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Inleiding

Het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg is, na een voorbereidend jaar, in 

januari 2008 aan Hogeschool Leiden van start gegaan. Het lectoraat draagt door 

praktijkonderzoek, andere vormen van kennisontwikkeling en kennistransfer bij aan 

het oplossen van praktijkproblemen in de beroepspraktijk van de antroposofische 

gezondheidszorg (AG). Tevens vloeit de kennis die in de projecten ontwikkeld wordt, 

zo veel mogelijk terug naar de beroepsopleidingen, zodat deze voortdurend gevoed 

worden vanuit de laatste ontwikkelingen in de beroepspraktijken.

Elk jaar verzorgt het lectoraat een symposium over een thema dat actueel is en 

van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de AG en voor de bijdrage 

die zij wil leveren aan de gezondheidszorg als geheel. Dit jaar is het thema ‘de 

individugeoriënteerde zorg’. Deze is sterk in opkomst en is tevens een belangrijk 

kenmerk van de AG.

Na een introductie van de AG zullen we kort uiteenzetten welke aspecten van de 

individugeoriënteerde zorg in deze publicatie behandeld zullen worden.

Kenmerken van de antroposofische gezondheidszorg

De AG is aan het begin van de twintigste eeuw ontstaan als een verruiming van de 

bestaande geneeskunde. Een belangrijke rol hierin speelde de Nederlandse arts Ita 

Wegman. In 1921 richtte zij vlak bij Basel het eerste antroposofische ziekenhuis op. Zij 

werd in dit initiatief van harte gesteund door Rudolf Steiner, filosoof en grondlegger 

van de antroposofie. Steiner verzorgde in die beginjaren de eerste lezingen over de 

verbinding van de antroposofische geesteswetenschap met de reguliere geneeskunde, 

en daaruit ontwikkelde zich het begin van de antroposofische geneeskunst.

In de AG wordt veel aandacht geschonken aan de samenhang tussen lichaam, ziel 

en geest, alsmede aan leefstijl, zingevingsvraagstukken en omgevingsfactoren in 

relatie tot ziekte en gezondheid. Het ondersteunen en actief stimuleren van het 

zelfregulerend en zelfgenezend vermogen van de mens, een gelijkwaardige relatie 

tussen patiënt en zorgverlener, meer tijd en aandacht voor de patiënt, het ontwikkelen 

van natuurlijke medicijnen en een terughoudend gebruik van reguliere medicijnen zijn 

tot op de dag van vandaag veelgenoemde en gewaardeerde kenmerken van de AG.

Het zorgveld

De AG bestaat uit meerdere sectoren: de huisartsgeneeskunde (eerste lijn), 

consultatiebureaus, bedrijfsgeneeskunde en schoolartsendiensten naast een 

rijkgeschakeerde tweedelijnszorg. De huisartsen werken in zelfstandige praktijken, of 

in zogeheten therapeutica, samen met verschillende andere disciplines. Er zijn zo’n 
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160 praktiserende antroposofische (huis)artsen en specialisten in Nederland. Er zijn 

15 consultatiebureaus voor zuigelingen en kleine kinderen tot vier jaar, deels ingebed 

in de regionale instituties. Naar schatting maken ongeveer 200.000 cliënten gebruik 

van deze diensten. De antroposofische tweedelijnszorg strekt zich uit van geestelijke 

gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg (VZ) tot aan ouderenzorg en zorg aan 

cliënten met een ontwikkelings-, verstandelijke en/of lichamelijke stoornis (VGZ).

Kenmerkend voor de antroposofische zorgverlening is het kunnen toepassen van vele 

therapieën waarmee de patiënt actief de eigen gezondheidstoestand kan beïnvloeden. 

Naast de klassieke, maar tegelijkertijd antroposofisch verruimde therapieën, zoals 

psychotherapie en fysiotherapie, zijn dat onder meer kunstzinnige therapie (muziek 

en beeldend), spraak- en euritmietherapie, ritmische massage, verpleegkundige 

begeleiding, en begeleiding en behandeling op het gebied van voeding. De 

zorgverleners die deze therapieën toepassen, verlenen hun diensten zowel in de 

eerste- als in de tweedelijnszorg.

AG wordt op dit moment onderzocht en gedoceerd aan verschillende universiteiten in 

Europa en ambulant en klinisch gepraktiseerd in tachtig landen over de gehele wereld. 

De AG is sterk internationaal georganiseerd en ingebed.

Gezondheid bevorderen

In de antroposofische visie is fysieke gezondheid het resultaat van de lichamelijk 

georiënteerde zelfregulerende activiteit, die voortdurend gericht is op het herstellen 

van de balans tussen het organisme en diens omgeving, en het herstellen van de 

balans tussen deelsystemen in het organisme zelf. De psychosociale gezondheid 

betreft het in staat zijn om in wisselende omstandigheden autonoom te kunnen 

functioneren en betekenisvol richting te kunnen geven aan het eigen leven. 

Deze activiteit is eveneens gebaseerd op gedurende het leven ontwikkelde 

zelfregulerende vaardigheden (Baars, 2005). Antroposofische therapieën zijn primair 

gericht op het bevorderen van de werkzaamheid van de niet-materiële functionele 

werkelijkheidslagen, die als werkingsprincipe verantwoordelijk zijn voor het door 

zelfregulering in stand houden en herstellen van het organisme als psychosomatische 

eenheid. Het zijn daarmee primair gezondheidsbevorderende therapieën.

Op het individu georiënteerde zorgmethodieken

Naast het inzetten van enkele algemene interventies voor algemene aandoeningen 

(bijvoorbeeld Gencydo® voor hooikoorts) wordt de AG vooral gekenmerkt door een 

situationeel, op het individu georiënteerd handelen. Hiermee wordt bedoeld dat de 

werker in de gezondheidszorg op basis van de algemene kennis van zijn" vakgebied, 

de specifieke kennis van de antroposofische werkingsprincipes en therapieën, en de 
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context van de actuele behandelsituatie een interventie op maat nastreeft (Baars, 

2005).

