Deze relatie kornt xn.n. naar voren op momenten dat
de patient niet spreekt.
Er bestaat geen significante relatie tussen de mate van activatie
en het nivo van aankijken gedurende elk van de episodes.
De rneer gactiveerde patienten lijken meer variatie te vertonen in
de hoeveelheid aankijken gedurende de verschillende episodes
(zie voor de bepaling van deze variatie blz 36) . Deze trend is
echter niet significant(r .230; n=54)

Hoof dbewegingen

Er bestaat een positieve correlatie tussen de hoeveelheid
hoofdbewegingen tijdens de wisselpauze van psychiater naar
patient en de mate van activatie. De geactiveerde patient lijkt
te anticiperen op zijn/haar spreekbeurt (fig 3.16)

De duur—frekwentie analyse sluit niet direkt aan bij deze
bevindingen die rn.n. betrekking hebben op duur-parameters. In
deze analyse zijn frekwentie maten positief gecorreleerd met
aktivatie. Deze treden vooral op tijdens het spreken van (c.q.

luisteren naar) de psychiater, zoals bij retardatie genoemd kan
dit verklaard warden door een grotere afwisseling van kijken en
niet kijken bij meer geactiveerde patienten.

Ja—knikken en nee—schudden

De relatief meer geactiveerde mensen blijken, zo werd vastgesteld
in de spreek—pauze analyse, minder ja—knikken en nee—schudden te
vertonen, m.n. wanneer de patient spreekt (fig 3.17)
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(N.B. de tendens in dezelfde richting, die we voor het ja—knikken
en nee—schudden in relatie tot agitatie en retardatie vonden,
betrof vooral de rnomenten dat de psychiater spreekt)
Eerder (zie blz 38) beschouwden we dit ja—knikken en nee—schudden
tijdens het spreken van de patient als een intensieve vorrn van
antwoorden. Hoewel patienten "geactiveerd" zijn, antwoorden ze in
een rninder intensieve vorin.
De duur—frekwentie analyse levert aansluitende gegevens op.

Overige gedragingen

Hoewel de relatie tussen de hoeveelheid spreken en retardatie
sterker is, bestaat er ook tussen activatie en spreken een
samenhang: Hoe geactiveerder mensen zijn, des te langer spreken
ze en des te korter zijn hun pauzes.

SAMENVATTING

Relatief meer geactiveerde patienten vertonen meer hoofd—
bewegingen voordat ze het woord nemen, ze lijken te anticiperen
op hun spreekbeurt. Daarnaast vertonen ze minder ja—knikken en
nee—schudden wanneer ze aan het woord zijn, dit zou duiden op een
rninder intensieve vorm van antwoorden.
Meer geactiveerde patienten spreken meer en wisselen wel en niet
kijken vaker af dan minder geactiveerde patienten.

DE SAMENHANG TUSSEN DIREKT OBSERVEERBAAR GEDRAG EN STRESS

De mate van stress is in vergelijking met de reeds besproken
aktivatie rnaten, de maat die het minst duidelijk met direkt
observeerbaar gedrag saxnenhangt.
Net als voor activatie geldt voor stress dat een groot gedeelte
van de gedragsparameters dat met stress is gecorreleerd ook met
retardatie is gecorreleerd.

Aankijken

Patienten met een relatief hoog stress nivo hebben een lage
frekwentie van aankijken tijdens het spreken van de psychiater.
In tegenstelling tot relaties tussen direkt observeerbaar gedrag
en retardatie zien we hier geen relatie tussen de duur van
aankijken tijdens het spreken van de psychiater en de mate van
stress. M.a.w. geretardeerde mensen verminderen zowel de duur
als de frekwentie van het aankijken, terwiji personen die een
hoge mate van stress ondervinden hun aankijkgedrag tijdens het
spreken van de psychiater wat minder vaak onderbreken, de totale
hoeveelheid blijft onveranderd.
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Hoofdbewegingen

De frekwentie van hoofdbewegingen is voor meer gespannen patienten op
momenten dat de psychiater spreekt lager dan voor minder
gespannen patienten, dit is toe te schrijven aan minder
afwisseling van kijken en niet kijken.

Nee—schudden

De duur van nee—schudden t.o.v. het spreken van de patient is
positief gecorreleerd met de mate van stress. Mogelijk leidt het
niet eens zijn met de psychiater tot verhoogde stress.

Overige gedragingen

De duur van spreken is negatief gecorreleerd met de mate van
stress.
De frekwentie van restbewegingen en alle handbewegingen tijdens
het spreken van de psychiater zijn negatief gecorreleerd met
stress. Dit past in het meer globale beeld dat je van meer
gespannen patienten kunt schetsen want, net als voor retardatie
geldt voor stress dat er een negatieve correlatie bestaat met de
frekwentie van alle bewegingen bij elkaar opgeteld. Meer
gespannen patienten bewegen dus minder frekwent dan ininder
gespannen patienten.

