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Bij het spreken van recht worden soms fouten gemaakt, dat is niet te vermij
den.' Maar het streven is toch om het aantal fouten zo klein mogelijk te 
houden. Eén van de middelen daartoe is het zorgvuldig wegen van de aange
voerde bewijzen. Alleen bewijsmiddelen die in staat zijn om zonder veel kans 
op een vergissing ware beweringen te identificeren kunnen door de rechter 
ernstig worden genomen. In het strafrecht worden verschillende soorten be
wijsmiddelen onderscheiden: verklaringen van getuigen, verklaringen van de 
verdachte, de eigen waarneming van de rechter, enzovoort. ' Men kan zich 
afvragen of die verschillende bewijsmiddelen een even groot gewicht behoren 
te krijgen. De ontkenning van een verdachte zal men toch minder snel aan
vaarden dan de stellige bewering van een getuige die zegt de verdachte te 
herkennen als de bedrijver van het misdrijf dat hij met eigen ogen heeft 
gezien. Maar hoe weten wij dat een ontkenning in het algemeen minder 
geloofwaardig is dan een getuigenverklaring? 

De meer algemene formulering van dit probleem maakt gebruik van het 
begrip diagnostische waarde. De taak van de rechter wordt voorgesteld als 
het stellen van een diagnose aan de hand van symptomen. De diagnose heeft 
betrekking op de vraag of de verdachte indertijd een bepaald delict heeft 
gepleegd. De rechter was daar zelf niet bij , maar kan toch op grond van 
waargenomen symptomen met een redelijke zekerheid vaststellen wat er ge
beurd moet zijn. In deze metafoor staan de symptomen voor de bewijsmid
delen, waarbij mijn vraag is wat we weten over de diagnostische waarde die 
deze symptomen hebben voor het stellen van de juiste diagnose. 

In de gedragswetenschappen kennen we een vergelijkbaar probleem, bij
voorbeeld wanneer we op grond van testresultaten het toekomstige succes op 
school proberen te voorspellen. De testresultaten zijn dan de symptomen, de 
mogelijkheid om een bepaald schooltype te kunnen volgen de te stellen dia
gnose. De voorspellende waarde van de symptomen wordt meestal validiteit 
genoemd. In de medische wetenschap gebruikt men het begrip diagnostische 
waarde, wellicht omdat het daar niet gaat om een voorspelling maar om een 
terugspelling: het vaststellen van de ziekte die de patiënt reeds opgelopen 
heeft. Omdat de strafrechter ook meestal probeert vast te stellen wat zich in 
het verleden heeft afgespeeld, stel ik voor om ook hier de term diagnostische 
waarde te prefereren boven de term validiteit. Maar in wezen is het beant
woorden van de schuldvraag niet anders dan het proces van voorspelling van 
schoolsucces. Het belangrijkste verschil is wel dat de voorspelling van schooI
succes aan strenge methodische regels is gebonden, en het beantwoorden van 
de schuldvraag niet. Er is mij geen reden bekend is waarom men niet ook 
door middel van methodische verfijning zou kunnen proberen de strafrecht-

, Voor een inventarisatie van oorzaken van rechterlijke dwalingen, zie: Rattner, A. (1988). Con
victed but innocent: Wrongrul conviction and the criminal justice system. Law and Human Beha
vior, 12, 283 - 293. 
, Wetboek van Strarvordering, Art. 338- 344. 
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spraak te optimaliseren. Daarom acht ik het van belang om de diagnostische 
waarde van de diverse bewijsmiddelen aan een onderzoek te onderwerpen. 

Bij de vaststelling van diagnostische waarde gaat het niet zozeer om een 
logisch-analytisch onderzoek, maar om een empirisch-statistisch onderzoek. 
Het gaat, om een voorbeeld te noemen, niet om de vraag of er logisch ge
sproken goede redenen zijn om een misdrijf te bekennen dat men niet heeft 
gepleegd, maar om de vraag hoe vaak het in de praktijk voorkomt dat on
schuldige verdachten een valse bekentenis afleggen. Het volgende schema 
kan het empirische vraagstuk enigszins verduidelijken. 

