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Summary and conclusions

This book describes a study into the reliability and validity of an instrument
designed to assess social role fulfillment of chronic mentally ill in ambulatory
care. The assessment is designed to promote rehabilitation activities for the
chronic mentally ill living in the society. In the structure of this book you may
recognize two major parts. First, the predominately theoretical preliminaries
and pilots leading to a first selection of the items in the Social Role
Performance and Development Inventory (presented in the Chapters 1, 2, 4, 5
and 6). This is summarized in paragraph 15.1. Second, the predominately
empirical findings on the consistency, reliability and validity of the instrument
(presented in the Chapters 8 to 14). These are discussed in paragraph 15.2. In
paragraph 15.3. we discuss some methodological problems encountered in the
study. In paragraph 15.4, finally, we present the most important conclusions
and some choices we have to make before starting a collaborative study with a
number of rehabilitation services throughout the Netherlands to implement the
instrument in patient care.

15.1 A summary of the instrument development

75.7.7 /Ve/Z/mmmes : CTwpfer 7 and CTwpfer 2

The aim of this thesis is to work out a means of investigating the development
of social integration in the chronic mentally ill. In Chapter 1, we presented an
outline of our theoretical considerations. In this chapter we formulated a
philosophical choice concerning the definition of the interplay between mental
illness and social integration. The philosophical basis of the relationship
between cause and effect in this thesis is derived from what Querido
formulated as the social homeostasis mechanism. In his opinion, a (mental)
disorder may be regarded as a displacement of social integration. Following
Querido, we can regard role performance as determinants of social
integration, while vice versa social disintegration is determined by deficits in
social role performance. In the interaction of the individual with the social
environment, the individual and the environment always seek an equilibrium.
Disruption of the equilibrium always introduces a compensatory mechanism,
either within the person or by the environment. Social rehabilitation has to
focus on this interaction with on one side the individual and his or her
possibilities for change in order to take a more complete membership of
society and on the other side the possibilities of changing the forces that have
led to the loss of membership.
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CHAPTER 15

This view stresses the need for an inventory which not only addresses current
performance, but tries to relate this to understanding the development of social
role fulfillment and social integration. In our opinion, a detailed and
systematic knowledge of current as well as past performance is essential for
the planning of interventions. This view also relates to our choice concerning
the format of the instrument: an open qualitative - interview based assessment.
This method leaves some room for focusing the interview on specific areas.
Thus, the assessment can be tailored for the specific needs of the patient.

In Chapter 2 we presented our first effort to apply these ideas in the
construction of an instrument in greater detail. We discussed the need for a
systematic and practical inventory assessing the main problem areas of the
chronic mental patient within his social context. The basic principles described
above are applied in a first operationalization of the instrument. In contrast to
the current view in most instruments, we do not focus on the disturbance, i.e.
the abnormality, but we focus on the degree of normality. In this we
formulated our choice for the concept of social role performance, concerning
five areas of daily life: "self-care" and "care for others", "support",
"sexuality", "daily obligations" and "social activities". The selection of these
areas is based on the theory of the organization of society as formulated by U.
Gerhardt (1971), combined with relevant aspects of the theory of socialization
as formulated by K. Hurrelmann (1983). We presented a case history
illustrating an interaction process leading to a deadlock between the individual
and the direct environment. This case presentation clarifies the application of
the instrument in the daily practice of mental health care.

75.7.2 Samp/e se/ecf/on: CTwpter 5

The second part of this book provides information on our definition of
chronicity and the selection of the samples in the study. Chapter 3 starts with a
summary of several views on chronicity in psychiatry. These views are used to
formulate the definition of chronicity we apply in this study. Two kinds of
chronic mental patients are distinguished. Firstly, those not yet - but at risk of
becoming - chronic mentally ill, with a history of care longer than one year
and shorter than two years, and with a dysfunction on more than two levels of
the four subsequent levels: the somatic level, the individual level, the micro
social level and the mesosocial level. Secondly, those defined as chronic
mentally ill; having had a history of care longer than two years, and a
dysfunction in more than two levels. This definition is applied in the selection
procedures in the various samples of the study. A pilot was carried out within
the "not yet chronic" population. The main study was carried out in the
population defined as "chronic". The chapter finishes with a description of the
samples we investigated. Using a number of variables concerning diagnosis,
patient career and a number of sociodemographic characteristics, we show that
the samples are a fairrepresentation of the population in care at the
Rehabilitation Service of the Community Mental Health Center Maastricht.
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SUMMARY AND CONCLUSIONS

75.7.3 77ieory and concept/f/e/m/fjons: C7iapfer4

In Chapter 4, a theoretical framework concerning both achievement of social
roles in terms of status and position roles as well as role performance, role
transitions and lifetime human development is presented and related to the
lifetime histories of the mental patients. To describe fulfillment of role, two
dimensions were introduced after an extensive consideration of relevant
theories: , ._, , _ : , ; ^ . j , , , j , : ,;:.-.rr:i>'., ;-.; 'u saK;..';nvia, - .^A -fTîsU k; t-vfoi!,!.'

7. W/iaf Aas f/ie individua/ ac/i/ev^rf? Two oufcome parame/ers were
mrroduced Û5 i/u/f'cafor^ o/w/wr f/ie pa//enr /ww ac/z/eveJ m terms o/socia/

a. r/ie MH/nè̂ r o/pojr/7/o« ro/es;

2. f/ow wû5 /«is ac/iievea7 Five <io/na/«5 o/ 5oc/a/ ro/e pe//or/na«ce were
/«rro^MceJ as re/evan/ areas o/ a"a//j /M/ic/zom/ig m w/i/c/i
deve/ops: , ,,.,j
a. se//-care ana" care
è. support;
c. sej:ua/iYy ana* in

e. socia/activities.

This theoretical framework is transformed into a model relating the concept of
social role to the concept of rehabilitation. . ......