Integratie van kennis in de gezondheidszorgpraktijk

De AG moet worden beschouwd als een complementaire, integratieve 

gezondheidszorg en niet als een alternatieve gezondheidszorg, omdat zij de 

kennis voortkomend uit de natuurwetenschappelijk gerichte geneeskunde 

integreert in die van de antroposofische geesteswetenschap en beide soorten 

kennis op geïntegreerde wijze vruchtbaar maakt voor de gezondheidszorgpraktijk. 

Voor vrijwel alle beroepsgroepen geldt dan ook dat de zorgverleners in eerste 

instantie regulier opgeleid zijn en daarnaast een aanvullende antroposofische, 

erkende beroepsopleiding hebben gevolgd. Concreet betekent dit dat in de AG-

praktijk bijvoorbeeld ziektebestrijdende of symptomatische behandelingen naast 

gezondheidsbevorderende therapieën (kunnen) worden ingezet, algemene diagnoses 

naast individugeoriënteerde diagnoses (kunnen) worden gesteld, en behandelingen 

volgens protocol of richtlijn (kunnen) worden uitgevoerd naast interventies op maat 

(Baars & Van der Bie, 2008).

Individugeoriënteerde zorg

In deze publicatie staat de opkomst van de individugeoriënteerde zorg centraal. In 

reactie op deze ontwikkeling hebben wij ons als eindredactie twee vragen gesteld, die 

de leidraad zijn gaan vormen van de bijdragen aan dit boek. Deze vragen zijn:

Welke professionele vaardigheden moeten hedendaagse en toekomstige  1. 

gezondheidszorgwerkers en welke gezondheidszorginnovaties moeten 

zorgaanbieders en zorgverzekeraars ontwikkelen om professioneel, dat wil  zeggen 

methodisch, e!ectief en met kwaliteit, (ook) individugeoriënteerd te kunnen 

behandelen en begeleiden?

Wat is de bijdrage van de antroposofische gezondheidszorg aan de ontwikkeling 2. 

van een professionele individugeoriënteerde gezondheidszorg?

De verschillende auteurs die aan deze publicatie hebben bijgedragen, geven vanuit 

verschillende invalshoeken (aanzetten tot) antwoorden op een van de, of beide,

gestelde vragen. In het eerste inleidende hoofdstuk worden verschillende 

ontwikkelingen waaraan de opkomst van de individugeoriënteerde zorg zichtbaar 

wordt, beschreven. In de volgende hoofdstukken komen achtereenvolgens het 

"   Overal in de tekst waar ´zijn´ staat kan tevens ´haar´ gelezen worden. Overal in de tekst waar   
 ´hij´ staat kan tevens ´zij´ gelezen worden.



10

perspectief van de klinische zorgpraktijk, de ontwikkelingen in de verstandelijk 

gehandicaptenzorg, de wetenschappelijke noodzaak tot oriëntatie op het individu, 

de ontwikkeling van individugeoriënteerde zorgprogramma’s, het vraagstuk van 

de verantwoording van de kwaliteit, de methodologische ondersteuning van de 

zorgpraktijk en het onderzoek in de individugeoriënteerde zorg, en ten slotte de 

inrichting van de organisatie van zorginstellingen die individugeoriënteerd willen 

werken, aan bod.

Wij wensen u veel leesplezier, maar hopen nog meer dat ook u enthousiast of nog 

enthousiaster wordt om een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van 

een individugeoriënteerde zorg.

Erik Baars en Guus van der Bie (eindredactie)

November 2009
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1.  Op weg naar een professionele individugeoriënteerde  
 gezondheidszorg! 

 Welke vaardigheden en innovaties moeten worden ontwikkeld?

 Erik Baars en Guus van der Bie
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In de wisselwerking tussen klantvraag, zorgaanbieder en maatschappelijke partijen 

ontwikkelen zich de inhoud en vorm van de gezondheidszorg (zie figuur 1). Een van 

de actuele ontwikkelingen die naar verwachting in toenemende mate de inhoud 

en vorm van de gezondheidszorg fundamenteel beïnvloedt en nog verder zal gaan 

beïnvloeden, is de opkomst van de individugeoriënteerde zorg.

 Klantvraag
Individuele patiënt 

Belangenverenigingen (NPCF, enz.) 

Maatschappelijke          Zorgaanbieder
partijen  
   

Overheid 

Zorgverzekeraars 

Belangenorganisaties (KNMG, enz.) 

Wetenschap   

Figuur 1. De wisselwerking tussen klantvraag, zorgaanbieder en maatschappelijke       

  partijen

 

 

 
Gezondheidszorg:

Inhoud
&

vorm
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In de afgelopen jaren zijn er bij de diverse betrokkenen op dit terrein tal van 

ontwikkelingen op gang gekomen die gerelateerd zijn aan (het inspelen op) de 

opkomst van individugeoriënteerde zorg. Hieronder zullen we kort de belangrijkste 

invalshoeken beschrijven en aansluitend op basis hiervan een zo ruim mogelijke 

definiëring van het concept individugeoriënteerde zorg geven.

1.1 Het perspectief van de patiënten

In de zorgpraktijk neemt de patiënt toenemend de rol op zich van de competente patiënt 

die zelf wil sturen in zijn begeleidings- of therapieproces. Hij gebruikt hierbij de 

hulpverlening actief als deel van zijn oplossingsstrategie (Van der Laan, 2006). De 

hulpverlener levert een bijdrage aan dit proces van de patiënt op maat. We vinden 

deze ontwikkeling onder meer terug in het toenemend gebruik van bepaalde 

termen binnen de gezondheidszorg als empowerment, zelfredzaamheid, eigen 

verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van patiënten.