Tabel l. Systematische ordening van bekentenissen en ontkenningen 

Verdachte bekent Verdachte ontkent 

Schuldig Treffer Misser 

Onschuldig Vals positief Correcte verwerping 

Wanneer we in dit schema de verklaring van de verdachte als maatgevend 
voor het vonnis aanvaarden, zijn er twee gevallen waarin we tot een juiste 
conclusie komen: de treffers en de correcte verwerpingen. Er zijn ook twee 
gevallen waarin we tot een verkeerde conclusie zouden komen: de vals posi
tieven en de missers. De vraag oJ we de verklaring van de verdachte als 
diagnostisch moeten opvatten kan pas worden beantwoord wanneer we we
ten hoe vaak de vier gevallen voorkomen. In het geval van bekentenissen en 
ontkenningen weten we daarover weinig. Over de diagnotische waarde van 
ontkenningen en bekentenissen valt dus niet veel te zeggen. Het Wetboek van 
Strafvordering3 heeft nadrukkelijk bepaald dat een schuldigverklaring niet 
uitsluitend mag berusten op de eigen verklaring van de verdachte; daaruit 
zouden we kunnen concluderen dat de Nederlandse wetgever niet overtuigd 
was van de grote diagnostische waarde van bekentenissen. Aan de andere 
kant wordt in de Angelsaksische wereld juist de bekentenis wel eens de konin
gin van de bewijsmiddelen genoemd, hetgeen suggereert dat de diagnostische 
waarde van een bekentenis althans hoger is dan de diagnostische waarde van 
andere bewijsmiddelen. 

Laat ik met behulp van een eenvoudig getallenvoorbeeld eens nagaan wat 
er veronderstellenderwijs over de diagnostische waarde van bekentenissen 
gezegd kan worden. We gaan uit van honderd verdachten, waarvan er go 
schuldig zijn en tien onschuldig. Dat is een aardige weerspiegeling van de 
populatie die het verdachtenbankje bevolkt. Van de schuldige verdachten 
bekent de helft, de rest ontkent. Van de onschuldige verdachten meent er 
één reden te hebben om het tenlastegelegde delict te bekennen . 

3 Art. 341, lid 4 Sv 
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Tabel 2. Hypothetische frequenties van bekentenissen en ontkenningen 

Bekent Ontkent Totaal 

Schuldig 45 45 9° 

Onschuldig 9 10 

Wanneer men de bekennende verdachten gelooft bereikt men 45 juiste con
clusies op slechts één foute. Dat lijkt een aardig resultaat. Maar al gauw 
realiseren we ons dat de verdienste niet is gelegen in de kwaliteit van beken
tenissen, maar in het feit dat vooral schuldige verdachten voor het gerecht 
worden gesleept. De schijnbare hoge diagnostische waarde van bekentenissen 
is in feite te wijten aan de hoge diagnostische waarde van het opsporings
onderzoek en/of het gerechtelijk vooronderzoek. Nu is het denkbaar dat het 
vooronderzoek ook gebruik maakt van bekentenissen en daardoor juist haar 
grote diagnostische waarde bereikt, maar daarover weten we alweer bitter 
weinig. Wel staat in het leerboek van de Rechercheschool te Zutphen juist 
met nadruk vermeld dat een bekentenis het begin van onderzoek is, niet het 
eindpunt ofhet doel. In principe zal het Openbaar Ministerie niet op grond van 
alleen maar een bekentenis besluiten om een vervolging in te stellen, aange
zien de politie stellig voor meer bewijzen zal zorgen. Stel, voor het gemak, dat 
onze honderd verdachten allemaal verdacht waren om een andere reden dan 
hun eigen verklaring; bijvoorbeeld omdat ze op heterdaad waren betrapt, 
omdat ze het geld uitgaven dat bij een roofoverval was buitgemaakt, of om
dat het moordwapen in hun attachékoffertje werd gevonden. In dat geval is 
het redelijk om de bijdrage van de eigen verklaring te bezien in een tabel 
waarin de opsporingsprestatie is geëlimineerd door evenveel schuldigen als 
onschuldigen te veronderstellen. 

Tabel 3. Hypothetische frequenties van bekentenissen en ontkenningen, gecorrigeerd voor de 
verschillende frequenties van schuld en onschuld 

Bekent Ontkent Totaal 

Schuldig 5°% 5°% 100% 

Onschuldig 10% 9°% 100% 

D = 5 1.8 

Wanneer we nu uitsluitend rekening zouden houden met de eigen verklaring 
van de verdachte, en zouden veroordelen op grond van de bekentenis alleen, 
zou één van de zes veroordeelden onschuldig zijn, en vijf op de 14 vrijgespro
kenen schuldig. We drukken dit uit door te zeggen dat de diagnostische 
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waarde van een bekentenis gelijk is aan 50/10 = 5; en de diagnostische waarde 
van een ontkenning gO/50 = 1.8. 