75.7.4 77ie /ieea"/or a new msfrume/i/: C/iapfer 5

Chapter 5 presents a comparison of our theoretical framework with the
current state of the art. A selection of the most important instruments
concerned with the judgment of social behavior in psychiatry is reviewed. We
conclude that only a few instruments meet both our practical criteria and our
theoretical propositions. Many instruments prove to be much too detailed to be
practical. The few instruments which meet our most important criterion
("relating the performance of the individual to the demands set by the
environment") leave out an essential feature for the chronic mentally ill: an
assessment of the patient's possibilities. All focus on shortcomings rather than
on abilities. Only the recently developed instruments provide a reliable
assessment of the patient's development. Finally, most of the instruments were
constructed using empirical data, with often few theoretical suppositions. We
concluded that we needed to construct a concise, simple, practical and reliable
instrument, which to a certain extent would be valid for its purpose: the
assessment and judgment by mental health professionals of (the development
of) role performance.

75.7.5 //em se/ectio/i procedure: Cnaprer 6

In the construction of our instrument, therefore, we combined theoretical
concepts on social integration and socialization theory with the practical input
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CHAPTER 15 ÎKA Y34AMMU?

of a panel of experts. The items selected to judge the level of role performance
had to relate to the daily practice of care, while the operational definitions
concerning the level of social integration had to be simple and understandable.
In Chapter 6 we discuss the operational definitions of the instrument in two
sections "acn/eveJ soc/a/ post/ion" and "<feve/opmenf 0/ ro/e per/brma/ice".
This chapter further contains the item-selection procedure in the five domains
of social role performance. Each of these five domains was covered by a
number of items. After determination of current functioning, we assessed to
which extent the level of functioning at onset of care differed from current
role performance. A reiterative panel study was performed as a first step in
the construction of the instrument, the establishment of the content validity of
these domains. In the development of our instrument we chose an extensive
qualitative procedure in collaboration with a expert panel. Concerning the
description of current role performance, the instrument was reduced from 68
to 30 items. In the final draft, 15 items covered the development of role
performance. 20 items covered the background information, the status and the
position roles.

15.2 Findings of the main study

75.2./ 7Yie main sfudy, f/ie <fasjgn ant/ oè/ecr/ves: CTwpter 7

In Chapter 7 we present the design of the main study. We chose to select four
homogeneous groups with a specified age, sex and marital status at onset of
mental health care. In the main study, information was gathered from patients
and their professionals. The main study was carried out in 1990 and concerns
the testing of the instrument. The first dimension - what the individual has
achieved: the assessment of the achieved social position in terms of status and
position roles - gathers factual information. Therefore, the main study focused
on the reliability and validity of the second dimension, the performance on the
items within the five domains of social role performance. In this part of the
instrument the interpretations of the judges (either researcher or professional)
are more important. Questions dealing with reliability and validity need to be
adressed. The analysis performed and described in the Chapters 8 up to 14 are
subsequently summarized in a logical order. Each analysis is a prelude for the
next analysis.

75.2.2 Tte/jrodMCiM/ry o/fn* raf/ngs: C/iâ/?/er 8

In the main study, our/irsf concern was the reliability and reproducibility of
the coding instruction. Data were generated by coding and recoding the
information obtained from the patients by means of open-ended questions. The
results in Chapter 8 show that the reproducibility was rather good, as most of
the Kappa's were either substantial or good (criteria of behavioral research,
Laundis & Koch, 1977). A number of items were left out of further analyses,
as they proved to be either indiscriminate (as the item "cleanliness own body"),
or irrelevant (as the sub-domain "care for others"). Another problem noticed
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SUMMARY AND CONCLUSIONS

in this chapter was the moderate reliability of the items "sexual practice" and
"experienced problems" in the domain of "sexuality". Quite a number of
vague, indefinite or reluctant answers resulted in substantiate amount of
missing values. We concluded, after performing some further analyses, that
the moderate kappas in these two items were primarily an artifact of the
method of analysis and to a lesser extent an effect of unclear responses.

75.2.5 Consfrucf and confenf va/iV/iry: Cnap/er 9 ant/ Cnap/er 70 ' •'- ^,;

Our .secom/ concern was the validity of the division of the instrument into the
five domains discussed above. In Chapter 9 we performed a number of simple
analyses on the internal consistency of the schedule. Four of the five domains
"self-care", "support", "daily obligations" and "social activities", proved to
reflect distinct levels of functioning within coherent domains. The domain of
"sexuality" proved to contain inconsistent items which were also entirely
independent of the items in the other domains. We concluded that having a
partner and being able to show a intimate and sexual behavior may rather be a
predictor of role performance than a part of the construct. A confirmatory
factor analysis was performed on the data of both professionals and patients
and proved that the remaining four domains provided a valid construct of role
performance, allowing the sum scores to be used in further analyses. This
construct was used in the analyses presented in part IV (the Chapters 11 to 14).

An important conclusion was that the professionals provided the most
consistent information, which may however be an effect of the more global
and distant viewpoint of the professional. The professionals may be expected to
have a more distant and global view of the performance of the patients, leading
to a more global evaluation of the items, and a consequently better consistency.
This is a factor we only can control when the assessment is done by a large
number of professionals and a large number of patients, giving us the
opportunity to correct for specific characteristics which determine the extent
of the professional's knowledge of the role performance of his patients.

Our /n/rd concern was a further assessment of the content validity of the
information. We wanted to know if the observations of the researchers were
shared by the professionals. In Chapter 10 we compared the information
obtained from the patients by means of open ended questions with the
judgments gathered from the professionals by means of precoded items. When
we reckon with a difference of opinion and viewpoint, we may again conclude
that the findings are promising, and that the scores provided by the
professionals and the researchers correlate in a satisfactory manner. At item
level, the concurrence was the best in the most clear-cut domain of "self-care".
Slight differences were observed predominately in domains as "support" and
"social activities", while the domain of "daily obligations" provided some
inconsistencies. At a scale level, the analysis of concordance shows a good
agreement between patients and professionals.
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A correction of these analyses for the selection group, assuming the
professional would know more about some groups than others, yielded no
significant differences. We concluded that, against the background of
contemporary research on judgment of behavior, our results are fairly
promising.