Bopp et al. (2005) beschrijft de geschiedenis van deze ontwikkeling, waarin de patiënt 

zich – sinds de jaren zestig van de vorige eeuw tot het jaar 2000 – van een bepaalde 

(1960), geïnformeerde (1970), mondige (1980), autonome (1990) patiënt in de 

richting van een competente patiënt heeft ontwikkeld. In de tijd van de bepaaldheid 

werd de ‘onmondige’ patiënt niet of nauwelijks geïnformeerd over de ernst van zijn 

gezondheidstoestand, omdat hij geacht werd dit niet echt aan te kunnen. De arts 

bepaalde volledig het wat en hoe van de diagnostiek en behandeling. Aan het begin 

van de jaren zeventig kwam het concept van ‘informed consent’ uit de Verenigde 

Staten en werd het algemeen geaccepteerd dat patiënten steeds gedetailleerder 

geïnformeerd werden over de aard, omvang en consequenties van hun ziekte en het 

medisch handelen. Vanaf de jaren tachtig ontstaan de zelfhulpgroepen en worden 

patiënten zich steeds meer van hun rechten bewust, en beginnen juristen het terrein 

van de patiëntenrechten te bewerken. In de jaren negentig wordt de patiënt steeds 

autonomer en ontstaan modellen als ‘shared decision making’, waaraan duidelijk wordt 

dat de patiënt toenemend een partner van de arts/therapeut wordt.

De ontwikkeling van de rol van de patiënt heeft in de jaren zestig tot eind jaren 

negentig van de vorige eeuw vooral te maken met de relatie van de patiënt tot 

iemand: de arts, de rechtspraak, de politiek en de verzekeraars. Aan het eind van de 

twintigste eeuw staat toenemend de verhouding van de patiënt tot zichzelf centraal. 

Het gaat hierbij om vragen als: welke rol wil ik in de omgang met mijn ziekte spelen, 

wat is mijn persoonlijke bijdrage aan het veranderen van mijn ziektetoestand, en 

hoe ziet dat eruit? Waar is de arts of therapeut verantwoordelijk voor, en waar ben ik 

zelf verantwoordelijk voor? Dus hierbij gaat het niet zozeer om het vraagstuk van de 
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rechten van de patiënt, maar veel meer om de medeverantwoordelijkheid.

In de afgelopen jaren heeft zich het concept van patiëntencompetentie ontwikkeld. 

Het gaat hierbij volgens Bopp et al. (2005) om het vermogen om: (1) zich aan de 

opgaven te stellen die de ziekte geeft, (2) zich te bezinnen op eigen en andere bronnen 

voor het veranderen van de eigen gezondheids- en ziektetoestand, (3) deze bronnen te 

benutten, (4) daarbij persoonlijke behoeften mee in overweging te nemen, (5) de eigen 

doelen na te streven, en (6) de autonomie te bewaren.

De auteur benadrukt dat patiëntencompetentie iets persoonlijks is, omdat het gaat om 

de eigen verantwoording, om op basis van eigen ervaringen, voorhanden bronnen en 

nog veel meer de eigen weg te zoeken en te gaan in het omgaan met de eigen ziekte.

1.2 Algemene ontwikkeling van de westerse mens

De ontwikkeling van de patiëntencompetentie sluit naadloos aan bij de algemene 

ontwikkeling van de westerse mens. Van Dyck (2007) schrijft hierover dat er op basis 

van de zogenaamde vijfde technologiegolf, in de westerse wereld en vooral in de West-

Europese samenleving, bij de westerse mens negen drijfveren zijn, die we kunnen 

terugvinden in uiteenlopende domeinen van de menselijke activiteit (bijvoorbeeld 

wereldpolitiek, cultuur en marketing).

De eerste groep van drie drijfveren (‘i-Power’) wordt gekenmerkt door een sterk geloof 

in eigen mogelijkheden:

Empowerment: door het toenemende vertrouwen van burgers, consumenten en 1. 

werknemers nemen zij steeds meer de touwtjes in handen en stellen zij steeds 

hogere eisen aan producten, diensten en werkgevers; zij willen en kunnen in veel 

gevallen zelf kiezen.

Authenticiteit: authentiek of ‘echt’ betekent in de eerste plaats menselijk: respect, 2. 

tolerantie en een menselijke schaal. Daarnaast betekent het tevens divers. Niet 

menselijk zijn oplossingen die van bovenaf zijn opgedrongen.

Anti-establishment: het individu legt zich steeds minder neer bij gezag en autoriteit. 3. 

Mensen hebben steeds minder behoefte aan klassieke leiders of instituten.

De tweede groep drijfveren (‘Inclusief’) heeft te maken met het individu dat naar 

harmonie streeft met zijn (verre en/of nabije) omgeving en hierbij het beste van 

verschillende werelden ambieert:

Verbondenheid: er is sprake van een nieuw sociaal individualisme. “Het individu 1. 

is empowered maar weet zich persoonlijk verrijkt in sociale contacten met zijn 
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directe omgeving en engageert zich ook graag in het verenigingsleven en het 

vrijwilligerswerk. Het individu zal zich meer openstellen voor de nieuwe, platte 

wereld en voor andere culturen” (Van Dyck, 2007, p. 115).

Synthese: “Van de kookpot tot de politiek wordt wat gisteren onverzoenbaar 2. 

leek vandaag probleemloos gecombineerd. Het en/en tijdperk is een nieuwe 

werkelijkheid. De zin voor synthese en convergentie wordt gedragen door steeds 

grotere groepen in de samenleving en vertaalt zich naar alle domeinen van leven 

en werken” (Van Dyck, 2007, p. 125). Mensen willen steeds meer ‘the best of both 

worlds’.