Aangezien het nog steeds om louter fictieve gegevens gaat kunnen we 
gemakkelijk een meer extreem voorbeeld verzinnen, waarin uiteindelijk 
slechts één op de honderd veroordeelden onschuldig is; een waarde die wel
licht wat nauwer aansluit bij de eisen van een rechtvaardig rechtsstelsel. We 
kunnen wat meer schuldige verdachten laten bekennen, bijvoorbeeld go%. 
Dan moeten we minder dan 1 % van de onschuldigen een valse bekentenis 
laten afleggen, hetgeen is weergegeven in tabel 4. 

Tabel 4. Meer realistische fr equenti es van bekentenissen en ontkenningen, voldoend aan stren
gere eisen van rechtvaardigheid (gecorrigeerd voor de verschillende frequenties van schuld en 
onschuld) 

Bekent Ontkent Totaal 

Schuldig go % 10 % 100% 

Onschuldig .g% gg.l% 100% 

D = 100 g.g 

De diagnostische waarde van een bekentenis is nu gelijk aan 100, maar de 
diagnostische waarde van een ontkenning is nu ook aanzienlijk: gg.I/1O = 
ongeveer 10. Waarom dit laatste getal problematisch hoog is zal ik later 
uitleggen. Laten we eerst kijken naar de consequentie van deze hypothe
tische tabel voor de realiteit in de rechtszaal. Terugrekenend naar onze hon
derd verdachten, betekent tabel 4 het volgende: 

Tabel 5. Meer realistische frequenties van beken tenissen en ontkenningen, zonder correc ti e 
voor de verschillende frequen ti es van schuld en onschuld 

Bekent Ontkent Totaal 

Schuldig 9 go 

Onschuldig .og g.g l 10 

D = goo o.g 

Er moet, om een bekentenis als zeer diagnostisch te aanvaarden, niet meer 
dan één op de goo verdachten een valse bekentenis afleggen. Het is denkbaar 
dat dit de praktijk weerspiegelt, maar ik acht denkbaarheid geen voldoende 
waarborg voor onze rechtsstaat. We hebben empirisch onderzoek nodig, 
waarin wordt aangetoond dat het getal van één valse bekentenis op goo 
verdachten inderdaad realistisch is, voor we aan bekentenissen een hoge 
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waarde hechten als wordt geïmpliceerd door de voorstellen van de Commis
sie Moons.4 

Het is merkwaardig dat er nujuist over bekentenissen zo weinig bekend is. 
De methodologische problemen van een onderzoek naar de diagnostische 
waarde van bekentenissen zijn natuurlijk groot. Immers, hoe weten we of 
een bekentenis vals is; of een ontkennende verdachte eigenlijk wel schuldig 
was? In diverse gepubliceerde verzamelingen van rechterlijke dwalingen 
wordt wel vermeld hoe vaak een valse bekentenis de aanleiding of mede
aanleiding tot de veroordeling was,5 maa r het probleem verplaatst zich dan 
alleen maar: hoe weten we immers wat een rechterlijke dwaling is? Een 
duidelijk voorbeeld van de relatief lage ontwikkelingsgraad van onderzoek 
over dit probleem is een recente studie van Gudjonsson en Sigurdsson 
(1994)6 onder de volledige populatie van gedetineerden in Ijsland. De vraag 
aan de geïnterviewden was of ze ooit in hun criminele carrière, een valse 
bekentenis hadden afgelegd. Twaalf procent antwoordde positief; hiervan 
was aan 9.3% een straf opgelegd, en aan 2)% dus niet. De belangrijkste 
reden voor het doen van een valse bekentenis was het beschermen van de 
werkelijke dader, waarvoor a llerlei rationele redenen te bedenken zijn, zoals 
een sterke emotionele relatie met de werkelijke dader, of de angst voor wraak 
van de werkelijke dader. De zwakte in dit onderzoek is natuurlijk dat het 
positief beantwoorden van de vraag van Gudjonsson en Sigurdsson eigenlijk 
een bekentenis inhoudt. Die bekentenis kan waar zijn, maar ook vals. Wan
neer we geloven dat een significant gedeelte van de verdachten valse beken
tenissen aflegt, waarom zouden we dan aannemen dat ze in het onderzoek de 
waarheid spreken? Een reden zou kunnen zijn dat ze in het onderzoek geen 
anderen hoeven te beschermen, de belangrijkste reden voor het doen van een 
valse bekentenis. Maar dat is een speculatie; over een zo belangrijke kwestie 
zouden we meer willen weten dan speculaties. Een vergelijkbaar resultaat is 
overigens geboekt door de Engelse onderzoeker Richardson 7 in '991 , maar 
dit onderzoek wordt gekenmerkt door dezelfde zwakte. 

