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2. Het verwerven van practice-based evidence
“Bij het verwerven van practice-based evidence gaat het erom de aanwezige ‘tacit 

knowledge’ of impliciete ervaringskennis van beroepsbeoefenaars om te zetten naar 
expliciete kennis die kan worden gedeeld, zo nodig verder ontwikkeld en toegepast. 

Het hoger beroepsonderwijs heeft als kerntaak om de theoretische onderbouwing van 
het beroepsmatig handelen te ontwikkelen vanuit patronen, regels en ontwerpen in 

de beroepspraktijk. Onderzoeksmethoden die hierbij goed aansluiten zijn onder meer: 
action research-achtige benaderingen, met analyses van cases en ‘best-practices’; en 

kwalitatieve onderzoeksmethoden.”

(Uit: Visiedocument praktijkonderzoek lectoren Hogeschool Leiden, 2008)
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2.2  Het ontwikkelen van practice-based evidence: hoe diagnosticeren, sturen 
en evalueren antroposo!sche gezondheidswerkers in de praktijk?
Erik Baars en Evi Koster

Inleiding
Veel beroepsbeoefenaars in de (antroposo!sche) gezondheidszorg hebben 
de afgelopen decennia de invloed bemerkt van de opkomst van de ‘Evidence 
Based Medicine (EBM)’-benadering. EBM of een “op bewijs gebaseerde 
gezondheidszorgpraktijk” (Klazinga, 2001) betreft het zorgvuldig, expliciet en 
oordeelkundig gebruik van het huidig beste bewijsmateriaal om beslissingen 
te nemen voor individuele patiënten (O"ringa e.a., 2008). EBM heeft betrekking 
op alle facetten van de gezondheidszorg (bijvoorbeeld preventie, diagnostiek, 
interventies).  

Naar de huidige maatstaven is er een duidelijke hiërarchie in bewijs, 
waarbij de meta-analyse en systematische review van meerdere sterk 
gecontroleerde e"ectstudies naar bijvoorbeeld een bepaalde interventie 
voor een goed omschreven indicatie (liefst gerandomiseerde (zo mogelijk 
dubbelblinde) e"ectstudies) de hardste bewijzen leveren. Ervaringskennis en 
casuïstiek/‘N = 1’-studies staan in deze hiërarchie op de laagste sporten van de 
bewijsvoeringsladder. 

Onder invloed van de opkomst van de EBM-benadering zijn veel beroepsgroepen 
nationaal en internationaal overgegaan tot het ontwikkelen van protocollen 
en richtlijnen voor bijvoorbeeld diagnostiek en behandeling, veelal 
gebaseerd op resultaten van (e"ect)onderzoek, zo nodig aangevuld met 
resultaten van consensusvorming onder experts en het in kaart brengen van 
patiëntenvoorkeuren. Met het vormgeven van protocollen en richtlijnen worden 
de verschillende soorten kennis die wereldwijd voorhanden zijn, zo goed 
mogelijk gewogen, gebundeld en ter beschikking gesteld aan de medewerkers 
in de zorgpraktijk. Het streven is hierbij om de kwaliteit van de zorg zo optimaal 
mogelijk te maken. 

Binnen de antroposo!sche zorgpraktijk zijn er slechts in geringe mate protocollen 
of richtlijnen ontwikkeld (mede) op basis van de uitkomsten van e"ectonderzoek. 
Überhaupt zijn er (nog) maar relatief weinig onderzoeken naar het e"ect van 
antroposo!sche behandelingen uitgevoerd en gepubliceerd. In 2006 waren er 
wereldwijd nog slechts 195 e"ectonderzoeken (Kienle e.a., 2006). Hierdoor zijn in 
de meeste gevallen wetenschappelijke bewijzen van e"ecten van therapieën niet 
voorhanden. Wel zijn er diverse (aanzetten tot) richtlijnen ontwikkeld op basis van 
het samenbrengen van antroposo!sche geesteswetenschappelijke inzichten en 
ervaringskennis (bijvoorbeeld Bertram, 2005; Layer, 2003; Pütz, 2008).
 
Er zijn verschillende redenen voor het gebrek aan wetenschappelijke bewijzen 
en de daarop gebaseerde ontwikkeling van richtlijnen en protocollen binnen 
de antroposo!sche gezondheidszorg (AG). In veel gevallen is er gebrek aan 
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geld, mankracht en infrastructuur om goed e!ectonderzoek te kunnen 
uitvoeren. Tevens speelt de individugeoriënteerde aard van de antroposo"sche 
gezondheidszorg een grote rol in de stagnatie van bewijsvoering en ontwikkeling 
van mede daarop gebaseerde richtlijnen en protocollen. Velen zijn van mening 
dat de strenge eisen aan e!ectonderzoek (met name de gerandomiseerde 
(dubbelblinde) onderzoeken) geen recht doen aan de individugeoriënteerde aard 
van de AG, en zetten daarnaast op zijn minst grote vraagtekens bij het samengaan 
van de individugeoriënteerde aard van de zorg en het gebruiken van richtlijnen 
en protocollen voor diagnostiek en behandeling (Baars, 2008; Kienle, 2008) die 
berusten op populatieonderzoek. 

Desalniettemin zijn over het algemeen antroposo"sche beroepsbeoefenaars 
en beroepsgroepen van mening dat antroposo"sche zorg een geïntegreerd 
deel van de gezondheidszorg zou moeten uitmaken. Tevens zijn zij van mening 
dat patiënten de beste behandeling zouden moeten krijgen en dat het in de 
huidige tijd vanzelfsprekend is dat verantwoording afgelegd wordt van de 
kwaliteit, inclusief het e!ect van het beroepsmatig handelen naar derden, zoals 
bijvoorbeeld werkgevers, collega-behandelaars, zorgverzekeraars en overheden.
 
Alles overziend is er binnen de AG behoefte aan het opzetten van een 
infrastructuur waarbinnen voor individuele behandelaars en behandelteams 
systematisch het e!ect van hun antroposo"sche zorgmethodieken in kaart 
gebracht kan worden, op een wijze waarbij de eigen, antroposo"sche en 
individugeoriënteerde aard van deze zorg intact blijft, de ervaringskennis van 
artsen, therapeuten en verpleegkundigen geëxpliciteerd en ten volle benut wordt, 
en de resultaten gebruikt kunnen worden voor de verdere ontwikkeling van de 
zorgpraktijk tot zogenaamde ‘systems that work’.2 Daarnaast is er behoefte aan 
verantwoorde handvatten voor (daar waar mogelijk) de integratie van richtlijnen 
en protocollen enerzijds en een op het individu georiënteerde aanpak bij 
diagnostiek en behandeling anderzijds.

Doelstellingen
Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een monitoringsysteem 
waarmee het e!ect van antroposo"sche behandelingen systematisch in kaart 
gebracht kan worden. Het monitoringsysteem moet hierbij de antroposo"sche 
en individugeoriënteerde eigen aard van de AG geen geweld aandoen. Dat wil 
zeggen dat het systeem moet aansluiten bij de wijze waarop in de beroepspraktijk 
diagnostiek, sturen van therapie- en zorgprocessen en evaluatie van de zorg 
plaatsvindt. Het te ontwikkelen systeem moet tevens de beroepspraktijk 
ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van de zorgmethodieken. 
 
Het onderzoek moet in nauwe samenwerking met het beroepsveld worden 
uitgevoerd, om daarmee de voorwaarden te scheppen dat er een instrument 
ontwikkeld wordt dat nauw aansluit bij de praktijk, en daarmee acceptabel en 
bruikbaar is voor de beroepsgroep.