Vrouwelijkheid: “De drijfveren van de eenentwintigste eeuw zijn in ruime mate 3. 

vrouwelijke drijfveren. Het streven naar harmonie en de postmateriële drijfveren 

zijn zeer vrouwelijk. Het individualisme wordt ingebed in een groter groepsgevoel, 

terwijl autoriteit en regels minder belangrijk worden. Individuele vrijheden worden 

in toenemende mate afgewogen tegenover het algemene belang” (Van Dyck, 2007, 

p. 138).

De derde groep (‘Immaterieel’) zijn de drijfveren die gebaseerd zijn op zogenaamde 

postmateriële waarden (kennis en wetenschap, verrijkende ervaringen en belevingen en 

zingeving) bij de individuen die het materieel goed gaat:

Beleving: nu de materiële behoeften van mensen vervuld zijn, stijgt de behoefte 1. 

aan belevenissen. Pine en Gilmore (2000) onderscheiden vier belevenisdomeinen: 

amusement, leren, ontsnappen aan de werkelijkheid en esthetiek.

Vernuftigheid: de wetenschap en techniek hebben veel innovaties mogelijk 2. 

gemaakt om het menselijk bestaan te verbeteren en zullen hiermee doorgaan. 

Daarnaast is het kennisniveau van de individuele mens nog nooit zo hoog geweest 

en ook dit zal nog verder gaan.

Zingeving: individuen leggen steeds meer de nadruk op zingeving, spiritualiteit, 3. 

motivatie en levensdoelen.

1.3 Patiëntenrechten

Al aan het eind van de vorige eeuw is binnen het overheidsbeleid de overgang 

van aanbodgestuurde naar vraaggestuurde zorg ingezet. Het gaat hierbij om het 

overgaan op die vormen van zorg waarbij de cliënt met zijn situatie, mogelijkheden en 

zorgvraag centraal staat en de hulp ontvangt die tegemoetkomt aan zijn wensen en 

verwachtingen en die voldoet aan de professionele standaarden.

Binnen deze context heeft de cliëntenkoepel Nederlandse Patiënten Consumenten 

Federatie (NPCF) recent een zevenrechtenplan opgesteld. Deze rechten zijn:
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het recht op bereikbare en beschikbare zorg; 

het recht op keuze en keuze-informatie; 

het recht op kwaliteit en veiligheid; 

het recht op informatie, toestemming, dossiervorming en privacy; 

het recht op afstemming tussen zorgverleners; 

het recht op een e!ectieve laagdrempelige klacht- en geschillenbeslechting; en 

het recht op medezeggenschap en goed bestuur. 

Inmiddels is het kabinet akkoord gegaan met de nieuwe Wet Cliënt en Kwaliteit 

van Zorg, een nieuw te realiseren zorgconsumentenwet, waarin tien verschillende 

patiëntenrechten en wetten worden samengevoegd, waaronder de Wet klachtrecht 

cliënten zorgsector (WKCZ), de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 

(WMCZ), de Kwaliteitswet, de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) en de Wet op de 

geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Hiermee krijgt de patiënt een 

sterkere positie ten opzichte van de zorgaanbieder.

Citaat uit brief minister Klink: 

 

“Zeven rechten voor de cliënt in de zorg: Investeren in de zorgrelatie. 

De nieuwe wet cliënt en recht. 

 

(...) Cliëntenorganisaties zetten zich in voor ‘een paradigmashift’ in de zorg. Er moet 

een omslag komen in de regie, sturing en financiering van de zorg. Zorgaanbieders, 

verzekeraars en beleidsmakers moeten echt durven denken en beslissen vanuit het 

perspectief van de cliënt. Van de cliënt mag uiteraard medewerking aan de zorg 

worden verwacht. (...) 

 

(...) Wij willen de invloed van cliënten in de zorg verder versterken. Daarmee willen we 

bereiken dat de cliënt goede zorg krijgt, die past bij zijn of haar behoefte, en dat de 

cliënt zijn of haar weg kan vinden in de vele mogelijkheden die de zorg biedt. (...) 

 

(...) De positie van cliënten in de zorg is aan het veranderen. Cliënten willen goede zorg, 

en, met name als ze langdurend of intensieve zorg nodig hebben, aandacht voor hun 

kwaliteit van leven. In toenemende mate zien we dat cliënten zorg krijgen die goed 

aansluit op hun behoefte. Wensen van cliënten zijn een sterke prikkel om de zorg te 

verbeteren. De invloed van cliënten is dan ook een onmisbare impuls voor de kwaliteit 

en innovatie van de zorg (...).”
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1.4 Het perspectief van de zorgaanbieder

De reactie van de zorgaanbieders op deze oriëntatie op de individuele patiënt zien 

we onder meer in het toenemende gebruik van termen als mensgerichte zorg, 

patiëntgerichte zorg, ‘hostmanship’ (dienstverlening vanuit het perspectief van de 

klant) en ‘magneetziekenhuizen’ (onder meer: zorg die afgestemd is op de unieke 

behoeften van de cliënt) binnen het beleid van zorginstellingen.

Zo werd in 1978 Planetree opgericht als een non-profitorganisatie, waarvan 

de oprichters zich voornamen om “de holistische, patiëntgerichte focus die de 

geneeskunde had verloren weer op te eisen voor de patiënten. Alles in het ziekenhuis 

moest worden geëvalueerd vanuit het oogpunt van de patiënt” (Frampton, 2008, p. 

35). Planetree helpt zorginstellingen met het waarmaken van zorg waarbij cliënten en 

familie centraal staan. Door de cliënt actief te betrekken en te informeren is de cliënt 

in staat om zelf keuzes te maken. Planetree stimuleert veiligheid en verbondenheid 

voor cliënt en professional, waardoor gezonde relaties kunnen ontstaan. Organisaties 

veranderen in een omgeving waarin de mens vooropstaat, cliënten actieve deelnemers 

zijn, en professionals en vrijwilligers zorg kunnen geven zoals ze die zelf ook zouden 

willen krijgen.