De reden voor deze uitgebreide behandeling is niet dat de resultaten de 
lage diagnostische waarde van bekentenissen zouden aantonen, maar veel
eer om duidelijk te maken dat een voordehandliggende vraag nog weinig is 
bestudeerd. De oorzaak is naar mijn smaak gelegen in het feit dat een opvat
ting van het bewijsrecht waarin de diagnostische waarde van bewijsmiddelen 
een prominente rol speelt, nog weinig is ingeburgerd. Nederlandse rechtsge
leerden doen aanbevelingen over de waardering van de bekentenis als bewijs
middel zonder de diagnostische waarde ervan te kennen.8 

4 Rapport van de Commissie Herijking Wethoek van Strafvordering, Arnhem: Gouda, Quint, 1990. 
5 Rattner, A. (1988) zie voetnoot I. 

6 Gudjonsson & Sigurdsson (1994). How frequen tl y do fal se confessions occur? An empirical 
study among prison inmates. Psychology, Crime and Law, 1, 21 - 26. 

7 Richardson, G. (1991 ). A study of interrogative suggestibility in an adolescent forensic popula
tion. MSc Dissertation, University of Newcastle upon Tyne. 
8 Rapport van de Commissie Herijking Wethoek van Strafvordering , Arnhem: Gouda. Quint, 1990. 
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Eenzelfde verwaarlozing van het begrip diagnostische waarde is kenbaar 
uit tal van discussies die in het recente verleden hebben plaatsgevonden, en 
die nog niet zijn geëindigd. Een voorbeeld is het zogenaamde Poppenspel
Arrest van de Hoge Raad der Nederlanden.9 Het ging om de vraag of de 
poppenspel methode een betrouwbaar middel is om aan te geven of een jong 
kind seksueel misbruik heeft ondergaan. De deskundige psychologen spraken 
elkaar daarover sterk tegen. De rechter besloot in het betrokken geval de 
deskundigen te geloven die de poppenspel-methode aanbevolen, maar zon
der uit te leggen waarom de argumenten van de tegenpartij onjuist waren. 
Het Arrest van de Hoge Raad hield kort samengevat in dat een rechter niet 
de ene deskundige mag geloven, zonder uit te leggen waarom de andere des
kundige ongelijk heeft. Aangezien de rechter zelf geen deskundige op het 
gebied van poppenspel of andere psychologische onderzoeksmethoden is, 
valt het hem zwaar om als derde partij deze arena te betreden en op grond 
van eigen argumenten te beslissen welke deskundige de beste deskundige is. 
Het resultaat is dat sinds het Arrest poppenspel-argumenten niet meer door 
rechters als bewijsmiddel zijn aanvaard, en dientengevolge dat het Openbaar 
Ministerie ze ook niet meer offreert. Dejuridische discussie ging dus niet over 
de diagnostische waarde van de methode, maar over het ongemotiveerd ver
werpen van een deskundigenverklaring. Dat bleek in de praktijk wel handig, 
want het probleem van de poppenspelmethode was daardoor van tafel. Maar 
men heeft met dit juridische badwater ook de poppen weggegooid, zonder 
vastgesteld te hebben of wellicht de methode enige diagnostische waarde 
heeft. Uit onderzoek van Jampole en Weber (1987) 10 weten we dat de posi
tieve uitslag van de poppenspelmethode waarschijnlijk een diagnostische 
waarde van 4.5 heeft; dus ongeveer zo groot als mijn eerste wat vrijmoedige 
schatting van de waarde van een bekentenis, en groter dan de diagnostische 
waarde van de in alle Nederlandse rechtszalen aanvaarde eenpersoons-con
frontatie . De negatieve uitkomst (' het kind is niet misbruikt' ) heeft zelfs een 
tweemaal zo hoge diagnostische waarde. Dit resultaat betekent aan de ene 
kant dat men niet een veroordeling kan gronden op de uitslag van de pop
penspelmethode alleen; maar tevens dat men door het gebruik van de pop
penspelmethode een aanzienlijke hoeveelheid nuttige informatie vergaart, 
die (in Bayesiaanse termen uitgedrukt) 11 een vergroting van de zekerheid 
met een factor vier tot acht mogelijk maakt. Psychologen hebben geleerd 
dat test-items met een diagnostische waarde van vier tot acht uiterst nuttige 
onderdelen van een testbatterij vormen; wanneer zij alle items met een derge
lijke of mindere diagnostische waarde zouden verwerpen, zouden er vrijwel 
geen psychologische tests bestaan. Aangezien er over het belang van sympto-

