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ln een achterêf dorpje in Rusland kwêm op een Ínooie dag een circus voorbil.
Omdat de mensen van het circus hun schatten niet direct widên verraden, vêrborgen ze hun olifant in een afgesloten
tent en kondigden ze groot aan dat ze eer hele bijzondere en totaal nieuwe attractje hadden meegebracht. Nog nooit,
zo wisten ze, hadden de mensen uit dit dorp ooit een olifant gezlen.
De nieuwsgierigheld bij de mensen in het dorp groeide. ln de plaatselijke dorpskroêg zaten de dokter, de burgerrneester,
de coÍnmissaris en de leraêr van het dorp 's avonds aan hun stamtafe te gissen wat er nu in die tent zou zjln.
Toen ze hun nieuwsgierigheid niet anger konden bêdwingen, broedden ze het snode plên uit om, zodra het donker was,

stiekemoponderzoekuittegaan.Zebêslotenopverschillendeplaatsendêtêntintesuipenomzouitievindenwatdêar
verborgen gehouden werd. Het was een donkere maanloze nacht toen ze verrrokken dus niemand zou hen opmerken.
Ëen ieder s oop geluidloos aên een verschillende kant onder het doek door om op onderzoek uii te gaan. Na een poosje
verzamelden ze zich zoals was êfgesproken weer aan de staÍntafel en deelden ze hun bevindingen.
"lk ontdekte reusachtige zuilen dus het moet wel een soort Cebouw zijnl" zei de burgermeester "We nee", reageerde
de leraat "het js een soort reusachtjge rog met enormê flappenl" "Kom, kom," zei de dokter, "hoe komen jullie daarbij,
het is een enorme s ang." Slang?" riep de comÍnissaris, "Sinds wanneer heeft een slang twee enorme horens? Nee het
moêt êen soort nrnd Tiin!"
(Bron : suÍineestet Noqsba ndi, Bukhotd, 1. 182)

je niet de hele olifant gezien hebt, kun je ook niet wêten wat een olifani ln werkêlijkheid is en niet veel vên ons zullen
kunnen c aimen 'de hele olifani'gezien te hebben. Dit vrêagt dus êen zekere mate van voorzichtigheid en bescheidenheid
rnet het interpreteren van 2iektebee den aan de hand van verschijnse en die we zien. Beweren dat je 'holistisch' beni wil
nlet zeggen dat je ook werke ijk de waarheid kunt wêarnêrnen. We weten hopelijk állen hoe verblind we kunnen ziln door
conditioneringen, beperkte ervaring en onbewuste aannames. Ook stêat er een enorrne druk op het moeten wetên van
'de waarheid'. Zeker ln een wereld die, op basis van concurrentie, probeert te bewijzen dat ze van alles kunnen orn zo een
beloning (ee d, ze fzekerheid of roem) binnen te halen. Hetze fde geldt voor rnensen die steeds met kÍjtr'ek reageren op wat
anderen menen te weten.
Als

Dit is naar mlln mening echter nog niet het grootste gevaar Het gesteggeltegen e kaar laat tenminste de vraag "wte weet het

ru echt?" open. Hêt heeft ook iets normaal gezonds om nieuwsgierig te zijn en te wi en weten zoals de noiabelen uit ons
verhaal. Zolang je niet tevee in een eindeloze, naar mljn menlng zinloze discussie belandt over de waarheid Ínaar nieuws
giêrig b ijft naar het perspectief van de ander, is hei zeifs een zinnige stap naar meer wijsheid.
Wanneer we echteÍ een diagnostisch instrument hanteren en er daarbij van uitgaan dat we nu de o ifant kennen, wordt het
gevaar om toiaal verdwaald te raken heÊl groot. Als we dlt dan ook nog gaan toepassen bij mensen die hulp nodig hebben
en die gêloven dêt de andêr de waarheid kent (want het ls toch onderzocht er zij heeft er voor doorgeleerd....) dan loopt zo

iemandgroterislco'somvanderegenindedruptebeandên.Ditgedinieialleenvoordiagnostjscheinsirumentênzoalsde
DSM lV maar ook voor de instrumenten waarjullie a s klnesloloog gebruik van rnaken. Daarom is mijn inzjens grote voorzich
tieheid op ,ijn p aats in het besef dat een diagnose njet meer ls dan een tijdelilk plaatje om verbanden te onderzoeken. ln
de context van de kjnesioloog, die niet bezig ls dlagnoses te stellen mêar een weg te zoeken waarin mensen verder kunnen
komen, is een geste de diagnose een mogelijke aanleidlng om iets te onderzoeken of een gegeven waarje rekening mee kunt
houden. lê kunt het echter niet omdraaien. A s je iêts wilt wêten, meei dan liever in hoêverre de cliëni op weg is naar een

gewenst doel of wat deze nodig heeft om daar tê komef dan een claim
middels een diagnostische classificatie als dÊ spiertêst. al

te

eggen op 'weten' via de zogenaamde ,wêarheid,
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