1.5 De twaalf componenten van het Planetree-model

De integrale aanpak van de geleverde zorg, de omgeving waarin de zorg wordt 

verleend, én de vitaliteit van de organisatie versterken elkaar:

Betere zorg
Planetree helpt zorginstellingen bij het invoeren en onderhouden van zorg die ertoe 

doet voor de cliënt en zijn omgeving. Dat leidt tot een menselijke maat waarin de cliënt 

en professional zich veilig voelen en waarin het prettig werken is.

1. Menselijke interactie en liefdevolle bejegening

Planetree gaat over mensen die elkaar helpen. Medewerkers bieden persoonlijke 

menslievende zorg voor cliënten en hun mantelzorgers. Planetree gaat ook over 

medewerkers die zorgvuldig met elkaar omgaan en samen een organisatiecultuur 

creëren om trots op te zijn. Ieder individu wordt gezien als zorgverlener met het 

vermogen om een verschil te maken. Echt contact maken, luisteren naar wat nodig 

is en aandacht voor het individu staan voorop, en dat zie je in al het denken, het 

handelen en in de besluitvorming. Cliënten voelen zich welkom en serieus genomen. 

Medewerkers spreken mensen aan met hun naam en zijn met hun aandacht bij de 

cliënt en zijn specifieke situatie.
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2. Eigen keuze en verantwoordelijkheid door informatie en educatie

Cliënten hebben de mogelijkheid om meer over hun ziekte en gezondheid te 

leren en de regie te nemen over hun eigen zorg en welzijn. Ze krijgen hun eigen 

dossiers aangeboden en uitgelegd en kunnen aantekeningen maken hoe ze zich 

voelen. Hierdoor ondersteunt Planetree ook de veiligheid van de cliënt. Mogelijke 

behandelingen worden respectvol uitgelegd en cliënten hebben en maken keuzes.

“In een studie van Fowles (et al. 2004) onder 4500 volwassenen met de vraag: Hoe 

geïnteresseerd bent u in het lezen van uw medisch cliëntdossier? antwoordde 79% met 

zeer. De top 3 redenen: meer betrokken bij de eigen gezondheidszorg; kijken wat de 

arts over hen zegt; hun situatie beter begrijpen.”

Voorbeeld: door een goed zelfmedicatieprogramma hebben cliënten meer invloed en 

vrijheid op hun dag. Familie en vrienden zoeken op internet naar informatie en men 

kan worden geholpen door een vrijwilliger met zoeken en het samenstellen van een 

informatiesetje.

3. Uitstekende behandeling en zorg

De (medische) kwaliteit van zorg en veiligheid is belangrijk voor elke Planetree-

organisatie: up-to-date wetenschappelijke kennis en technologische en logistieke 

ontwikkelingen dragen bij aan herstel, veiligheid en/of welbevinden van de cliënt.

4. Gezond eten, drinken en bewegen

Eten en drinken is niet alleen essentieel voor een goede gezondheid, maar is ook een 

moment van geborgen voelen en genieten. Planetree-instellingen bieden gezonde 

en smakelijke maaltijden en zorgen voor gezonde keuzes in restaurants, maar ook 

in de snackautomaten. Keukens zijn beschikbaar voor mantelzorgers en familie om 

het favoriete eten van de cliënt klaar te maken. Zorgorganisaties geven zelf of via 

vrijwilligers cursussen voor lekker en gezond eten, en helpen speciale diëten lekker 

te bereiden. Vrijwilligers bakken soms brood en koekjes, waardoor een thuisgevoel 

ontstaat. Bewegingsprogramma’s, zoals fitness, tai chi of yoga, zorgen ervoor dat 

cliënten binnen hun eigen interesse de gezondheid van hun lichaam bevorderen.

5. Aanvullende zorg en zingeving

In Planetree-instellingen wordt zo veel mogelijk gedaan om de kwaliteit van het leven 

te vergroten. Ziekte, ouderdom of kwetsbaarheid leidt vaak tot vragen over zingeving 

en het opnieuw evalueren wat echt belangrijk is in het leven, zowel voor de cliënt 

als voor familie. Belangrijk is dat de mens achter de cliënt zich goed voelt en regie 
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houdt. Dat betekent meer keuze bieden. In de praktijk waarderen zowel cliënten als 

medewerkers aanvullende zorg, zoals: massage, ruimtes voor persoonlijke rituelen 

en spiritualiteit, therapeutische aanraking, haptonomie, reiki, gebruik van 

aroma’s, drummen, accupunctuur en huisdieren.

Planetree ziet creatieve expressie, kunst en entertainment als voeding voor de 

ziel. Muziek, verhalenvertellers, levensverhalen schrijven, clowns en films met 

humor creëren afleiding en een ontspannen sfeer, en kunst in de cliëntkamers en 

behandelruimtes draagt bij aan een menselijke omgeving. Vrijwilligers helpen cliënten 

hun creatieve talenten verder te ontwikkelen. Medische geneeskunst en aanvullende 

zorg en zingeving versterken elkaar.

Helende omgeving
De helende omgeving bestaat uit een vriendelijk, rustgevend gebouw en inrichting, 

kunst en water, een sociale omgeving door betrokkenheid van de familie en de 

gemeenschap, alsmede grote aandacht voor de situatie en de medewerker en voor 

collegialiteit.

6. Menswaardige technologie

Technologie staat in dienst van de professional en de cliënt. De ontwikkeling, het 

ontwerp, de keuze voor en het gebruik van de technologie gaan uit van de mens 

en werken niet vervreemdend. Belangrijk is dat de technologie zodanig wordt 

gebruikt, dat de verbinding van de cliënt met zichzelf en zijn sociale omgeving 

optimaal blijft. Een vriendelijk design, gebruik van kleuren en eenvoudig in gebruik, 

voorlichtingsfilmpjes op tv, webcamcontact met dierbaren, menukeuzes enzovoort 

zijn gebruikelijk. Menswaardige technologie gaat van e#ciënte, belevingsgerichte 

operatiekamers en open MRI-scanners met rustgevende muziek tot een leesbaar 

elektronisch patiëntendossier en lotgenotencontact via internet.