75.2.4 A/ore compter aspects o/va/iaVfy: //if Chapters 77, 72, 73 am/ 74

77ie /ïrsf ana/ys/s of an aspect of external validity was the establishment of the
concurrent validity. Concurrent validity is established by comparison of a
measure to an external criterion The external criterion has to be a validated
measure of the phenomena to be explained. The results presented in Chapter
11 show that the behavior in terms of role performance reported by the
patients reflects their experience of impairments in daily life quite well. For
this purpose, we compared our instrument with an already existing instrument:
the Sickness Impact Profile. Different versions of this instrument were chosen
as an external criterion. The concurrent validity proved to be sufficient.

77ie seco/ia* ana/y.s(.s concerning the construct validity was an analysis of the
discriminative power of the instrument. In Chapter 12 we present a number of
comparisons. These comparisons show that some important differences arise
when we compare the patients with many discrepancies in their position roles
with patients who have fewer discrepancies. The comparison between patients
with and without a partner also revealed clear differences. The a priori
selection, the age and marital status at onset of mental health care, proved to be
less important than we expected. Also, no major differences between men and
women were detected. We may conclude from these analyses that the
instrument discriminates reasonably well between different groups and that the
current achievement of position roles is a powerful indicator of social role
performance as measured with our instrument.

7Vie r/»rd ana/ysis concerns a check of the clinical validity of the instrument at
face-value level. Nine cases with typical patterns of role performance were
selected and a follow-up interview was performed to assess the sensitivity of
the instrument for change. The various comparisons in Chapter 13 show an
important sensitivity for change over time, and also important fluctuations in
the scores obtained from the various cases. :

77ie /o«rr/i ana/ysi.? concerns a comparison of a number of the patients with a
number of matched references with no previous history of psycho-social
complaints, selected from a number of general practices. This analysis shows
that important differences arise when we look at role performance or when we
evaluate the variability of achieved position roles. The difference in the
number and variability of social contacts is less significant. However, our data
only provide information of the structure of the social network, not on its
more important functional characteristics. The main conclusion of this chapter
is that most of the domains show important differences between patients and
references, indicating that the instrument indeed measures deviation.
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SUMMARY AND CONCLUSIONS

15.3 Methodological problems encountered in the study ni ,;i>ui? -jiii

In the current study interpretation of the analysis is influenced by the limited
number of patients included in the main study as well as the substantial amount
of missing values in several domains. Starting with a total of 94 patients which
fit our inclusion criteria 56 patients completed the whole protocol. The
missing values occurred especially in the (sub) domain "taking care of others",
and the domains "support", "sexuality" and "daily obligations". The missing
values occurred for several reasons (also discussed in Chapter 9). The most
important reason was that the patient was reluctant to provide an answer,
which occurred quite often in the domain of sexuality. In a number of cases,
the patient did provide an answer, but the answer proved to be too incoherent
or vague to interpret. Because of these two problems a number of the analyses
were performed on a borderline sized database. Further analysis on
differences between the groups, presented in Chapter 12, showed that the
missing values were not correlated to the diagnosis or the severity of the
mental illness and also randomly spread over the selection groups. This
problem effected especially the more complex analysis, such as the
confirmatory factor analysis (Chapter 9) and the comparison with the healthy
reference population (Chapter 14). The conclusions from these analyses should
be looked upon as hypotheses to be tested in further research, rather than as
definite answers to questions in this study. However, in most of the analyses
the interpretation of the outcome remains feasible.

15.4 Conclusions

The main study shows that we developed an instrument that gathers
information on development of role performance in a reliable and valid way.
The two independent raters of the statements provided by the patients have a
high level of agreement. The main cause of a less impressive level of
agreement on some of the items was a low response rate, which is an effect of
the relatively small number of patients participating in the study.

The agreement between the judgment of the professional and the judgment of
researchers on the information obtained from the patients is satisfactory and
even quite good when compared with the main body of literature on the
judgment of social behavior. Even the assessment of the past provided reliable
and valid information, a finding which is consistent with recent studies dealing
with lifetime-assessment inventories. Our study confirms the current notion
that retrospective assessment can be reasonably reliable if it is related to
specific moments in life, major life events or important changing points. This
finding led to a more specific formulation of the questions dealing with the
past in the current version of the instrument which is applied in the follow-up
study. In the follow-up study we emphasize a consistent specification of both
current as well as past performance. In our experience, professionals often
explore too much the personal feelings and experiences, rather than dealing
concretely with what the patient really does, i.e. his performance.
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CHAPTER 15 5*A YiiA M*/, Î?

The study further shows that the instrument discriminates reasonably well
between patients with a different level of functioning, a finding we analyzed at
group level and at individual level. The results show that "having a partner" is
an important predictor of the level of role performance as expressed in the
sum score of the domains "self-care", "support", "daily obligations" and
"social activities", a finding consistent with recent research. We may conclude
that role performance can be measured by calculating the scores on the four
domains "self-care", "support", "daily obligations" and "social activities".

When we look at the experience during the field work of the current study and
relate this to recent developments in our field of research we may conclude
that especially when we want to develop an instrument for such a
heterogeneous group as the chronic mentally ill, an open interview covering a
number of domains and embedded concerns is the most promising method of
assessment. An open communication with the patient is the best way to
establish reliable information, because it is less influenced by the patients own
notions or by social desirability. To obtain reliable information this method
requires an extensive training of the interviewer but is best tailored for the
chronic mentally ill.

Finally, the instrument also proved to discriminate well between patient and
healthy sample and proved to have a reasonable concurrent validity. This
indicates that the instrument is sensitive enough to measure deviance, and that
the items indeed represent distinct levels of functioning.

The most powerful differences in role performance between patients and
references is found in the domains "self care" (primarily the young men) and
"support" (primarily the older women) and "social activities" (all groups) and
on items which are related to planning, initiative and dealing with problems
and conflicts.