2  ‘Systems that work’ zijn systemen die in de praktijk goed functioneren. 
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Daarnaast wordt in dit project gewerkt aan het ontwikkelen van verantwoorde 
handvatten voor de integratie van richtlijnen en protocollen enerzijds en een 
individugeoriënteerde aanpak bij diagnostiek en behandeling anderzijds. 

Vraagstellingen
De vraagstellingen waar met dit onderzoek uiteindelijk een antwoord op gegeven 
moet gaan worden, zijn:
1. Op welke wijze vindt er in de zorgpraktijk van experts in de kunstzinnige 

therapie, antroposo!sche verpleegkunde en fysiotherapie diagnostiek, sturing 
van therapieprocessen en evaluatie van e"ecten plaats?

2. Op welke wijze kan op basis van de uitkomsten van vraag 1 een 
monitoringsysteem voor de antroposo!sche zorgmethodiek worden 
ontwikkeld, waarmee voor individuele behandelaars en behandelteams 
systematisch het e"ect van hun antroposo!sche behandelingen in kaart 
gebracht kan worden, op een wijze waarbij de eigen, antroposo!sche en 
individualiserende aard van deze zorg intact blijft, de ervaringskennis van 
artsen, therapeuten en verpleegkundigen ten volle benut wordt, en de 
resultaten gebruikt kunnen worden voor de verdere ontwikkeling van de 
zorgpraktijk tot zogenaamde ‘systems that work’?

3. Kunnen reguliere protocollen en richtlijnen en antroposo!sche 
individugeoriënteerde zorgmethodieken evidence-based praktisch worden 
geïntegreerd, en zo ja, op welke wijze?

4. Op welke wijze kan een wetenschappelijke verantwoording van een 
individualiserende, holistische aanpak worden gegeven? 

Tot op heden is slechts aan de vraagstellingen 1 en 2 gewerkt. In dit hoofdstuk 
worden, omwille van de beperkte lengte, slechts de resultaten van de eerste 
vraagstelling beschreven.

Materiaal en methoden
In de eerste fase heeft het onderzoek zich, om redenen van praktische 
haalbaarheid, beperkt tot de beroepsgroepen kunstzinnige therapie, 
antroposo!sche verpleegkunde (uitwendige therapieën) en antroposo!sche 
fysiotherapie. Het is de bedoeling dat bij een positief resultaat ook de andere 
beroepsgroepen bij het onderzoek betrokken gaan worden. Met alle drie 
de beroepsgroepen zijn drie focusgroepbijeenkomsten gehouden met 
vakinhoudelijke experts, dat wil zeggen beroepsbeoefenaars die minimaal tien 
jaar in hun vak actief zijn. De vragen die leidend waren binnen de gesprekken, 
richtten zich op het expliciteren van de werkwijze ten aanzien van diagnostiek, 
processturing en evaluatie van e"ecten. Concrete vragen waren: op welke manier 
kom je er in de praktijk achter wat er aan de hand is met de patiënt, hoe stel je een 
diagnose, hoe stuur je je therapeutische processen, hoe kom je tot een keuze voor 
een speci!eke interventie, en hoe evalueer je het e"ect van je interventie? Kun 
je, liefst aan de hand van geslaagde casuïstiek, zo precies en concreet mogelijk 
vertellen hoe je als therapeut/verpleegkundige te werk gaat?
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Nadat een deelnemer zijn bijdrage had geleverd, werden verhelderende vragen 
gesteld en werd aansluitend door de gehele groep gediscussieerd over de 
betekenis van de bijdrage. Op basis van de uitkomsten van de focusgesprekken 
en de literatuur werd een eerste ontwerp van een monitoringsysteem gemaakt en 
met de deelnemers besproken. 

Resultaten
In dit onderdeel worden allereerst per beroepsgroep de resultaten van de drie 
onderdelen van de werkwijze (diagnostiek, processturing en evaluatie van het 
e!ect) besproken.  

Kunstzinnige therapie (beeldend)
Kunstzinnige therapie is gebaseerd op de relatie tussen de kunsten en de mens. 
De nadruk ligt op de eigen activiteit. Zelf kunstzinnig bezig zijn spreekt de 
gezonde kern van de mens aan. Wanneer je"bijvoorbeeld langdurig eenzijdig 
wordt belast, kunnen er spanningen ontstaan die tot lichamelijke en/of psychische 
klachten kunnen leiden. De balans tussen denken, voelen en handelen kan 
verstoord raken. De kunstzinnig therapeut kan helpen deze balans weer te 
herstellen. 
 
De middelen waarmee wordt gewerkt komen uit de beeldende kunsten, de 
muziek en de spraakkunst. Deze werken direct op de ziel en de therapeutische 
werking gaat tot in het lichamelijke. Het doen van kunstzinnige therapie kan het 
gevoelsleven verdiepen en innerlijk evenwicht brengen. Het opent ons (opnieuw) 
voor de natuur en onze leefomgeving en kan ons gevoel van welzijn verbeteren. 
De kunstzinnige therapieën (beeldend, schilderen, muziek en"spraak) kunnen 
gericht zijn op lichamelijke en psychische veranderingen, op ondersteuning bij 
ontwikkelingsvragen en verwerkingsprocessen, op pedagogische begeleiding"of 
op een combinatie daarvan. 

Diagnostiek
Bij de kunstzinnige therapie (beeldend) kunnen vijf diagnostische categorieën 
worden onderscheiden:
1. eerste indruk gegevens
2. intake-/anamnesegegevens;
3. observatiegegevens van de patiënt zelf;
4. observatiegegevens van het diagnostisch kunstzinnig werk; en
5. een categorie waarin de voorhanden gegevens gesynthetiseerd worden.

Bij de eerste indruk wordt onder meer gelet op opvallende feitelijke 
waarnemingen en de intuïtieve totaalindruk in de eerste ontmoeting. Vaak wordt 
deze indruk genoteerd en vervolgens opzijgelegd, waarna de therapeut de patiënt 
opnieuw open kan ontmoeten.  

Bij de intake/anamnese wordt gekeken naar de informatie van de verwijzer 
(bijvoorbeeld de DSM-classi#catie, observaties, de hulpvraag en de vermoedens 
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van de verwijzer), de beschrijving van de klacht door de patiënt, biogra!sche 
gegevens (naast algemene gegevens, zoals geboortedatum en kinderziektes, 
bijvoorbeeld ook bijzondere gebeurtenissen en transgenerationele thema’s), 
het functioneren van de wezensdelen (bijvoorbeeld het dag-nachtritme, de 
warmtehuishouding en de verhouding tussen opbouw en afbraak) en de invloed 
van de (sociale) omgeving (bijvoorbeeld bij kinderen de relatie met de ouders).
De observatiegegevens van de patiënt zelf zijn onder te verdelen in enerzijds 
de feitelijke observaties van de gestalte, het gedrag en de (werk)houding 
en anderzijds de kwaliteiten verkregen door de methodiek van het inlevend 
waarnemen. De therapeut kijkt naar hoe de patiënt te werk gaat en wat de 
(lichamelijke) reacties zijn tijdens het werken (bijvoorbeeld: hoe zit of staat de 
patiënt erbij, hoe houdt de patiënt penseel/krijt/potlood/verf vast, wat is de water-
verfverhouding, wat gebeurt er met de ademhaling, spierspanning, concentratie, 
spreekt de patiënt veel of opvallend niet?). Daarnaast neemt de therapeut 
kwaliteiten aan de patiënt waar door middel van het inlevend waarnemen. De 
therapeut laat de patiënt op zich inwerken, wat voel je dan, wat roept de patiënt in 
je op, wat doet de patiënt met je? Het gaat hier om kwaliteiten zoals bijvoorbeeld: 
is de patiënt rustig of gejaagd, open of gesloten, onzeker, overactief of traag, 
introvert of extravert?  