Lawaai is slecht voor patiënten en zorgverleners: geluidsreductieprogramma’s zijn  

e!ectief.

Het toevoegen van aangename geuren leidt tot angstreductie bij de MRI. 

Muziek toepassen helpt: vermindering van medicatie, stress, bloeddruk en pijn. 

7. Architectuur en interieur leveren bijdrage aan gezondheid en heling

De fysieke omgeving is belangrijk voor de gezondheid en het welbevinden. Elk 

gebouw is vriendelijk, licht, rustgevend en uitnodigend. De menswaardigheid staat 

voorop bij het ontwerp. Er is aandacht voor geluid, goede ventilatie, natuurlijk 

daglicht, contact met natuur, muziek en positieve afleiding. Stromend water en kunst 
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zijn zichtbaar in de entree en gebouwen. Door het wegnemen van architectonische 

grenzen, zoals balies, stimuleert het interieur de betrokkenheid van cliënt en familie. 

Ruimtes zijn zo ingericht dat er zowel plek is voor rust en reflectie als voor sociale 

activiteiten en contacten, zoals aquaria, bibliotheken, keukens, ontmoetingsruimtes, 

kapelletjes, tuinen, labyrinten en slaapkamers voor familie. Daarnaast leiden heldere 

verwijzingen tot zekerheid.

8. Vrienden, familie en gemeenschap spelen een positieve rol

Ondersteuning door familie, vrienden, mantelzorgers en de gemeenschap is essentieel 

voor een goede fysieke en geestelijke gezondheid. Planetree organiseert en stimuleert 

de betrokkenheid van de omgeving zo veel mogelijk. Mensen staan het liefst midden 

in het leven ondanks ziekte of ouderdom. Ongelimiteerde bezoektijden (ook op 

de IC) en gastvrijheid voor familie en vrienden, ook bij ingrijpende procedures en 

reanimatie. Het mantelzorgprogramma zorgt ervoor dat de mantelzorgers intensief 

deelnemen aan de zorg van de cliënt tijdens en na de opname. Samenwerking met 

scholen, verzorgingshuizen, kerken en andere partijen (zoals zangkoren, toneel- en 

muziekgroepen, winkels en restaurants) in de gemeenschap maken het mogelijk om 

deel te nemen aan het ‘gewone’ leven.

Vrijwilligers spelen, ieder met zijn eigen talent, een belangrijke rol in het realiseren van 

Planetree, bijvoorbeeld door het begeleiden van cliënten bij een herstelprogramma, 

door voorlezen, muziek maken, cliëntenvervoer (binnen en buiten), activiteiten 

begeleiden, gedichten schrijven, schilderen, wandelen en levensverhalen optekenen. 

Het is duidelijk dat de gemeenschap graag dingen doet voor mensen in kwetsbare 

situaties.

Gezonde organisatie
Opvallend is de hartelijkheid en interesse onder medewerkers en leidinggevenden. 

Iedereen is zichtbaar en gemakkelijk benaderbaar. Medewerkers zijn duidelijk in 

wat ze wel en niet voor de cliënt kunnen doen. Medewerkers spreken elkaar en hun 

cliënten aan op gezond gedrag. Waardering voor goed werk wordt uitgesproken. In de 

Planetree-opleidingen ervaren medewerkers het perspectief van de cliënt en helpen 

de twaalf componenten hen om de juiste dingen te doen.

9. Tevreden cliënten

Zorgverleners leveren graag de mensgerichte zorg waaraan cliënten behoefte hebben. 

Cliënten van Planetree-organisaties ontvangen persoonlijke, respectvolle zorg, omdat 

ieder mens een uniek individu is met eigen voorkeuren, waarden en behoeften, met als 

gevolg een toename van de cliënttevredenheid bij Planetree-organisaties. Processen 
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worden ook rondom cliënten georganiseerd.

10. Tevreden en gemotiveerde medewerkers

Met Planetree voelen medewerkers weer waarom ze voor de zorg hebben gekozen. 

Cliënttevredenheid en medewerkertevredenheid gaan hand in hand. Planetree leidt 

tot een menselijke maat, waarin de cliënt en de professional zich geborgen en veilig 

voelen en waarin het prettig werken is. Ervaringsgerichte trainingsdagen maken 

zorgverleners gevoelig voor de beleving vanuit de cliënt, zodat zij beter in staat zijn 

een helende omgeving voor elke cliënt te creëren.

Medewerkers werken in een positief klimaat met duidelijke antwoorden, waardering, 

ondersteuning, persoonlijke ontwikkeling, interesse in de cliënt als persoon, 

collegialiteit en goede communicatie. Planetree verbetert de werving en het behoud 

van professionals en motiveert het personeel.

11. Gezonde financiële resultaten

Lager personeelsverloop, minder ziekteverzuim, enthousiaste medewerkers, 

goede professionals, meer vrijwilligers en bovenal tevreden cliënten leiden tot een 

gezonde organisatie met gezonde financiële resultaten. Veel Planetree-organisaties 

onderscheiden zich door hun prestaties en worden door hun omgeving gewaardeerd. 

Zorginstellingen melden e!ecten als:

betere zorg: toename cliënttevredenheid, verlaging gemiddelde  

verblijfsduur, daling geneesmiddelengebruik (onder andere e!ect van eigen 

verantwoordelijkheid), vermindering medicatiefouten en verlaging infecties. 

Planetree versterkt de cliënt, waardoor de behandeling beter aanslaat;

helende omgeving: toename familietevredenheid, open balies, hartelijke sfeer,  

vermindering van pijn en stress, beter slapen, versnelling van herstel in lichte 

omgeving, en gelijke of verlaagde kosten van bouw en herinrichting;

gezonde organisatie: toename medewerkertevredenheid, verbetering van werving  

en behoud van professionals, en positieve financiële resultaten.