For use in daily practice, we propose that a feedback of the assessment with the
patient and the professional has to cover:
a. a short overview on current and past status and position roles, thus

providing an insight in major changes in social integration of the patient;
b. a short overview of the social contacts relating these contacts to the various

settings the patient may function in;
c. a short overview of the social role performance and development focusing

at the strong points as well as the dysfunctions of the patient;
d. a summary of the information gathered with this instrument related to the

illness process and the process of disintegration, in order to deduct
rehabilitation efforts.
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H O O F D S T U K 1 6 ^ * * ^ <>* •

Samenvatting en conclusies

Dit boek beschrijft het onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van
een instrument ontwikkeld om de hulpverlener te ondersteunen in zijn analyse
van de chronisch psychiatrische patient in ambulante zorg. Het instrument
kreeg de naam: de Vragenlijst Sociale Rolvervulling en Ontwikkeling (The
Social Role Performance and Development Inventory). In de structuur van dit
bœk kunt u deze twee hoofdmoten herkennen. In de hoofdstukken 1, 2, 4, 5 en
6 van dit boek vindt u eerst een verslag van de voornamelijk theoretische
voorstudies en de pilot studies die geleid hebben tot een eerste itemselectie. Dit
wordt samengevat in paragraaf 16.1. In hoofdstukken 8 tot en met 14 treft u
het empirisch gedeelte aan met de bevindingen van de hoofdstudie. Hierin
hebben we gekeken naar de reproduceerbaarheid van de coderingen. We
hebben de interne consistentie (de samenhang tussen de vragen) onderzocht.
Tenslotte hebben we een verschillende kanten van de validiteit (de geldigheid)
van het instrument onderzocht. Dit wordt samengevat in paragraaf 16.2.
Paragraaf 16.3 bespreekt een belangrijk methodologisch probleem, nl. hoe we
om zijn gegaan met ontbrekende antwoorden. In paragraaf 16.4 staan de
conclusies en bespreken we de keuzes die we moeten maken voor we het
instrument in een vervolgstudie in de praktijk implementeren.

16.1 Een samenvatting van de instrumentontwikkeling

In deze dissertatie is gewerkt aan een méthode om hulpverleners inzicht te
geven in de ontwikkeling van de sociale integratie van chronisch psychiatrische
patiënten. In hoofdstuk 1 presenteren we een schets van onze theoretische
overwegingen. We beginnen met een filosofische benadering van de relatie
tussen psychiatrische ziekte en sociale integratie. Deze filosofische benadering
werd door Querido genoemd: het sociale homeostase mechanisme. Dit werd
het theoretisch uitgangspunt van deze studie. Querido's sociaal homeostase
mechanisme gaat er ten eerste van uit dat het individu voor zijn voortbestaan is
aangewezen op geïntegreerd sociaal functioneren met andere individuen.
Indien dit verstoord is, kan hij zichzelf aanpassen of zich buiten de
maatschappij plaatsen, o.a. in ziekte of criminaliteit. Het individu zal zich
buiten de maatschappij plaatsen als de discrepantie tussen individu en omgeving
te groot is. Dit betekent dat ziekte de plaats inneemt van (een deel van) het
sociaal functioneren. Ten tweede gaat de homeostasetheorie er vanuit dat
herstel alleen mogelijk is indien het individu met anderen een coalitie kan
maken. Meer mensen zullen dan met hem de si tua tie willen veranderen, iets
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HOOFDSTUK 16

waartoe hij alleen niet in staat is. Het belang van dit uitgangspunt, dat ziekte
het geïntegreerd sociaal functioneren vervangt, is dat we in de omgang met
patiënten een doel creëren en ons niet vastleggen op de middelen.
Psychothérapie, gezinstherapie, netwerkopbouw en dies meer zijn alien slechts
middelen. In deze theoretische conceptie betekent diagnostiek het maken van
een persoonlijke théorie waaruit naar voren komt welk deel van het sociaal
functioneren door de ziekte wordt vervangen, welke factoren in dat procès een
rol hebben gespeeld en welke factoren beïnvloedbaar zijn, en vervolgens welke
middelen we daarop moeten richten. In deze en tevens onze optiek behoort
sociale rehabilitatie ofwel te werken aan een verandering van het individu,
zodat deze in staat is weer deel te nemen van de maatschappij, dan wel te
werken aan een verandering van de krachten die hebben geleid tot een verlies
van lidmaatschap aan de maatschappij.

Deze visie heeft gevolgen voor de de manier waarmee de hulpverlener met de
problemen van patiënten omgaat. Voordat de hulpverlener een behandelings-
interventie begint, zal hij zich goed dienen te realiseren of wat hij de patient
wil bijbrengen ook toegepast kan worden in de levenssituatie van de patient.
Daarom is het ook noodzakelijk niet alleen aandacht te besteden aan het huidig
functioneren van de patient, maar dit ook te relateren aan inzicht in de
ontwikkeling de sociale integratie van de patient. Deze visie hangt ook samen
met onze keuze over de vorm van het instrument: een open vragenschema
georienteerd op kwalitatieve informatie door de hulpverlener te verzamelen.
Deze méthode is naar onze mening de meest adequate voor het verkrijgen van
betrouwbare infromatie van chronisch psychiatrische patiënten, omdat
daarmee ruimte ontstaat om het gesprek te richten op specifieke onderwerpen.
Het geeft de mogelijkheid het interview op de maat van de specifieke behoeften
van de patient te snijden.

In hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe de théorie waar we vanuit gaan,
geoperationaliseerd kan worden. Daarbij worden twee theoretische
tussenstappen gemaakt. Met behulp van de théorie van Ute Gerhardt hebben we
ervoor gekozen om maatschappelijke integratie af te meten aan de vervulling
van positierollen en het hebben van statusrollen. Met behulp van de
socialisatietheorie van Hurrelmann hebben we aangegeven dat het vervullen
van positierollen alleen mogelijk wordt waneer op een vijftal levensgebieden
adequate rolvervulling plaatsvindt. Deze vijf te onderscheiden domeinen zijn:
"zelfverzorging" en "verzorging van anderen", "steun geven", "sexualiteit",
"dagelijkse verplichtingen" en "sociale activiteiten". In tegenstelling tot de
meeste huidige instrumenten richt de vragenlijst zich niet op de afwijking, het
abnormale, de stoornis, maar op datgene wat nog over is van het "normale". In
een gevalsbeschrijving laten we zien hoe een impasse kan optreden in de relatie
van een chronisch psychiatrische patient en zijn directe omgeving. De
gevalsbeschrijving illustreert de toepassing van het instrument in de dagelijkse
praktijk van de zorg.