Bij de observatie van het kunstzinnig werk valt eenzelfde onderverdeling te 
maken tussen enerzijds de feitelijke waarneming van het beeld en anderzijds de 
waarneming van het beeld via de inleving. Bij de feitelijke waarneming gaat het 
vooral over beeldelementen zonder daarbij over te gaan tot interpretatie ervan. 
Een kleine greep uit de vele beeldelementen is bijvoorbeeld: het kleurgebruik, 
de aanwezigheid van lijnen en vormen, het vlakgebruik, de verhouding tussen 
licht en donker, de overgangen of grenzen, de gevuldheid van de klei of het juist 
uitgemergeld zijn ervan en de verhoudingen en gestalte van een diagnostisch 
mens!guur. Bij het inlevend waarnemen stelt de therapeut zichzelf de vraag: wat 
roept het werk in mij op, wat komt er op me af als ik dit kunstzinnig werk op me 
in laat werken? Het werk kan bijvoorbeeld angst uitstralen, leegte, chaos, verdriet, 
woede. Het werk kan geordend zijn, doorzichtig, uitvloeiend, gestuwd, zonder 
bodem, gefragmenteerd, zonder samenhang, vormeloos of juist heel vast in de 
vorm. Het gaat erom de kwaliteiten van het werk zo exact mogelijk te benoemen, 
met alle nuances die recht doen aan het werk daarbij.  

Bij de synthese van de voorhanden informatie uit de hiervoor beschreven 
categorieën wordt de informatie samengevoegd, vergeleken en verdicht, waaruit 
een totaalbeeld van waarnemingen ontstaat. Hierbij wordt er door de therapeut 
gelet op de verschillende lagen waarop het totaalbeeld tot verschijning komt. 
Zo zullen bijvoorbeeld het kunstzinnig werk, de gestalte van de patiënt en de 
biogra!sche gegevens op hun eigen manier hetzelfde beeld of verhaal van de 
patiënt (kunnen) laten zien. Als er zich tegenstrijdigheden voordoen, wordt er 
gekeken hoe deze passen binnen de samenhang. De verzamelde diagnostische 
informatie wordt door therapeuten vaak (gedeeltelijk) geplaatst binnen het 
kader van de drieledigheid en/of de vier wezensdelen van de mens als geheel 
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(fysieke lichaam, etherlichaam, astraallichaam en ik-organisatie). Er wordt 
benoemd waar zich eenzijdigheden voordoen, en/of hoe het gesteld is met 
de kwaliteit of samenhang van de wezensdelen. Intuïtieve momenten kunnen 
hierbij een belangrijke rol spelen om tot een werkelijke en passende synthese 
te komen. Iedere therapeut volgt in dit proces zijn of haar eigen weg. De ene 
keer via het systematisch ordenen van informatie, de andere keer sterk gestuurd 
door het gevoel en dan weer al doende komt men ontdekkingen op het spoor. 
De verschillende observatielagen vullen elkaar steeds aan tot een bepaald 
verzadigingspunt, een moment waarop alle informatie idealiter binnen een geheel 
is ondergebracht. 

Samengevat werken veel kunstzinnige therapeuten in het diagnostisch proces met 
de stappen: (1) feiten waarnemen (aan patiënt en kunstzinnig therapeutisch werk), 
(2) de samenhang tussen de feiten met behulp van patroonherkenning vaststellen, 
(3) het inleven in feiten en samenhangen en het van daaruit benoemen van de 
daaruit sprekende dynamiek, en (4) alle voorgaande stappen laten uitmonden in het 
kunnen benoemen van de betekenis van het geheel of het geheel als uitdrukking 
van een disbalans in de drie- of vierledigheid kunnen benoemen. 

Dit wordt in het vervolgtraject gebruikt als voorlopige diagnose, die in de loop van 
de behandeling steeds verder bijgesteld kan worden. In de meeste gevallen blijft 
deze diagnose sterk verbonden met een beleefbaar beeld dat past bij de patiënt 
en diens problematiek. Dit punt vormt vaak het vertrekpunt voor de verdere 
behandeling. 

Processturing
De gebruikelijke media binnen de kunstzinnige therapie zijn boetseren, tekenen 
en schilderen. Op basis van de bevindingen uit de diagnostische fase wordt een 
keuze gemaakt voor het middel waarmee de patiënt aan de slag gaat. Hetgeen 
waarmee gewerkt wordt, biedt bijvoorbeeld een goed tegenwicht ten opzichte 
van de problematiek. Of het is een middel waarin de patiënt zich juist erg prettig 
voelt, of het biedt de patiënt bijvoorbeeld een gerichte heilzame ervaring. De 
middelen worden ingezet en hebben een eigen werkingsgebied. Schilderen kan 
worden ingezet om bijvoorbeeld het etherlichaam te ondersteunen, boetseren 
om een kracht aan te spreken die nooit eerder is aangesproken, en vormtekenen 
kan bijvoorbeeld positief op de integratie van de wezensdelen werken. Daar 
waar het boetseren in beweging brengt en vormt, spreekt het de onderpool 
aan. Het tekenen met exacte lijn en perspectief spreekt de bovenpool aan. 
De krijt en schildertechnieken waarin de kleur en het verbinden van kleuren, 
mengen,  centraal staat, spreken het middengebied aan. Maar ieder middel is op 
ook weer op een andere manier in te zetten. Zo kun je vormschilderen en in het 
tekenen het exacte verlaten en met licht en duister gaan werken. Er bestaan ook 
contra-indicaties, bijvoorbeeld een materiaal waarmee de patiënt door scholing 
al goed overweg kan en waardoor de kans bestaat dat het niet meer optimaal 
therapeutisch ingezet kan worden. 
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Het kunstzinnig therapeutisch proces kent twee belangrijke principes. Het 
impressieve werken, waar de patiënt beelden en technieken aangeboden 
krijgt. Deze kunnen uit de natuur komen, uit de kunst of uit de literatuur. Maar 
ook kan alleen kleur en vorm worden aangeboden. Deze beelden werken op 
de wezensdelen en hebben een veranderend vermogen op de onderlinge 
samenhang. Bij het expressieve werken wordt gewerkt met datgene wat de 
patiënt in zich draagt en ‘eruit’ moet omdat het in de weg zit. Het eerste principe 
werkt stabiliserend, het herstelt het individueel evenwicht. Het tweede principe 
geeft de mogelijkheid te  verwerken, meestal is daarna pas impressief werken 
mogelijk.  

Tijdens het kunstzinnig werken let de therapeut steeds op de manier waarop 
de patiënt aan het werk is, en de zichtbare reacties die optreden. Deze kunnen 
aanleiding geven tot het bijsturen van het therapeutisch proces. Afhankelijk van 
de ernst en urgentie van de situatie (bijvoorbeeld bij psychiatrische patiënten) 
wordt het principe ‘!rst things !rst’ gehanteerd. Als therapeut volg je de 
veranderingen die optreden bij de patiënt nauwkeurig en probeer je daar waar 
dat nodig is in het moment bij te sturen. Stapje voor stapje elke verandering 
volgen en de patiënt op weg helpen naar een volgende ontwikkelingsstap. 
Tegenwoordigheid van geest, in het moment zelf doen wat aan de orde is, is 
hierbij van essentieel belang. 