Veel Planetree-organisaties onderscheiden zich door hun prestaties, bijvoorbeeld met 

topposities in ranglijsten, publiciteit en het eenvoudig krijgen van goed personeel.

12. Goede marktpositie en relaties met belanghebbenden

Zorginstellingen werken met de Planetree-filosofie en -implementatie aan een unieke 

positie. Binnen de eigen organisatie ontstaat een elan waarbij het goede wordt 

gewaardeerd en vernieuwing e!ectief wordt ingevoerd. Planetree vereenvoudigt 

samenhangende strategische en operationele opties. Planetree overbrugt vaak 
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tegenstellingen door te spreken over de inhoudelijke zin en noodzaak van zorg. 

Daarnaast verbetert de reputatie bij externe belanghebbenden en maakt de 

organisatie deel uit van een groter geheel dat mensgerichte zorg waarmaakt, in 

woorden en in daden.

(website Planetree: www.planetree.nl/pages/over-planetree/de-12-componenten.php)

1.6 De opkomst van integrative medicine en Individualmedizin

Vanuit de Verenigde Staten zien we de opkomst van de integrative medicine, een benadering 

die op vier pijlers berust:

1. Arts en patiënt gaan een partnership aan met respect voor ieders eigenheid en de 

arts als coach.

2. Preventie en een gezonde leefstijl zijn belangrijke tools voor patiënten om zelf 

verantwoordelijkheid te dragen voor hun gezondheid.

3. Een helende omgeving faciliteert gezondheid.

4. Reguliere behandelingen worden gecombineerd met aanvullende behandelingen 

die bewezen veilig en e!ectief zijn, teneinde een optimale behandeling te geven 

(Van Duijn, Schats & Von Rosenstiel, 2009).

 

In Duitsland is er de ontwikkeling van de Individualmedizin. Deze wordt gepositioneerd 

in een ontwikkeling van de gezondheidszorg die eerst voornamelijk gebaseerd was 

op expertise van artsen en therapeuten, vervolgens op de ontwikkeling van richtlijnen 

en protocollen in het kader van evidence-based medicine, en die aansluitend verder 

ontwikkeld wordt door de toevoeging van de individugeoriënteerde gezondheidszorg 

(Willich, 2009). In deze context heeft de individugeoriënteerdheid betrekking op 

het feit dat de geneeskunde zich richt op de individuele determinanten van de 

patiënt, en dat het medisch handelen zich baseert op medische, biografische en 

persoonlijkheidsfactoren (Willich, 2007).

1.7 Het wetenschappelijk perspectief

Ook de wetenschap heeft steeds meer aandacht voor het thema individugeoriënteerde 

zorg. In The Lancet werd recent een reeks publicaties gewijd aan de vraag hoe de 

resultaten van groepsgericht onderzoek toegepast kunnen worden voor het 

individu (bijvoorbeeld Rothwell et al., 2005; Thompson & Higgins, 2005). De term 

‘personalized medicine’ levert al 148.000.000 hits op Google op! Binnen deze 

benadering wordt gestreefd naar een individualisering van therapie op basis van 

genotypische en fenotypische informatie, om al doende tot een hogere e!ectiviteit van 
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verschillende behandelingen te komen. Vanuit diverse wetenschapsgebieden, zoals de 

systeembiologie, waarin de complexiteit van bijvoorbeeld het menselijke organisme 

centraal wordt gesteld, wordt gezocht naar individugeoriënteerde diagnostiek en 

behandeling, in gevallen waar de groepsgerichte aanpak tekortschiet (Van der Greef et 

al., 2007). In het psychotherapieonderzoek wordt internationaal veel aandacht besteed 

aan het ontwikkelen van monitoringsinstrumenten voor het monitoren van ‘individual 

patient progress’ (Howard et al., 1996). En steeds vaker wordt het patiëntenoordeel in 

het opzetten en uitvoeren van onderzoek meegenomen.

1.8 Het perspectief van de zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars hanteren toenemend formules waarin de klantwaarde, de waarde 

die klanten ervaren van hun zorgverzekeraar en het door hem gefinancierde 

zorgaanbod, centraal staat. Samen met cliëntenorganisaties en zorgaanbieders 

hebben de zorgverzekeraars onder meer een grote inspanning verricht om op een 

systematische wijze cliëntervaringen in kaart te brengen. Zo worden de laatste jaren 

steeds meer CQ-indexen (Consumer Quality-indexen) ontwikkeld. Een CQ-index is 

een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van 

klantervaringen in de zorg. De gegevens die verkregen worden uit een meting met de 

CQ-index, kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Te denken valt aan 

gebruik door:

consumenten zelf, bij het kiezen van een zorgverzekeraar of een zorgaanbieder; 

cliëntenorganisaties, die de belangen van hun leden behartigen; 

verzekeraars, die kwalitatief goede zorg willen inkopen; 

managers en professionals, die de kwaliteit van hun zorg willen verbeteren; 

de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit  

(NZa), die toezicht houden op de zorg;

het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), dat op landelijk niveau  

de e!ectiviteit, veiligheid en patiëntgerichtheid van de zorg in de gaten houdt.