SAMENVATTING EN CONCLUSŒS

76.7.2 Se/ecfte van a*e onJerzoefogroepen: f/00/asfHit i ••'- ' -

Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van verscheidene visies op chroniciteit in de
psychiatrie zoals deze in de literatuur worden beschreven. Deze visies worden
door ons gebruikt om een defînitie van chroniciteit te formuleren, die we later
in het onderzoek toepassen. Twee typen chronisch psychiatrische patient
worden onderscheiden:
1. diegenen die langer dan een jaar, maar korter dan twee jaar in zorg zijn

met dysfuncties in meer dan twee van de volgende vier niveaus van
ç; functioneren: somatisch, individueel, in de kleine groep en in de

maatschappelijke verhoudingen;
2. de groep chronisch psychiatrische patiënten, die langer dan twee jaar in

zorg zijn en met dysfuncties in meer dan twee van de genoemde vier
niveaus van functioneren.

De eerste groep benoemen we in dit proefschrift als "verhoogd risco om
chronisch te worden", de tweede als "chronisch". Het hoofdstuk eindigt met
een beschrijving van de onderzoeksgroepen in de verschillende fasen van het
onderzoek. Aan de hand van een aantal sociaal demografische en diagnostische
variabelen tonen we aan dat deze groepen een goede vertegenwoordiging zijn
van de volledige populatie in zorg bij de Sociaal Psychiatrische Dienst van het
RIAGG te Maastricht.

76.7.3 T/ieori'e en conceptae/e de/en/f/es:

In hoofdstuk 4 werken we het theoretisch raamwerk uit. In dit theoretisch
raamwerk relateren we een aantal begrippen aan elkaar. Het bereiken van
sociale rollen in termen van status- en positierollen (wat heeft iemand bereikt),
koppelen we aan de begrippen rolinvulling (wat doet iemand, concreet, op de
bovenstaande domeinen) en roltransities (hoe liggen de overgangen door het
leven heen). Deze algemene begrippen relateren we aan de
levensgeschiedenissen van chronisch psychiatrische patiënten. Na een
uitgebreide overweging van relevante theorieën onderscheiden we twee
dimensies bij de invulling van het begrip sociale roi:

7. JVa/ nee/ir nef /nâïvia'u èere/it/? We onoerJfcenne/j fwee in<//caforf/t van
een paf/ënf fcere/fo nee/f m fermen van soria/e /nfegraf/e:
a. nefaanra//wwmer0//en;
ft. /ie/ aanfa/ soria/e confacfen.

2. //oe wera'd/V ftere/it/ ? We onderycneûfen vy/"do/ne/nen van wcia/i ro/ver-

a. ze//verzorging en verzorg/ng van ana"eren;
fe. sfewn geven;
c. sexwa//7e/7 en
a*.
e.
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Tenslotte werken we in dit hoofdstuk het raamwerk uit in een theoretisch
model, waarin we het concept van sociale rolinvuling en rolontwikkeling
verbinden met het begrip rehabilitatie. . ,

Hoofdstuk 5 geeft een vergelijking van ons theoretisch raamwerk met de
huidige stand van zaken in de literatuur. Een selectie van de meest relevante
instrumenten op het gebied van de beoordeling van het sociaal functioneren in
de psychiatrie passeren de revue. We concluderen dat alleen een enkel
instrument voldoet aan zowel onze practische als onze theoretische criteria.
Een aantal instrumenten komen tegemoet aan ons belangrijkste critérium: komt
de rolvervulling overeen met de verwachtingen van de omgeving". Deze
instrumenten missen echter een ander essentieel kenmerk, namelijk een
inventarisatie van de mogelijkheden van de patient. Deze instrumenten richten
zich alien op tekortkomingen zonder in te gaan op de mogelijkheden van de
patient. Slechts een enkel, recent ontwikkeld instrument, voorziet in een
betrouwbare inventarisatie van de ontwikkeling van de patient op het gebied
van het sociaal functioneren. Tenslotte zijn meeste instrumenten geconstrueerd
met behulp van empirische gegevens, zonder een goed gefundeerde théorie.

We concludeerden dat we een kort, zo eenvoudig mogelijk, praktisch
bruikbaar, en betrouwbaar instrument dienden te ontwikkelen, welke een
waarde heeft voor het volgende doel: een inventarisatie en beoordeling van de
huidige sociale rollen en de ontwikkeling van de sociale rolvervulling door
hulpverleners.

76.7.5 7tem se/ecf/e proce^Mre: f/oo/tfrtuit 6

In hoofdstuk 6 presenteren we de concrete operationalisatie van het instrument
in de dimensies "£ere/A:te 5ïaf«5 en pos/fiero/Ze/i" en"onfw/jfcA:e//ng van
ro/invn//i>ig". In dit hoofdstuk bespreken we vervolgens de selectieprocedure
van de items in de vijf domeinen van sociale rolvervulling. We hebben elk van
de domeinen met behulp van een aantal items gemeten. Nadat het huidig
functioneren van de patient was bepaald, inventariseerden we het verschil
tussen het huidig functioneren en het functioneren in de période rond de
aanvang van de hulpverlenings-geschiedenis.