9 H.R. 28 februari 1989, NJ 1989, 748. 
>0 Jampole, L. & Weber, M.K. (1987). An assessment ofthe behavior ofsexually abused children 
with anatomically correct dolls. Child Abuse and .Negleet, J J, 187- 192. 
" Bayes, Th. (1764). An essay towards solving a problem in the doctrine of chances. Herdrukt in 
1958 in Biometrika, 45, 293- 315. 
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men met een significante maar beperkte diagnostische waarde altijd een we
tenschappelijk debat mogelijk is, zou het Poppenspel-Arrest de Nederlandse 
strafrechter dwingen om van vele thans gebruikte bewijsmiddelen maar ver
der af te zien. Dat lijkt me niet gunstig voor de bestrijding van de criminali
teit. 

Een eenvoudig voorbeeld van een bewijsmiddel dat bij volledige doorvoe
ring van het Poppenspel-Arrest zou verdwijnen, is de herkenning door oog
getuigen. Uit mijn eigen onderzoek (Wagenaar & Veefkind, 1993) blijkt dat 
de diagnostische waarde van een herkenning in een correct uitgevoerde Oslo
confrontatie ongeveer IS bedraagt. 12 Een Oslo-confrontatie is een herken
ningstest waarbij de verdachte wordt geplaatst tussen tenminste vijf andere 
personen die aan hetzelfde signalement beantwoorden; aan de getuigen 
wordt dan gevraagd of zij de dader herkennen, en zo ja, wie van de getoonde 
personen de dader is. Een diagnostische waarde van [5 is niet voldoende voor 
een veilige veroordeling, maar kwalificeert wel a ls ' half bewijs', ook al kennen 
wij die term in onze rechtspraak niet meer. Aangezien we diagnostische 
waarden van verschillende bewijsmiddelen met elkaar mogen vermenigvul
digen, zouden twee onafhankelijke bewijsmiddelen, ieder met een diagnosti
sche waarde van [5, een waarde van 225 opleveren; hetgeen betekent dat I 

tegen 225 verdachten onschuldig wordt veroordeeld; gecorrigeerd voor het 
additionele selectie-effect van het vooronderzoek zou de proportie fouten nog 
verder kunnen verminderen tot een op 4000 verdachten, een alleszins bevre
digend resultaat. Vandaar dat ik de herkenning in een goed uitgevoerde 
Oslo-confrontatie een zeer diagnostisch bewijsmiddel acht. 

Tabel 6. Werkelijke frequenties van herkenning bij een Oslo-confrontatie (Wagenaar & Veef
kind , 1992 ) 

Is herkend Is niet herkend Totaal 

Schuldig 75% 25 % 100% 

Onschuldig 5% 95 % 100% 

D = 

Het probleem is echter dat veel rechtbanken in den lande ook de uitkomst 
van een slecht uitgevoerde confrontatie zwaar laten wegen. Een voorbeeld 
van een slecht uitgevoerde confrontatie is de eenpersoons-confrontatie, waar
in alleen de verdachte aan de getuige wordt getoond (zie tabel 7). 