Het therapeutisch proces is in het algemeen gericht op het oproepen van een ge-
zondmakende reactie bij de patiënt. Op basis van de kunstzinnig therapeutische 
diagnose wordt als uitnodiging een passende kunstzinnige dynamiek aangebo-
den (bijvoorbeeld het schilderen van een beeld uit de natuur of de ervaring van de 
weerstand van steen). Door het ingaan van de patiënt op deze uitnodiging treden 
veranderingen op in de onderlinge relatie tussen de wezensdelen (bijvoorbeeld 
een versterking van het etherlichaam, waardoor deze beter in staat is het astraal-
lichaam te ‘dragen’). De therapeut probeert het proces dusdanig te sturen dat de 
patiënt door het kunstzinnig werken heen geïsoleerde elementen terugbrengt 
binnen een gezonde samenhang van zijn/haar wezensdelen. Via het kunstzinnig 
werken beleeft de patiënt het gebaar, de dynamiek of het werkzame principe van 
binnenuit. Het gaat hier om het beleven van een kwaliteit of dynamiek, waardoor 
deze verinnerlijkt kan worden. Door het verinnerlijken van het gebaar werkt de 
patiënt aan diens eigen gezondheidstoestand. 

Evaluatie van het e"ect
De evaluatie van het therapeutisch proces vindt plaats door middel van het 
opnieuw waarnemen van patiënt en kunstzinnig werk en de waargenomen 
veranderingen betekenis geven in de context van het therapeutisch proces. Welke 
veranderingen neem je waar aan de patiënt tijdens het werken? Waaraan merk je 
dat het kunstzinnig werken zijn werk doet? Komt de patiënt bijvoorbeeld aan in 
zijn lijf (waarneembaar aan bijvoorbeeld het knorren van de buik, het dalen van de 
spierspanning en/of een blos op de wangen)? Of breekt het zweet uit, voelt de klei 
droog en voelen de handen koud? Als therapeut moet je steeds checken of het 
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nog klopt voor deze mens en op dit moment. 

Wanneer het in de loop van de therapie beter gaat met een patiënt, zie je 
bijvoorbeeld de levenslust toenemen, helderder ogen, een betere persoonlijke 
verzorging, en het werk wordt eigen. Andere vragen zijn bijvoorbeeld of iemand 
in staat is om beter naar zichzelf te kijken. Komen de levensprocessen op gang? 
Klopt het gebaar in het werk? Neemt de patiënt het gebaar over? Weet de patiënt 
innerlijk vormkracht te vinden? Komt iemand op tijd, of is de patiënt plotseling de 
afspraak vergeten? Verandert de dynamiek? Kom je in de therapie in een diepere 
laag bij de patiënt? Vaak kun je (eventueel samen met de patiënt) achteraf het 
moment in het proces aanwijzen waar de patiënt het ‘te pakken’ had. 

De veranderingen in het therapeutisch proces zijn ook zichtbaar in het kunstzinnig 
werk. Welke verschillen zijn er tussen het eerste en het laatste werk, en hoe heeft 
het proces daartussen zich afgespeeld? Is het beeld ‘gezonder’ geworden?
 
Naast de evaluatie aan de hand van observatie evalueren de therapeuten hun 
behandeling ook in gesprek met de patiënt. Hoe is het afgelopen week gegaan? 
Heeft de patiënt goed geslapen? Heeft de patiënt nog e!ect ervaren na de vorige 
sessie? Of ter afronding na een geheel proces: hoe sta je nu in het dagelijks leven? 
Zijn er nieuwe thema’s naar boven gekomen? Waaraan heb je de afgelopen tijd 
gewerkt? Hoe wil je nu verder? De evaluatie wordt op verschillende momenten 
binnen het therapeutisch proces toegepast. Therapeuten evalueren het e!ect van 
een opzichzelfstaande interventie en de betekenis ervan in die speci"eke situatie, en 
zij evalueren het e!ect van de therapie over een langere tijd en meerdere sessies. 

Verpleegkunde
Verpleegkunde richt zich kortweg op de anamnese, diagnose en interventie 
bij menselijke reacties op feitelijke en potentiële gezondheidsproblemen. De 
antroposo"e geeft een extra dimensie aan het basale, reguliere, verpleegkundige 
beroep en verruimt de visie op het gebied van gezondheids- en levensvragen 
met aanvullende gezichtspunten. Een antroposo"sch verpleegkundige 
levert daarmee een toegevoegde waarde aan het basisberoepspro"el. In het 
Beroepspro"el van de antroposo"sch verpleegkundige staat dat deze zich de 
opgave stelt om inzichten vanuit de antroposo"e en speci"ek de antroposo"sch 
georiënteerde geneeskunde te vertalen als antwoord op de individuele behoefte 
van de zorgvrager. Zij levert een eigen praktische en theoretische bijdrage 
aan de identiteit van het verpleegkundig beroep als zodanig en kan op een 
eigentijdse manier de alledaagse verleende zorg inspireren. Verpleegkunde wordt 
uitgeoefend in de intramurale en extramurale setting, en tevens als zelfstandige 
praktijk. De uitwendige therapie is een interventie die alleen uitgevoerd mag 
worden door een (BIG en antroposo"sch) geregistreerde verpleegkundige.
 
Diagnostiek
Bij de verpleegkunde kunnen vier categorieën diagnostische gegevens worden 
onderscheiden:
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1. eerste indruk gegevens;
2. intake-/anamnesegegevens;
3. observatiegegevens; en
4. een categorie waarin de voorhanden gegevens gesynthetiseerd worden.

Bij de eerste indruk wordt onder meer gekeken naar de manier waarop de patiënt 
spreekt, een hand geeft, oogcontact maakt en zich beweegt, en worden de 
uitdrukking van de ogen en andere opvallende waarnemingen geregistreerd. 
 
Bij de intake/verpleegkundige anamnese worden de gegevens van de patiënt op 
systematische wijze in kaart gebracht (fysiek, sociaal-emotioneel, biogra!sch, de 
levensbeschouwing) met behulp van een gangbare basisanamnese. Daarnaast 
wordt een antroposo!sch georiënteerde anamnese afgenomen, die zich 
richt op de tweeledigheid (verhouding opbouw en afbraak), de functionele 
driegeleding, de vierledigheid, de zeven levensprocessen en/of de vier 
lichaamsgebonden zintuigen, en bij kinderen de speci!eke temperamenten. 
De informatie van de verwijzende arts wordt overgenomen (diagnose, advies 
behandeling, voorgeschreven medicatie, enzovoort), de klacht wordt speci!ek 
uitgevraagd (beschrijving door de patiënt zelf, reden van de komst, enzovoort), 
er worden biogra!sche gegevens verzameld (bijvoorbeeld geboortedatum, 
ziektegeschiedenis, gezinssituatie, beroep, hobby’s, zingeving, levenslust), en de 
kwaliteit van de levensprocessen3 wordt in kaart gebracht (warmtehuishouding, 
eetpatroon, uitscheiding van ontlasting en urine, slaapkwaliteit, herstel na ziekte, 
groei, enzovoort). Speci!ek voor de uitwendige therapie komen er naast de 
‘standaard’-anamnesevragen te rubriceren waarnemingen bij, zoals de fysieke 
warmteverdeling en de verhouding polsfrequentie-ademhalingsfrequentie voor 
de behandeling (en erna in het kader van de evaluatie).  