Het hoofdstuk bespreekt vervolgens de resultaten van een herhaalde
panelstudie. Deze studie was de eerste stap in de validering van de constructie
van het instrument: het bepalen van de inhoudsvaliditeit. In deze stap keken we
met name naar de afgrenzing van de domeinen. In samenwerking met een
panel van ervaren hulpverleners en senior-onderzoekers hebben we getracht
items te selecteren die zouden kunnen differentiëren tussen mensen met een
verschillend niveau van functioneren in de onderscheiden domeinen. In
verscheidene rondes werd het instrument ingekort en bijgeschaafd. Wat betreft
de beschrijving van de huidige rolvervulling werd het instrument ingekort van
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68 naar 30 items. In de versie die in de hoofdstudie is gebruikt dekten
vervolgens 15 items de rolontwikkeling en 20 items de achtergondgegevens, de
status en de positierollen.

16.2 Bevindingen van de hoofdstudie • ••

76.2.7 Z)e /ioo/(iyf«f/ie, on/w/p e« Joe/en: //00/ifcfHJt 7

In hoofdstuk 7 bespreken we de opzet van de hoofdstudie. We hebben er voor
gekozen vier homogène groepen te selecteren uit de patiënten in behandeling
bij de Sociaal Psychiatrische Dienst van de RIAGG Maastricht. In de
hoofdstudie vergaarden we de informatie bij patiënten en hulpverleners. De
hoofdstudie werd uitgevoerd in 1990 en richt zich op het testen van
verscheidene betrouwbaarheids- en validiteitskenmerken van het instrument.
Het eerste gedeelte van de vragenlijst - wat heeft het individu bereikt in termen
van status- en positierollen - verzamelt feitelijke informatie. De hoofdstudie
richt zich daarom voornamelijk op de betrouwbaarheid en validiteit van het
tweede gedeelte, het voldoen aan de items in de vijf domeinen van sociale
rolvervulling. Hierbij speelt de interpretatie door de hulpverlener een grotere
rol en worden vragen naar betrouwbaarheid en geldigheid belangrijker. In
hoofdstuk 7 geven we tevens een korte samenvatting van de analyses die in de
daaropvolgende hoofdstukken 8 tot en met 14 volgen. Iedere analyse in de
studie is te beschouwen als een logische stap in de verdere beoordeling van de
betrouwbaarheid en de geldigheid van het instrument.

76.2.2 Ttepro^Mceerbaar/ie/V/ van Je corfer/«ge«: //oo/i/tfwifc 8

In de hoofdstudie was onze eerste zorg de betrouwbaarheid. Dat betekent: in
hoeverre zijn de codes herhaalbaar. Als ik een vragenlijst aan twee
onafhankelijke codeurs voorleg, komen beiden tot dezelfde scores? De
resultaten in hoofdstuk 8 laten zien dat de herhaalbaarheid van de coderingen
behoorlijk te noemen is. De Kappa's - een vrij strenge maat van
overeenstemming - zijn substantieel tot goed. In de daaropvolgende
hoofdstukken hebben we een aantal items uit de verdere analyses weggelaten,
omdat ze binnen de onderzochte populatie niet discrimineerden (zoals
bijvoorbeeld het item zichzelf wassen). Andere items hebben we niet
meegenomen omdat ze te weinig van toepassing waren in de onderzochte
populatie (zoals de items in het deelgebied verzorging van anderen).

Een belangrijk punt dat opviel was de wat matige betrouwbaarheid van de
items "uiting sexualiteit" en "ervaren problemen op gebied van sexualiteit":
vage, onduidelijke of afwijzende antwoorden resulteerden in vele onbekende
waarden. Toch hebben we besloten het domein wel in de daaropvolgende
analyse te betrekken, omdat de matige Kappa's niet alleen het gevolg waren
van onduidelijkheden in de antwoorden, maar ook samenhingen met de wijze
waarop we de analyse hebben uitgevoerd.
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76.2.5 Co/tsfrMCf en inn0«tf/sva//Y//fejr: //00/ii.srKA: 9 en //00/ii.staA: 70

Onze fweede zorg was de geldigheid (validiteit) van de opdeling van het
instrument in de vijf bovenvermelde domeinen. In hoofdstuk 9 beschrijven we
een aantal eenvoudige analyses naar de interne consistentie van het instrument.
Vier van de vijf domeinen - te weten zelfverzorging, steun geven, dagelijkse
verplichtingen en sociale activiteiten - bleken verschillende nivo's van
functioneren weer te geven binnen intern goed samenhangende domeinen. Het
domein sexualiteit bleek minder consistente items te bevatten, die ook in het
geheel onafhankelijk waren van de andere domeinen. We concludeerden dat de
aanwezigheid van een partner en het uiting geven aan sexualiteit eerder
voorspellers zijn van een goede rolvervulling, dan dat ze deel uitmaken van
ons construct. Behalve deze eenvoudige analyses voerden we een
"Confirmatorische Factor Analyse" uit op de gegevens van zowel de
hulpverleners als de patiënten. Deze analyse liet zien dat het model niet
verworpen werd, en dat de vier domeinen een redelijk valide construct
vormen van sociale rolvervulling. Deze conclusie gaf ons de gelegenheid de
somscores van de vier domeinen zelfverzorging, steun geven, dagelijkse
verplichtingen en sociale activiteiten toe te passen in de verdere analyses, die
we in de laatste hoofdstukken van dit boek bespreken.

Een tweede conclusie was dat de hulpverleners het meest consistente
antwoordenpatroon lieten zien. Echter, van hulpverleners mag een meer
afstandelijk en globaal oordeel verwacht worden. Dit leidt tot een globalere
evaluatie van de items, en dientengevolge tot een betere consistentie. Dit
gegeven kunnen we alleen controleren als we het instrument toepassen op een
groter aantal hulpverleners die daarmee een groter aantal patiënten
beoordelen, dan waaraan we toekwamen in deze studie. Dan kunnen we ook
rekening houden met specifieke factoren die van invloed zijn op diepgang in de
kennis van de hulpverlener over zijn patiënten op het gebied van sociale
rolvervulling.