Sarnenvatting

Vrijwel alle voorkoinende correlaties zijn correlaties tussen
frekwentie parameters en de mate van stress (zeven van de negen)
hoe meer stress, des te minder gefragmenteerd het gedrag wordt
uitgevoerd, terwiji de totale duur niet veranderd. Stress leidt
dus tot remining in de afwisseling van gedrag, met name tijdens
het spreken van de psychiater, doch niet tot vermindering van de
duur van dat gedrag. Deze remrning in afwisseling betreft het
aankijken, hoofd— en restbewegingen, alle handbewegingen en het
totaal aan bewegingen.

4.2 DE SAMENHANG TUSSEN KLINISCHE ARTIVATIE MATEN

Correlaties tussen klinische aktivatie maten

Er bleek een negatieve correlatie te bestaan tussen retardatie en
agitatie enerzijds en tussen activatie en stress anderzijds.
Op basis van deze onderlinge relaties kan men zich afvragen of ze
mogelijk dezelfde concepten representeren.
Wanneer b.v. retardatie en agitatie een en hetzelfde concept
zouden representeren mag men verwachten dat ze op overeenkomstige
wijze zouden sarnenhangen (weliswaar met verschillend teken) met
direkt observeerbaar gedrag.
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Zoals in tabel 3.3 valt af te lezen, telt agitatie 15.4 %
gedragingen die ook met retardatie zijn gecorreleerd, retardatie
telt 17.6 % gedragingen die ook met agitatie zijn gecorreleerd.
Op dezelfde wijze geldt voor activatie dat 33.3% van de
gedragingen ook met stress is gecorreleerd en voor stress dat
20.0 % van de gedragingen ook met activatie is gecorreleerd.
Op grond van deze relatief lage overlap percentages concluderen
we dat elk van de aktivatie concepten verschillende aspecten van
"aktivatie" ineten.
Men dient zich te realiseren dat deze conclusie tot stand komt
vanuit de optiek van correlaties tussen de klinische aktivatie maten.
We zouden tot andere conclusies kunnen koxnen wanneer we het
startpunt vanuit de klinische variabelen zouden verlaten en op
basis van relatie patronen tussen direkt observeerbaar gedrag en
aktivatie maten de mate van samenhang zouden vaststellen tussen
klinische aktivatie maten. We zullen deze benadering hieronder
verder uitwerken.

Samenhangen tussen aktivatie maten op basis van overlappende
correlatie patronen tussen direkt observeerbaar gedrag en de
verschillende aktivatie maten (duur—frekwentie analyse)

Overeenkoxnsten:
Figuur 3.18 laat zien welke variabelen met elk van de klinische
aktivatie maten samenhangen. Ult deze figuur is af te lezen in
welke mate alle 4 concepten hetzelfde meten.
Er is slechts 1 gedragsvariabele, namelijk de frekwentie van
hoofdbewegingen tijdens het spreken van de psychiater, die met
elk van de vier aktivatieconcepten samenhangt, er zijn echter een
aantal variabelen die met drie aktivatieconcepten sainenhangen:

Samengaand met retardatie, agitatie en activatie:
—frekwentie hoof dbewegingen
—frekwentie hoofdbewegingen t.o.v. niet spreken patient
—gesticuleren tijdens niet—spreken patient

Samengaand met retardatie, stress en activatie:
—duur spreken
—frekwentie niet—kijken t.o.v. spreken psychiater

Deze variabelen zouden kunnen verwijzen naar een gemeen-
schappelijke factor in de aktivatieconcepten.

Verschillen:
Tabel 3.4 laat zien welke parameters en gedragingen uniek met elk
van de aktivatie maten zijn gecorreleerd. In deze figuur werd dus
elke parameter weggelaten die ook met enige andere aktivatie maat
een significante relatie vertoont.
We zullen flu elk van de aktivatie maten trachten te typeren op
basis van hun unieke relaties met direkt observeerbaar gedrag.

Retardatie
De totale duur van aankijken is hoger voor niet—geretardeerde
patienten, met name op momenten dat de patient niet spreekt
(cq luistert)
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Geretardeerde patienten gesticuleren als zij spreken minder dan
niet—geretardeerde patienten zowel qua totale duur als qua
frekwentie.
De frekwentie van ja—knikken en nee—schudden is tijdens het
spreken van de psychiater lager voor rneer geretardeerde patienten.

Agitatie
Agitatie vertoont relatief weinig overlap met een van de andere
aktivatie maten, en is daardoor vrij gemakkelijk te typeren.
I-let ineest opvallend is object—intensief, dat voor vrijwel alle
parameters een positieve correlatie vertoont met agitatie, en
body—intensief dat positief gecorreleerd is met agitatie op
rnomenten dat de patient niet spreekt. Geen van de andere
aktivatie maten is met een parameter van dit gedrag gecorreleerd.
Met name totale duur parameters (onder andere voor hoofd—
bewegingen zijn positief gecorreleerd met agitatie. Dit is ook te
zien in de totale duur van alle bewegingen bij elkaar opgeteld
die hoger is voor meer geagiteerde patienten.