Observaties aan de patiënt zelf betre"en: concrete lichamelijke aspecten 
(bijvoorbeeld waarnemingen aan de huid, klamheid van de handen, de 
warmteverdeling over het lichaam, (over)gewicht), de wijze waarop de patiënt 
contact maakt (bijvoorbeeld de kwaliteit van het contact, durft de patiënt 
zich over te geven aan de therapie?), en kwalitatieve aspecten van de patiënt 
(bijvoorbeeld de stugheid van de huid, meer een bol of een dun type? Hoe zijn de 
gestalte(bouw) en de houding, de verhouding van de verschillende aspecten van 
het organisme en de vitaliteit?). 
 
Bij de synthese van de voorhanden informatie uit de vorige categorieën (eerste 
indruk, intake/anamnese en observaties) wordt de informatie verdicht tot (1) een 
overkoepelende dynamiek (bijvoorbeeld naar voren gericht, terughoudend, te 
open, gejaagd) en/of (2) een oordeel over de constitutie,4 de levensprocessen, de 

3  In de antroposo!sche literatuur worden zeven levensprocessen beschreven (zie onder meer: 
Schoorel, 2004; en hoofdstuk 3.2 van Thea Giesen in dit boek).

4  In de antroposo!sche menskunde wordt uitgegaan van het bestaan van niet-materiële, hogere 
ordeningsniveaus die richting geven aan de laag van de fysieke materie. De terminologie van 
bijvoorbeeld de drieledigheid of de vierledigheid van de mens heeft betrekking op deze hogere 
ordeningsniveaus. 
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emotionele wereld, en/of (3) een oordeel over een eenzijdigheid met betrekking 
tot de vier elementen, de vier organen, de drieledigheid (bijvoorbeeld evenwicht 
tussen opbouw en afbraak), de vierledigheid of de twaalf verpleeggebaren. 
Deze synthetiserende stap wordt in vrijwel alle gevallen gezet, maar kan op 
verschillende manieren tot stand komen (als onverwachte intuïtie, na een bewust 
(fysiek nabootsen en/of alleen in het bewustzijn) inleven in de patiënt (beeld 
opbouwen van de kenmerken van de patiënt, het beeld laten verdwijnen, vragen 
stellen als: wat doet de patiënt met je, wat klopt er niet, wat roept hij/zij in je op 
aan oordelen, interventies?) en op verschillende momenten (bij de eerste indruk, 
tijdens het diagnostisch proces of pas tijdens de behandeling)). 

Processturing
Na de synthese wordt een plan van aanpak met doelformulering (hoofddoelen en 
subdoelen) en/of werkrichting geschreven. Bij het sturen van het therapeutische 
proces speelt de antroposo!sche, verpleegkundige diagnose een belangrijke rol. 
Op basis van het beeld van de plant(aardige substantie) en diens relatie met de 
mens, de constitutie (vooral bij kinderen), verschillende aspecten van de patiënt 
(bijvoorbeeld de leeftijd, wel of geen uitzaaiingen bij patiënten met kanker) en de 
haalbaarheid (hoeveel keer heb je, welke middelen heb je, hoeveel tijd heeft de 
patiënt?; dit speelt vooral bij niet in loondienst werkzame verpleegkundigen in de 
ambulante praktijk), wordt een plan gemaakt dat aansluit bij de antroposo!sche, 
verpleegkundige diagnose en de verpleegkundige problemen. Vervolgens 
wordt dit uitgevoerd waarbij er een keuze is gemaakt voor een substantie (olie, 
metaal- of plantenzalf, mineraal, essence of gekleurd licht), voor bad, inwrijving 
en/of wikkel/kompres. Hierbij is het devies: ‘!rst things !rst’ (eerst de problemen/
klachten aanpakken die het meest ‘verstorend’ zijn voor het dagelijks leven en 
welbevinden van de vragende mens, en/of de opbouw stimuleren). Soms wordt 
het proces bijgesteld als het sneller kan of langzamer moet, of als iets voorrang 
behoeft of anders moet (bij geen of niet-verwachte e"ecten). In ieder geval is het 
van belang om het gehele proces de tijd te geven. De verpleegkundige interventie 
is er namelijk op gericht om de patiënt zichzelf weer een geheel te laten voelen 
en/of iets los te laten en/of iets nieuws/anders te leren, en dit heeft tijd nodig om 
een eigen vermogen te kunnen worden en te beklijven (zie ook: Bertram, 2005).
 
Bij verpleegkundige uitwendige therapie gaat het om kennis van het medicament, 
inzicht in de patiënt, de medemenselijke ontmoeting met de verpleegkundige en 
de praktische vaardigheid. Deze kennis, kunde en vaardigheden – competenties- 
worden ingekleurd door verschillende deugden en attitude aspecten, door de 
antroposo!sche oriëntatie en de individuele ontwikkelingsweg. 
Als aanvullend en ondersteunend in de sturing van de therapeutische processen 
worden deugden als aandacht, humor en moed, en aspecten met betrekking 
tot kennis en attitude genoemd: bewustzijn hebben van de kwaliteiten van 
de planten, waardoor je kunt kiezen voor het toepassen ervan, en uitgaan 
van reïncarnatie, en dus de verantwoordelijkheid beleven ten aanzien van de 
geestelijke individualiteit van de patiënt.  
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Evaluatie van het e!ect
Bij het in de praktijk evalueren van het e!ect van de therapie wordt gekeken naar 
het subjectieve oordeel van de patiënt, worden er observaties aan het lichaam 
gedaan, en worden het gedrag en psychisch functioneren beoordeeld door een 
verpleegkundige en soms een therapeutisch team. 

Bij het in kaart brengen van het subjectieve oordeel van de patiënt wordt 
gevraagd naar vitaliteitsaspecten (of hij/zij minder vermoeid is (kan de eerste 
keren echter verergeren omdat de patiënt het dan pas gaat voelen), zich warmer 
voelt, zich beter voelt, of de klachten verminderen, er meer energie is om de 
dagelijkse dingen langer vol te houden, of het e!ect van, bijvoorbeeld, een 
inwrijving langer doorwerkt, naar aspecten van het slaap-waakritme, bijvoorbeeld 
of er beter geslapen wordt (de kwaliteit en de mate van doorslapen), en of iemand 
emotioneel stabieler is/beter de wereld aankan. Net als bij de vermoeidheid kan 
het hier ook eerst slechter gaan doordat de patiënt bij bijvoorbeeld onverwerkte 
emoties komt. De verpleegkundige kent en herkent dat een verslechtering een 
tijdelijk gegeven kan zijn behorend bij een nieuw proces. Is de patiënt meer 
bij zichzelf, meer in zijn eigen kracht. Voelt de patiënt zich meer een geheel? Is 
de leefstijl veranderd? Zijn er bepaalde inzichten of krachten tot ontwikkeling 
gekomen? Belangrijke antwoorden zijn of patiënten zich weer heel voelen, 
beleven dat ze dingen kunnen loslaten, dat er een ontwikkelingsstap gemaakt 
is, of er iets nieuws opgepakt is, iets dat voorheen nog niet kon, en of de patiënt 
weer zin heeft om dingen te doen en/of toekomstperspectief ziet. Soms worden 
evaluatievragen met een standaardvragenlijst afgenomen. 