" Wagenaar, W.A. & Veefkind, N. (1992). Comparison of one-person and many-person li neups: 
A warning agains t unsafe practices. In: F. Lösel, D. Bender and Th. Bliesener (Eds.) Psychologyand 
Law: International perspectives. Berlin . Walter de Gruyter, pp. 275 - 286. 
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Tabel 7. Werkelijke frequenties van herkenning bij een éénpersoonsconfrontatie (Wagenaar & 

Veefkind , 1993) 

Is herkend Is niet herkend Totaal 

Schuldig 50 % 50 % 100% 

Onschuldig 15 % 85 % 100% 

D = 3·3 

De diagnostische waarde van een herkenning is nu slechts 3.3. Wanneer dat 
aanvaardbaar is als bewijs is het hek van de dam. Een ontkenning van een 
verdachte zou dan zeker niet meer onbeargumenteerd verzwegen kunnen 
worden, aangezien we reeds hebben gezien dat een ontkenning best eens een 
diagnostische waarde van rond de IO zou kunnen hebben. Ook een niet
herkenning in een goed uitgevoerde Oslo-confrontatie zou een belangrijk 
argument voor onschuld worden, aangezien de diagnostische waarde daar
van 3.8 bedraagt. De rechter zou gedwongen worden uit te leggen hoe het 
komt dat de dader niet door de getuige is herkend, in plaats van de huidige 
praktijk, waarin de negatieve uitkomst gewoon wordt genegeerd, en door de 
poli tie daarom vaak verzwegen. ' 3 

De herkenning in een goed uitgevoerde Oslo-confrontatie is een belangrijk 
en zeker acceptabel bewijsmiddel, wanneer men ervan uitgaat dat het totale 
bewijs wordt opgebouwd uit componenten die ieder een zekere maar beperk
te diagnostische waarde hebben. De onverkorte toepassing van het Poppen
spel-Arrest zou daaraan ten onrechte een eind maken. Dit gebeurt gelukkig 
niet, maar het is onduidelijk waarom het poppenspel en de eenpersoons
confrontatie zo verschillend behandeld worden. De herkenning in een een
persoons-confrontatie is een weinig diagnostisch bewijsmiddel, zelfs minder 
diagnostisch dan het poppenspel. Waarom blijft de eenpersoons-confrontatie 
zo'n geliefd bewijsmiddel'4, ondanks het feit dat de strafrechter niet in staat 
is gebleken de empirische resultaten van veel onderzoek over deze abjecte 
methode met argumenten te weerleggen? 

Terecht zou men kunnen opmerken dat een gewiekste verdachte, die ken
nis heeft genomen van de diagnostische waarde van diverse bewijsmiddelen, 
deze op een strategische manier zou kunnen aanwenden om de rechter te 
misleiden. Daarop zijn twee antwoorden. Ten eerste dat dit niet goed moge
lijk is voor bewijsmiddelen die niet door de verdachte worden beïnvloed, 
zoals de verklaring van het slachtoffer, of het forensische onderzoek. Ten 

'3 Crombag, H .F.M. , Van Koppen, P., & Wagenaar, W.A. (1992). Dubieuze Zaken, Amsterdam: 
Contact. 
' 4 Van der Boor schat de frequentie van eenpersoonsconfrontati es op ongeveer 25% van alle 
zaken waarin er sprake is van een geweldsdelict. (Zie Van der Boor, L.E.C. (1991 ). Over getuigen, 
cotifrontaties en bewijs, Ministerie van Justiti e: Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie
centrum). 
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tweede dat dit ook nu al kan, hetgeen precies de reden is dat de verklaring 
van een verdachte niet op zich zelf het volledige bewijs kan vormen. De 
twijfelachtige waarde van die eigen verklaring, inclusief bekentenis, zou 
door kwantificering alleen maar duidelijker worden, waardoor het ge
noemde probleem eerder kleiner wordt dan groter. 

Het inconsistente aanvaarden en verwerpen van bewijsmiddelen lijkt in de 
strafrechtspraak eerder regel dan uitzondering. De reden voor die inconsis
tentie is, naar mijn inzicht, dat men bij het beantwoorden van de schuldvraag 
bezig is met een diagnose-taak, zonder zich te bekommeren om de diagnos
tische waarde van de symptomen. Het verdient aanbeveling het vak van 
rechter te herkennen als een klinisch vak, waarin empirische informatie over 
de juiste waardering van symptomen onontbeerlijk is, en het daartoe beno
digde onderzoek met spoed aan te vangen. 
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