Activatie:
Activatie is moeilijk te typeren op basis van unieke relaties met
direkt observeerbaar gedrag, omdat er een grote overlap bestaat
met parametrs die met retardatie zijn gecorreleerd.
Opvallend is alleen dat voor meer geactiveerde patienten ja—
knikken en nee—schudden,wat betreft totale duur en frekwentie,
tijdens de eigen spreekbeurt lager is voor meer geactiveerde
patienten.

Stress:
Evenals voor activatie geldt voor stress dat er een grote overlap
bestaat met parameters die ook met retardatie zijn gecorreleerd
en dat er dus weinig unieke relaties met direkt observeerbaar
gedrag zijn.
De totale hoeveelheid nee-schudden tijdens de eigen spreekbeurt
is hoger voor ineer gespannen patienten en het totaal aan
handbewegingen tijdens het spreken van de psychiater is voor hen
juist lager.

Opmerkingen

Het oordeel over de mate van agitatie en retardatie komt tot
stand via eeri extern oordeel. Het direkt observeerbaar gedrag van
de patient wordt in dit oordeel verwerkt. De bepaling van de mate
van activatie en stress berusten op een zelf—oordeel van de
patient. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we veel ineer
relaties tussen direkt observeerbaar gedrag en retardatie en
agitatie vinden dan tussen direkt observeerbaar gedrag en
activatie en stress.
De procedure die we tot flu toe hanteerden (aktivatiematen typeren
op basis van hun unieke relaties met direkt observeerbaar gedrag)
impliceert dat er veel gedragingen die met activatie en stress
samenhangen verdwijnen. Een groot deel van de gedragsparameters
dat met activatie of stress is gecorreleerd is dat narnelijk ook
met retardatie (tabel 3.3)
We zijn geneigd om de relaties tussen zelf—oordeel en direkt
observeerbaar gedrag te benadrukken. De direkte observatie en
registratie van gedrag en het globale oordeel over dit gedrag
zijn namelijk geen onafhankelijke waarnerningen. Terwiji dit wel
het geval is bij het zelf—oordeel van de patienten en de gedrags—
observatie en —registratie.
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Globale inspectie van correlatie patronen tussen activatie en
direkt observeerbaar gedrag met deze patronen tussen retardatie
en direkt observeerbaar gedrag levert een beeld op alsof
retardatie en activatie twee uitersten van een dimensie zouden
zijn.
Alleen t.a.v. het ja—knikken en nee—schudden gaat dit niet op:
Zowel met retardatie als met activatie is de hoeveelheid ja—
knikken en nee—schudden negatief gecorreleerd.

De verschillende aktivatieconcepten kunnen niet door of een
toenaine of een afnarne van gedrag worden getypeerd. Alleen
retardatie duidt op een afname van gedrag, voor de andere
aktivatiernaten geldt dat er positieve en negatieve correlaties
met direkt observeerbaar gedrag zijn.
Hoge nivo's van aktivatie kunnen dus zowel samengaan met het ineer
frekwent en intensiever voorkomen van gedrag als met het juist
verminderen van gedrag.
Dit is een bekend fenomeen binnen de psychiatrie: depressieve
patienten kunnen tegelijkertijd geagiteerd en geretardeerd zijn
(deze concepten liggen dus ook niet op 1 dirnensie)
Ook Thayer (1978) beschrijft t.a.v. de dimensies activatie en
stress dergelijke samenhangen: Wanneer inensen sterk geactiveerd
zijn zou er een negatieve correlatie met stress bestaan, terwiji
in het midden—traject van activatie en stress er juist een
positieve correlatie zou bestaan tussen deze variabelen.

4.3 VERBETERING VOORSPELLENDE GEDRAGSPARAMETERS EN HUN RELATIE MET
KLINISCHE AKTIVATIE MATEN

Bouhuys et al (1987) konden geen eenduidig verband vaststellen
tussen de parameters die verbetering over 10 weken voorspelden
bij depressieve patienten en de klinische aktivatie maten
retardatie en agitatie. Zij stelden dit vast voor een groep van
31 patienten.
Aangezien er vanuit de literatuur wel aanwijzingen waren voor
relaties tussen verbetering voorspellende parameters en aktivatie
maten, besloten we deze relaties in een grotere onderzoeksgroep
(n=61) te bestuderen. In deze grotere groep bestaan er
aanwijzingen (tabel 3.9) dat de non—relationele gedragingen, die
ook nog positief gecorreleerd zijn met verbetering, ook een
positieve correlatie met agitatie vertonen (dit geldt voor 3 van
de 5 positieve correlaties)
Daarentegen vertonen de relationele gedragingen, die alien
negatief gecorreleerd zijn met verbetering een negatieve
correlatie met retardatie (dit geldt voor alie 4 correlaties)
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