Bij de observaties door de verpleegkundige zelf wordt er met name gekeken of er 
een betere warmteverdeling over het organisme is, of het gehele lichaam warm 
is, en of er een betere gelaatskleur en huidskleur is. Bij het narusten wordt onder 
meer gekeken of een patiënt te wakker, onrustig is of te vast of te licht slaapt. Op 
basis van deze informatie kan het proces worden bijgestuurd. Bij het beoordelen 
van aspecten van het gedrag wordt bijvoorbeeld gekeken naar de mate van 
sociaal gedrag, agressiereductie en concentratievermogen. 

Opvallend is dat verpleegkundigen in het algemeen bij de evaluatie van de 
e!ecten vooral letten op de verbetering van de vitale functies.   

Fysiotherapie
Antroposo"sche fysiotherapeuten hebben na hun reguliere opleiding een 
aanvullende scholing antroposo"sche fysiotherapie gevolgd. De antroposo"sch 
fysiotherapeut hanteert reguliere diagnostische en behandelkaders binnen de 
mensvisie vanuit het antroposo"sch perspectief. Dit resulteert in een rijkere 
en meer gedi!erentieerde diagnostische beeldvorming, waarin met name 
kwalitatieve elementen een rol spelen, en een interventiekeuze die daar goed op 
aansluit. In de antroposo"sche fysiotherapie worden met name massagetherapie 
(ritmische massage), bewegingstherapie en in sommige gevallen hydrotherapie 
(substantie- en bewegingsbaden) gebruikt.
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Diagnostiek
Bij de fysiotherapeuten kunnen zes categorieën diagnostische gegevens worden 
onderscheiden:
1. eerste indruk gegevens;
2. intake-/anamnesegegevens;
3. algemene observatiegegevens;
4. gegevens van onderzoek aan het bewegingsorganisme;
5. gegevens van diagnostische massage; en
6. een categorie waarin de voorhanden gegevens gesynthetiseerd worden.  

Bij de eerste indruk wordt onder meer gekeken naar de algemene indruk die de 
patiënt geeft, en de kwaliteit van het bewegen. 
 
Bij de intake/anamnese wordt gekeken naar de informatie van de verwijzer 
(bijvoorbeeld aard van de klacht, hoe lang deze bestaat, idee over mogelijke 
oorzaak, het verloop tot nu toe, zijn klachten beïnvloedbaar door eigen activiteit, 
eerder ingezette therapie, overige klachten, vitale functies, biogra!sche vragen, 
werksituatie, overige activiteiten (sport, hobby’s), verslag medisch diagnostisch 
onderzoek, indicatiestelling (regulier en/of antroposo!sch), therapiekeuze arts), 
wat patiënten reeds gedaan hebben met hun klacht(en), wat wel en niet helpt 
om de klacht(en) te verminderen, overige klachten/ziekten, therapeutisch-
biogra!sche vragen (ziektegeschiedenis, hoe de klachten beleefd worden), 
anamnese volgens SCEGS-model (somatiek, cognitie, emoties, gedrag en 
sociaal functioneren) (door sommige therapeuten), vitale functies (slapen, eten, 
warmtehuishouding, enzovoort), de gezinssituatie, overige activiteiten (sporten, 
activiteiten) en gewoontes. Bij kinderen vraagt men in de heteroanamnese naar 
hoe het kind speelt, enzovoort. Soms wordt voor diagnostische onderdelen een 
vragenlijst (bijvoorbeeld het anamneseformulier van de KNGF) gebruikt.
 
De algemene observatie vindt plaats in de therapieruimte en soms in de 
natuurlijke omgeving of tijdens sport (bijvoorbeeld tijdens opname in een 
ziekenhuis). Aspecten die geobserveerd worden, zijn: onder- of overgewicht, 
de kwaliteit van de ademhaling, de stem, de blik in de ogen en de houding 
(bijvoorbeeld: hoe zit iemand in de drie ruimterichtingen, wat is de kwaliteit 
van de beweging (bijvoorbeeld: beweegt iemand zwaar of licht, gemakkelijk, is 
er stuwing, hoe is de coördinatie?), en hoe zit iemand in een instabiele situatie 
(bijvoorbeeld te testen door een patiënt te laten zitten op een barkruk)?
 
Bij het onderzoek aan het bewegingsorganisme wordt gekeken naar het 
functionele bewegen, hoe maakt iemand de beweging in de praktijk (bijvoorbeeld 
haar kammen bij een schouderklacht), vervolgens wordt de mobiliteit van het 
gewricht volgens speci!eke testen onderzocht om vast te stellen welk deel 
(spieren, pezen, gewricht, zenuw) de klacht en/of beperking veroorzaakt, en 
wordt een algemene fysiotherapeutische behandeldiagnose gesteld. Daarnaast 
kan hierbij vanuit het antroposo!sche kader worden gelet op de kwaliteit van 
het bewegen (past het bewegen binnen het gehele bewegingspatroon van dit 
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individu, of is er een discrepantie; of wordt de kwaliteit beoordeeld vanuit de vier 
elementen), de dynamiek van het bewegen (vanuit de driegeleding beoordeeld) 
en het positie innemen ten opzichte van de drie ruimtedimensies tijdens het 
bewegen. 
 
Diagnostisch wordt bij de massage naar de volgende aspecten gekeken: hoe gaat 
iemand liggen/hoe beweegt iemand? Er wordt gelet op de ‘informatie uit mijn 
handen bij het lezen van het lichaam’ (‘wat mijn handen ontmoeten’), waarbij een 
indruk wordt verkregen van de kwaliteiten van huid en onderhuids bindweefsel. 
Deze indruk heeft vaak beeldkarakter, bijvoorbeeld: ‘kwark met brokjes’, ‘leeg’, 
‘schuurpapier’, maar levert ook exacte informatie betre!ende de warmte en 
structuurveranderingen. De diepere lagen, het bindweefsel en de spieren, worden 
ook op deze manier beoordeeld (bijvoorbeeld: de tonus, ‘heel vast’, ‘het heeft 
geen bodem’, ‘een kale knie’, ‘eilandjes/geen verbinding’, warm/koud, dicht/los). 
Tevens wordt gekeken hoe zowel de patiënt als de therapeut reageren tijdens de 
massage: de therapeut ziet zichzelf een interventie uitvoeren (bijvoorbeeld een 
type handgreep toepassen), hoe iemand reageert op de massage (bijvoorbeeld: 
terugtrekken, overgave, reageert de patiënt op het aangeboden ritme, kan hij/
zij de spanning gemakkelijk loslaten?). Tenslotte wordt beoordeeld ‘of er iets 
uit de samenhang valt’, of ergens het etherische te weinig aanwezig is, of er 
spanningsverschillen zijn, en wat voor soort spanning er is. 
 