Onze Jerrfe zorg was de inhoudsvaliditeit van de informatie die we met behulp
van het instrument hebben verzameld. We wilden weten of hulpverleners
vergelijkbare beoordelingen gaven als de onderzoekers uit de interviews met
de patient haalden. In hoofdstuk 10 vergeleken we de informatie, die we
verkregen via de open vragen in de patiëntenversie van het instrument, met de
gecategoriseerde beoordelingen van de hulpverleners. Als we rekening houden
met verschillen van positie en visie, kunnen we concluderen dat de
overeenkomsten tussen beide redelijk goed te noemen zijn. Op itemnivo was de
overeenkomst het beste in het meer concrete domein van zelfverzorging. We
observeerden geringe verschillen in de domeinen steun geven en sociale
activiteiten, terwijl het domein van dagelijkse verplichtingen meer verschillen
liet zien. Kijkend naar de vijf domeinen laten de analyses zien dat er een goede
overeenkomst is in het antwoordenpatroon van patiënten en hulpverleners.
Eindconclusie was dat de resultaten veelbelovend zijn, met name tegen de
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achtergrond van huidig onderzoek op het gebied van de beoordeling van
sociaal gedrag.

76.2.4 Meer comp/exe fcenmerfcen van va/ùftte/r; //ao/ifcftifc 7/, 72, 7i en74 fîRi-

De eersfe a/ia/j^e van een aspect van de validiteit betrof "de concurrente
validiteit". Concurrente validiteit wordt bepaald door een meetinstrument met
een extern critérium te vergelijken. Dit extern critérium moet een geldige en
gevalideerde maat zijn van de fenomenen die men wil meten. Als
vergelijkingsmaat hebben we de in het Nederlands vertaalde versie van de
Sickness Impact Profile (De Witte, 1987) genomen. De resultaten in hoofdstuk
11 laten zien dat het instrument, dat wij als vergelijkingsmaat hebben gekozen,
gevoelig genoeg is om afwijkingen van het normale in onze selectie van
patiënten te meten. Verder zien we dat gedrag in termen van rolvervulling
redelijk samenhangt met beperkingen die in het dagelijks leven worden
ervaren. De concurrente validiteit met het gekozen externe critérium, de
Sickness Impact Profile is voldoende te noemen.

De ftveede ana/yse van een aspect van de validiteit betrof het "discriminerend
vermogen" van het instrument. In hoofdstuk 12 presenteren we een aantal
vergelijkingen. Deze vergelijkingen laten belangrijke verschillen zien als we
patiënten met vêle discrepanties in de vervulling van hun positierollen
vergelijken met patiënten met weinig discrepanties. De vergelijking tussen
patiënten met en zonder een partner liet ook duidelijke verschillen zien. De a
priori selectie, gebaseerd op leeftijd, geslacht en burgerlijke staat bij aanvang
van hulp, gaf minder belangrijke verschillen dan we op grond van de
pilotstudies verwachtten. Tenslotte vonden we geen belangrijke verschillen
tussen mannen en vrouwen. We concluderen uit deze analyses dat het
instrument redelijk gœd differentieert tussen de verschillende groepen, en dat
vooral de huidige vervulling van positierollen een belangrijke indicatie geeft
van sociale rolvervulling zoals gemeten met ons instrument.

De Jert/e a/zû/yse ging over de klinische waarde van het instrument: geeft het
instrument ook verschillen weer tussen patiënten binnen een groep. We
selecteerden negen casussen. We voerden ook ongeveer een jaar na dato van
het eerste interview een follow-up interview uit, om een indruk te krijgen van
de gevoeligheid van het instrument voor veranderingen. De vergelijkingen
gepresenteerd in hoofdstuk 13 laten een gevoeligheid van het instrument voor
veranderingen over de tijd zien, en ook duidelijke fluctuaties in de scores
verkregen in de verscheidene casussen.

De v/errfe ana/yse betreft een vergelijking van een deel van de patiënten met
een aantal gematchte "gezonde" proefpersonen zonder psychosociale klachten
in de anamnese. Deze proefpersonen werden geselecteerd uit de geiirbaniseerd
praktijken van het Registratie Net Huisartsenpraktijken en uit een perifere
praktijk in Gelderland. In hoofdstuk 14 laten we zien dat er belangrijke
verschillen zijn tussen de patiënten en de proefpersonen als we kijken naar de
sociale rolvervulling of als we kijken naar het aantal en de variabiliteit in de
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positie rollen. Het aantal en de variabiliteit van de sociale contacten laat minder
duidelijke verschillen zien. Echter, onze gegevens geven alleen informatie over
structurele kenmerken van het netwerk, niet over functionele kenmerken van
het netwerk. De belangrijkste conclusie van dit hoofdstuk is dat de meeste
domeinen duidelijke verschillen laten zien tussen patiënten en "gezonden", wat
aangeeft dat het instrument inderdaad een verschil meet.

16.3 Methodologische problemen die we in de studie ''•''" '-' ' 5 -'
tegenkwamen <y

In deze studie wordt de wijze waarop we de data konden analyseren en
interpreteren, beinvloed door het beperkte aantal patiënten die deelnamen
evenals het behoorlijke aantal onbekende waarden (missing values) in sommige
domeinen. Van de 94 patiënten die voldeden aan de insluitcriteria hielden we
56 patiënten over voor de analyses. De onbekende waarden kwamen vooral
voor in het (sub) domein "verzorging van anderen" en in het domein
"dagelijkse verplichtingen", maar ook in de domeinen "steun geven" en
"sexualiteit". Deze onbekende waarden kwamen om verschillende redenen
voor (zie ook hoofdstuk 9). De belangrijkste reden was dat de patient de
informatie niet wenste prijs te geven, zoals in het domein sexualiteit een aantal
malen is gebeurd. In een aantal gevallen gaf de patient wel antwoord, maar dan
was het antwoord te onsamenhangend of te vaag om een interpretatie toe te
laten. Als gevolg van deze twee problemen werden een aantal analyses
uitgevoerd op een databestand dat maar net aan de statistische eisen voldoet.