Bij de synthese van de voorhanden informatie uit de hiervoor beschreven 
categorieën wordt de informatie samengevoegd en/of verdicht tot een 
totaalbeeld van waarnemingen aan de patiënt, dat vertaald of gelezen wordt 
door te kijken naar: de verhoudingen (bijvoorbeeld verschillen tussen bovenkant 
en onderkant van het lichaam), de samenhangen tussen verschillende bronnen 
(‘Voel ik dit ook als ik masseer?’, ‘Passen de verschillende observaties in een 
diagnostisch patroon?‘), pluis-niet-pluisgevoelens (met betrekking tot houding, 
contact, klachten), de kwaliteit van wat waargenomen is (bijvoorbeeld stug, droog, 
gespannen, gestuwd, pasteus, of mengkwaliteiten, ‘ruisend riet’), de dynamiek 
(bijvoorbeeld hoe iemand erbij zit, komt overeen met het klachtenpatroon en 
andere waarnemingen, gesloten of open (lokaal of als geheel)), temperamenten 
of kinderlijke constitutietypologieën, de drieledigheid (bijvoorbeeld vanuit het 
bewegen, ‘worden de ledematen als hoofd gebruikt?’). Met behulp van de vier 
elementen kan een oordeel worden gegeven over de kwaliteit van de beweging: is 
de beweging stokkend of stotend (invloed Aarde), stromend (invloed Water), kan 
de beweging snel gewisseld worden in richting, snelheid of intensiteit (invloed 
Lucht), en kan de patiënt in de beweging zowel bij zichzelf als bij de ander zijn 
(invloed Vuur)? Vanuit het perspectief van de vierledigheid wordt bijvoorbeeld de 
kwaliteit van het bindweefsel gerelateerd aan het etherlichaam, de spierspanning 
en ademhaling aan het astraallichaam en de warmte(verdeling) en het contact 
(zowel in het sociale contact als hoe het weefsel reageert op de interventie tussen 
patiënt en therapeut) aan het Ik. In deze fase vallen idealiter de verschillende 
puzzelstukjes op hun plaats en krijgt de therapeut antwoorden op vragen als: 
welke vraag stelt de patiënt aan mij, hoe neemt de patiënt bezit van zijn eigen 
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lijf (op dit moment) en hoe gaat hij daarmee om, hoeveel informatie kan de 
patiënt aan, waar is de patiënt in zijn/haar proces, zodat ik daarbij als therapeut 
kan aansluiten, en wat voor soort disbalans is er? In deze fase komt de therapeut 
tot een fysiotherapeutische diagnose, zowel regulier als antroposo!sch, en van 
daaruit tot een behandeldoel en behandelplan. De uitkomst van het diagnostisch 
traject wordt teruggekoppeld naar de patiënt en hem/haar wordt gevraagd of dit 
herkend wordt. Dit kan dan eventueel leiden tot een aanpassing van de hulpvraag 
en daarmee de behandeling. 

Processturing
In vrijwel alle gevallen, behalve bij interdisciplinair teamoverleg, is er op basis van 
de diagnostische fase een voorgenomen plan van de therapeut zelf, die mede 
op grond van de actuele indruk van de patiënt de interventiekeuze (handgreep, 
locatie, substantie, reguliere naast antroposo!sche technieken) bepaalt. Bij de 
medicinale substantiekeuze, in het geval van de ritmische massage, bepalen de 
kennis van de substantie, het gevoel op dat moment en de waarnemingen aan de 
patiënt de keuze. Voor deze keuze en het bepalen van de handgreepkwaliteit zijn 
tegenwoordigheid van geest en de eigen transparantie zeer belangrijk: je moet in 
het moment sturen en je moet een goede techniek beheersen en de juiste vraag 
stellen. Het is het voeren van een non-verbaal gesprek. Het aanbieden van diverse 
therapeutische stimuli in de vorm van bijvoorbeeld (massage)bewegingen kun je 
zien als het stellen van een vraag aan de patiënt. Deze kan hier op verschillende 
manieren op reageren: terugtrekken, openstellen, verbinden, enzovoort. Waar het 
in wezen om gaat, is om een zodanige ‘vraag’ te stellen dat de patiënt ervaringen 
opdoet die hem helpen anders/beter om te gaan met zijn lijf/leven. Je schept 
hierbij de voorwaarden dat de patiënt een eigen beweging kan gaan maken, je 
moet hem daartoe ‘lokken’, uitnodigen door zo’n non-verbale vraag te stellen. Het 
beeld dat men zich in het begin gevormd heeft, blijkt regelmatig niet (helemaal) 
te kloppen, en dan wordt er bijgestuurd. Steeds wordt ernaar gestreefd om aan te 
sluiten bij waar de patiënt is en bij wat helpen kan. Interventies zijn erop gericht 
om de patiënt ervaringen te geven hoe het anders kan. In de beweging wordt 
gestuurd op het ‘doorlaatbaar maken’ van de weefsels. Tijdens de interventie 
wordt gekeken of de patiënt ‘antwoordt’ op wat er in de therapie aangeboden 
wordt. Is er sprake van contact en wederkerigheid, zowel in het sociale contact 
als in het therapeutisch proces? Aansluitend aan de massage wordt soms uitleg 
gegeven hoe de patiënt iets soortgelijks zelf kan doen om de zelfwerkzaamheid 
te bevorderen. Ook worden er oefeningen gegeven om het therapieproces te 
ondersteunen, of wordt er gekeken wat de patiënt zelf zou kunnen doen om 
bijvoorbeeld zijn fysieke warmte te verzorgen. 
 
Bij de bewegingstherapie wordt gestuurd op transparantie van het lichaam voor 
de eigen wilsactiviteiten van de patiënt. Onevenwichtigheid in de kwaliteit van 
bewegen (gezien vanuit de vier elementen) en in de bewegingsdynamiek (te 
veel ‘centrumgericht’ of te veel ‘periferiegericht’ bewegen) wordt waargenomen. 
Er worden oefeningen gekozen om deze onevenwichtigheid opnieuw in 
balans te brengen, en gekozen oefeningen worden aangepast. Dit gebeurt 
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door gebruik van zowel visuele waarneming als waarneming vanuit de 
bewegings- en evenwichtszin van de therapeut. Daarbij wordt de patiënt 
gestimuleerd de eigen tastzin, levenszin, bewegingszin en evenwichtszin tijdens 
het oefenen te ontwikkelen en in het dagelijks bewegen te gebruiken. Ook 
worden reguliere oefeningen gebruikt die de voorwaarden scheppen om deze 
evenwichtsherstellende oefeningen te kunnen gaan doen, zoals oefeningen ter 
bevordering van lenigheid, spierkracht en coördinatie.

Bij een volgende sessie leveren naast het voorgenomen plan, de actuele indruk 
van de patiënt en ook de feedback op de e!ecten van de vorige sessie input voor 
de volgende interventiekeuze.
 
Ten slotte spelen ook attitudeaspecten een rol. Een respectvolle benadering van 
de patiënt en diens lichaam kan hoop en verwachting geven. De interventiekeuze 
kan daarnaast worden beïnvloed door de situatie op het moment in omvattende 
zin, dus ook de situatie van de therapeut zelf en de wisselwerking tussen de 
patiënt en de therapeut. Hoewel het streven is het optimale in een therapie te 
bieden, is het een gegeven dat een bepaalde situatie dit in de weg kan staan. 
Streven naar kwaliteitsverbetering is dan ook onder andere het re"ecteren op dit 
soort situaties, het zoeken naar en bespreekbaar maken van verbetermomenten 
en het implementeren hiervan. Ook de eigen vermoeidheid en het vervallen in 
gewoontes zijn in dit kader, valkuilen die de tegenwoordigheid van geest bij de 
therapeut in de weg kunnen staan. 

Evaluatie van het e!ect
Bij het in de praktijk evalueren van het e!ect van de therapie wordt gekeken naar 
het subjectieve oordeel en welbevinden van de patiënt en worden er observaties 
aan het lichaam gedaan.
 
Bij het in kaart brengen van het subjectieve oordeel van de patiënt wordt 
gevraagd hoe het hem/haar in het algemeen gaat en speci#ek met betrekking tot 
de klachten, en of het behandeldoel gehaald wordt. 

Bij de observaties aan het lichaam tijdens massage wordt er gekeken naar de 
verhoudingen strak-slap, koud-warm, vochtig-droog, enzovoort, of het weefsel 
mee kan komen in de beweging van de handen, of de therapeut het gevoel heeft 
‘op de goede weg te zijn’, of er iets begint te ‘klinken’ (dit wordt door de patiënt 
via de levenszin beleefd als welzijn/welbehagen), of er verbetering van het 
bewegingspatroon (bijvoorbeeld minder pijn, toegenomen mobiliteit, functionele 
verbetering, meer vitaliteit) optreedt, en of er minder eenzijdigheden zijn of een 
betere harmonie in weefsels en/of bewegingspatroon tot stand is gekomen. 
Therapeuten kunnen dan ervaren dat er iets weer in de samenhang komt en dat 
de weefsels doorlaatbaar voelen. De patiënt is hierbij dan actief in het volgen van 
de beweging die aangeboden wordt, ‘we doen het samen’. Dit is vergelijkbaar 
met pianospelen: soms komt de patiënt in zijn eigen beweging. Je schept als 
therapeut dan de voorwaarden dat ‘de muziek gaat klinken’, wat je echter niet 
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af kunt dwingen. Na zeven sessies moet er meestal verbetering zijn (bij de meer 
acute gezondheidsproblemen), soms gaat het sneller en soms heb je ook meer tijd 
nodig. Het e!ect is niet altijd gemakkelijk te beoordelen, omdat de therapie soms 
slechts een onderdeel is van een veelomvattende behandelaanpak.
 
Bij de bewegingstherapie wordt gekeken naar de normalisatie van het 
bewegingspatroon in reguliere zin (bewegingsuitslag, bewegingssynergie, 
houding) en naar een evenwichtigere dynamiek en het kunnen aanpassen van de 
kwaliteit van bewegen.

Conclusies
Antroposo"sche verpleegkundigen, fysiotherapeuten en kunstzinnig therapeuten 
gebruiken verschillende informatiebronnen om tot een diagnose te komen: 
(1) eerste indruk gegevens, (2) intake-/anamnesegegevens, en (3) algemene 
observatiegegevens, bij de kunstzinnige therapie aangevuld met (4) informatie 
uit het diagnostisch kunstzinnig werk, en bij de fysiotherapie nog aangevuld met 
informatie uit (5) onderzoek aan het bewegingsorganisme en (6) de diagnostische 
massage. De individuele beroepsbeoefenaar synthetiseert deze gegevens 
meestal zelfstandig en met behulp van het eigen geschoolde oordeelsvermogen 
tot één diagnose. Soms gebeurt dit ook in teamverband in een zogenaamde 
patiëntenbespreking. Deze diagnose heeft vrijwel altijd een antroposo"sch 
karakter en wordt geformuleerd in termen van: een beeld, een dynamiek, of 
(eenzijdigheden met betrekking tot) de constitutie, de levensprocessen, de 
emotionele wereld, de vier elementen, de vier organen, de drieledigheid of de 
vierledigheid. 

Bij de sturing van therapeutische processen speelt de antroposo"sche diagnose 
een belangrijke rol. Daarnaast is er sprake van een met tegenwoordigheid van 
geest situationeel sturen op grond van de actuele situatie. In het therapeutisch 
proces wordt een ‘non-verbaal gesprek’ gevoerd, waarin de patiënt fysiologisch 
en/of psychologisch uitgenodigd/aangemoedigd wordt om actief de disbalans 
te herstellen. Interventies zijn er dan ook op gericht om de patiënt (onbewust 
en/of bewust) te leren zelfstandig op een andere manier fysiologisch en/of 
psychologisch te functioneren, en hebben daarmee een gezondheidbevorderend 
karakter. In sommige gevallen is er een patiëntenbespreking met meerdere 
disciplines, waar de vraagstelling centraal geformuleerd wordt en waar voor 
bepaalde therapieën gekozen wordt. Dat kan de eerste sturing aan het proces 
geven.
 
Bij de evaluatie van het e!ect wordt gebruikgemaakt van het subjectieve oordeel 
van de patiënt (met name met betrekking tot de verbetering van de klachten 
en het behalen van gestelde behandeldoelen), observaties aan de patiënt en 
binnen de kunstzinnige therapie ook aan het kunstzinnig werk van de patiënt. 
Deze observaties hebben voor een groot deel een beroepsspeci"ek karakter, zoals 
hierboven beschreven. 
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Er wordt weinig gebruikgemaakt van vragenlijsten bij diagnostiek, processturing 
en evaluatie van het e!ect. Reguliere kennis en technieken worden wisselend 
(veel bij de fysiotherapie) gebruikt in de diagnostische fase, maar worden in het 
synthetiserende proces ‘verwerkt’ tot een antroposo"sche diagnose. Daarnaast 
wordt in sommige gevallen (bijvoorbeeld in de fysiotherapie) de gevonden 
antroposo"sche diagnose weer ‘terugvertaald’ in een reguliere diagnose, die dan 
echter rijker is dan de gangbare.  

Er is sprake van een duidelijke overlap in werkwijze tussen de beroepsgroepen 
wanneer gekeken wordt naar de grote lijn en essentie van diagnostiek, 
processturing en evaluatie. Daarnaast zijn er duidelijke beroepsspeci"eke 
aspecten, die direct gekoppeld zijn aan de speci"eke beroepsgebonden expertise.

Discussie
De resultaten van dit onderzoek leveren belangrijke input voor het in een 
volgende fase ontwikkelen van een monitoringsysteem waarmee individuele 
beroepsbeoefenaars en teams hun therapieprocessen kunnen gaan monitoren. 
Op basis hiervan en de voorhanden literatuur (over AG en casuïstische methoden 
van onderzoek) kan een systeem worden ontwikkeld dat nauw aansluit bij de 
eigen wijze van diagnosticeren, processturing en evaluatie. Gezien het feit dat 
er een grote mate van overlap is tussen de beroepsgroepen, zal hierbij gestreefd 
worden naar een systeem voor alle beroepsgroepen, met ruimte voor de 
beroepsspeci"eke aspecten. Dit zal daarmee tegelijkertijd bij kunnen dragen aan 
de verdere innovatie in de communicatie tussen beroepsgroepen.
 
Ook uit dit onderzoek spreken de drie belangrijke kenmerken van de AG: het 
gezondheidbevorderende karakter, de professionele ambachtelijkheid en de 
holistische visie op gezondheid en ziekte. De beroepsbeoefenaars constateren 
disbalansen, aspecten die uit het beeldgeheel vallen, en patiënten worden zelf 
gestimuleerd om fysiologisch en/of psychologisch actief aan de eigen gezondheid 
te werken. Beroepsbeoefenaars maken veelvuldig gebruik van hun expertise en 
intuïtie, verzamelen veel informatie, waardoor ze voortdurend ernaar streven 
om goed aan te sluiten bij waar de patiënt is, en zijn ‘in gesprek’ met de patiënt, 
en volgen diens proces. Diagnostiek, therapiedoelen en evaluatie hebben 
betrekking op hogere ordeningsniveaus dan de fysieke materie (bijvoorbeeld de 
wezensdelen). Dit komt tevens tot uitdrukking in de nieuwe en holistische taal 
die ontwikkeld wordt, die direct aansluit bij en uitdrukking is van de speci"eke 
(holistische) ervaringen.
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