Verdere analyses op verschillen tussen groepen zoals we in het kort aanstippen
in hoofdstuk 11, laten evenwel zien dat de onbekende waarden niet specifiek
samenhangen met de diagnose, de ernst van de stoornis, of met een van de
selectiegroepen. Deze problemen hadden vooral gevolgen op de
interpreteerbaarheid van de complexere, multivariate analyses, de
"Confirmatorische Factor Analyse" die we in hoofdstuk 9 laten zien, en de
vergelijking met de "gezonde" referentiegroep die we in hoofdstuk 14
bespreken. De conclusies van deze analyses moeten daarom eerder gezien
worden als hypothèse vormend dan als definitieve antwoorden op vragen in
deze studie. De meeste analyses zijn echter goed te interpreteren. We
beschouwen de meeste bevindingen van de meer simpele univanate analyses
sterk genoeg om de conclusies mee te nemen in de verdere ontwikkeling van
het instrument.

16.4 Conclusies

De studie laat zien dat we een instrument ontwikkeld hebben dat betrouwbare
en valide informatie verzamelt. De twee onafhankelijke codeurs die de
uitspraken van patiënten scoorden, laten een behoorlijk goede overeenkomst
zien. Sommige vragen uit het instrument waren slechts op een klein aantal
respondenten van toepassing. Dit is de belangrijkste reden van minder goede
resultaten op enkele onderdelen van het instrument. Daarom is de volledige
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subdimensie "zorg voor anderen" weggelaten uit de verdere analyses. Het
oordeel van de hulpverleners en het oordeel van onafhankelijke onderzoekers
over het functioneren van de patient laat een behoorlijke mate van
overeenkomst zien, zeker als we onze resultaten vergelijken met hedendaags
onderzoek op het gebied van beoordeling van sociaal gedrag.

Zelfs de inventarisatie van retrospectieve informatie leverde betrouwbare en
valide informatie. In die zin bevestigt deze studie de huidige lijn in de
literatuur, waarin gesteld wordt dat een betrouwbare retrospectieve
beoordeling van het functioneren wel degelijk mogelijk is als het gerelateerd
wordt aan specifieke momenten in het leven, bijvoorbeeld belangrijke
levensgebeurtenissen of belangrijke veranderings-momenten in het leven. Dit
gegeven (uit recent onderzoek) heeft geleid tot een meer specifieke uitwerking
van de onderdelen van de vragenlijst die op het verleden ingaan in de versie
van het instrument welke in de vervolgstudie wordt toegepast. In de toepassing
van het instrument in de vervolgstudie benadrukken we het belang van een
consistente méthode van doorvragen en concretisering van zowel het huidig
functioneren als het functioneren in het verleden. In onze ervaring hebben
hulpverleners vaak de neiging sterk in te gaan op persoonlijke gevoelens,
ervaringen en belevingen, zonder expliciet in te gaan op dat wat de patient
daadwerkelijk doet, met andere woorden zijn rolvervulling.

De studie toont vervolgens aan dat het instrument vrij goed discrimineert
tussen patiënten met verschillende niveaus van functioneren, een gegeven dat
we zowel op indivdueel als op grœps niveau hebben geanalyseerd. De
resultaten van hoofdstuk 12 laten zien dat het hebben van een partner een
belangrijke voorspeller is van het niveau van sociaal functioneren blijkend uit
de somscores van de domein "zelfverzorging", "steun geven", "dagelijkse
verplichtingen" en "sociale activiteiten", een bevinding die ook consistent is
met recent onderzoek op dit gebied. We kunnen concluderen dat het huidige
niveau van rolvervulling goed wordt weergeven in de somscore van de vier
domeinen "zelfverzorging", "steun geven", "dagelijkse verplichtingen" en
"sociale activiteiten". "Sexualiteit" (c.q. de partnerrelatie) bleek een
onafhankelijke voorspeller te zijn van dit construct.

Als we kijken naar de ervaring opgedaan in het veldwerk van deze studie en
dit vergelijken met recent ontwikkelingen op ons terrein van onderzoek,
kunnen we concluderen dat als we een instrument willen ontwikkelen voor een
dergelijke hétérogène groep als de chronisch psychiatrische patient, een open
interview met aandachtspunten de meest veelbelovende méthode is. Een open
communicatie met de patient is de beste wijze om betrouwbare informatie te
verkrijgen, omdat door een goede training van de interviewer het risico op
beïnvloeding door de eigen interpretaties van de patient of de neiging tot het
geven van sociaal wenselijke antwoorden zo veel mogelijk gereduceerd kan
worden.
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De analyses lieten tenslotte zien dat het instrument goed discrimineert tussen
patienten en een gezonde referentiepopulatie. Dit geeft aan dat het instrument
gevoelig genoeg is om een afwijking van het normale te meten, en dat de items
inderdaad - afgemeten aan een externe maat - verschillende niveaus van
functioneren weergeven. De sterkste verschillen in rolvervulling tussen de
patienten en de referentiepopulatie van gezonde proefpersonen werd gevonden
in de domeinen "zelfverzorging" (voornamelijk bij de jonge ongehuwde
mannen), "steun geven" (voornamelijk bij de oudere gehuwde vrouwen) en
"sociale activiteiten" (in aile groepen), maar ook bij items die in gaan op
planning, initiatief en de omgang met problemen en conflicten.

Voor het gebruik in de dagelijkse praktijk van de zorg stellen we voor dat een
terugkoppelling met patient en hulpverlener de volgende aspecten moet
behandelen:
a. een kort overzicht van de huidige en vroegere (maximaal bereikte) status en

positierollen, om zo inzicht te krijgen in veranderingen in de maatschap-
pelijke integratie van de patient;

b. een kort overzicht van de sociale contacten gerelateerd aan de verschillende
situaties waarin de patient zich beweegt;

c. een kort overzicht van de sociale rolvervulling en -ontwikkeling die zich
richt op de sterke maar ook de zwakke punten in het functioneren van de
patient;

d. een samenvatting, waarin de bovenstaande infromatie wordt gerelateeerd
aan de het verloop van de ziekte en het procès van sociale (des)integratie,
om daaruit de noodzakelijke rehabilitatie intervenues af te leiden.
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