De resultaten van landelijke metingen met de CQ-index worden gepubliceerd op 

kiesbeter.nl. (Informatie uit: www.centrumklantervaringzorg.nl)

1.9 Wat zijn kenmerken van individugeoriënteerde zorg?

Op basis van het voorafgaande kunnen we verschillende kenmerken van 

individugeoriënteerde zorg samenvatten. Bij individugeoriënteerde zorg:

staat de patiënt centraal in het richting en vorm geven aan behandelingen, zorg en  
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begeleiding;

worden de beste (para)medische diagnostiek, behandelingen, zorg, begeleiding en  

ondersteuning ter beschikking gesteld aan de patiënt;

worden gezondheidsvraagstukken meer systematisch benaderd in verband met de  

bestaande complexiteit en uniciteit daarvan;

worden de expertkennis van gezondheidszorgwerkers, de formele kennis in de  

vorm van richtlijnen en protocollen, en de kennis van de complexe en unieke 

aspecten van de individuele patiënt zo goed mogelijk geïntegreerd om de patiënt 

optimaal te kunnen behandelen en ondersteunen;

is de relatie tussen patiënt en medewerkers in de gezondheidszorg evenwaardig  

en neemt de arts of therapeut de coachende rol in ten aanzien van de competente 

patiënt, die (idealiter) zelf verantwoordelijk is en zijn behandelproces stuurt;

wordt de patiënt ondersteund bij (het ontwikkelen van) het vermogen om: (1)  

zich aan de opgaven te stellen die de ziekte geeft, (2) zich te bezinnen op eigen en 

andere bronnen voor het veranderen van de eigen gezondheids- en ziektetoestand, 

(3) deze bronnen te benutten, (4) daarbij persoonlijke behoeften mee in 

overweging te nemen, (5) de eigen doelen na te streven, en (6) de autonomie te 

bewaren;

worden helende omgevingen (sociaal, architectonisch, wat betreft geluid,  

enzovoort) ingericht als bron voor het veranderen van de eigen gezondheids- en 

ziektetoestand;

worden veilige en e!ectieve complementaire vormen van gezondheidszorg ingezet  

als bron voor het veranderen van de eigen gezondheids- en ziektetoestand;

worden de veiligheid, kwaliteit en (kosten)e!ectiviteit van de behandeling (ook) op  

het niveau van de individuele patiënt gemonitord.

1.10 Welke vaardigheden en innovaties moeten worden ontwikkeld voor een 
toekomstige, professionele, individugeoriënteerde gezondheidszorg?

Zoals uit het voorgaande betoog blijkt, zijn er al enorme processen gaande 

die betrekking hebben op de ontwikkeling van individugeoriënteerde 

gezondheidszorg. Desalniettemin zullen er nog veel vaardigheden en innovaties 

moeten worden ontwikkeld om tot een volledig ontwikkelde en echt professionele, 

individugeoriënteerde gezondheidszorg te komen. Te denken valt aan vaardigheden 

met betrekking tot het invullen van de coachende rol van de arts en therapeut, 

vaardigheden om tot individugeoriënteerde diagnostiek en behandelingen te 

komen, methodische vaardigheden met betrekking tot het individugeoriënteerd 

kunnen beoordelen van de e!ecten van de ingezette behandelingen, en ten slotte 
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vaardigheden om de patiënt te ondersteunen in het zelf verantwoordelijk sturen van 

diens eigen therapeutische proces.

En ook de gezondheidszorginstellingen zullen innovaties moeten doorvoeren. Deze 

hebben onder meer betrekking op de scholing van het personeel op het gebied van 

bovengenoemde vaardigheden, het vormgeven van helende omgevingen en het 

ontwikkelen van individugeoriënteerd beleid met betrekking tot veiligheid, kwaliteit 

en (kosten)e!ectiviteit van de zorgpraktijk. In deze publicatie wordt een aantal van 

deze terreinen verder verkend.
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2.1 De werkelijkheid van de zorgverlening: de patiënt en de behandelaar

Welbeschouwd is het hele medisch wetenschappelijke bouwwerk dat de afgelopen 

anderhalve eeuw is opgebouwd, tot stand gebracht met het doel ‘de patiënt beter te 

kunnen behandelen’. De patiënt en diens behandeling vormen daarbij het centrale 

vraagstuk. De werkelijkheid van de zorgverlening kenmerkt zich dus door een 

onvermijdelijke drieslag: de patiënt als zorgvrager, de (para)medicus als zorgverlener 

en de sociale en wetenschappelijke context waarbinnen de ontmoeting tussen 

behandelaar en patiënt plaatsvindt.

Het behoeft weinig betoog om in te zien dat het centrale moment in alle (para)

medische bemoeienis zich voltrekt in de een-op-eensituatie van zorgvrager en 

zorgverlener. Zelfs diegenen die behandeld worden in groepsverband, zoals bij 

groepspsychotherapie, groepsrevalidatie voor hartpatiënten en in groepsvorm 

aangeboden preventieprogramma’s, zijn ooit via een een-op-eenontmoeting tussen 

zorgvrager en zorgverlener hun gang door de gezondheidszorg begonnen. In essentie 

is alle zorg individugeoriënteerde zorg.

De centrale vraag van elke patiënt aan elke behandelaar is: wat is goed voor mij 

persoonlijk, waardoor kan ik beter worden? Dat betreft dus altijd de vraag van één mens 

in zijn eenmalige situatie op somatisch, psychisch en biografisch niveau.

2.2 Het unieke is altijd complex

De een-op-eenontmoeting is uniek. Geen enkele behandelaar zal ooit een patiënt in 

een nieuwe situatie ontmoeten die volledig gelijk is aan een vorige ontmoeting. Beiden 

schrijven immers elke dag geschiedenis. De patiënt ontwikkelt zich, de behandelaar 

ontwikkelt zich, de wetenschap ontwikkelt zich en de relatie tussen beiden ontwikkelt 

zich. Daaruit wordt duidelijk dat de werkelijkheid elke dag uniek is. Daar komt nog 

bij dat de mens beschouwd moet worden als wellicht het meest complexe wezen 

dat wij kennen, zoveel onttrekt zich aan onze directe waarneming en aan ons directe 

bevattingsvermogen.

Leerzaam is in dezen te kijken naar de anamnese, het vraaggesprek tussen behandelaar 

en patiënt. Een reguliere anamnese volgt een bepaalde systematiek om zodoende 

de klachten in beeld te brengen en een diagnose mogelijk te maken. Neemt nu een 

homeopathisch arts of een antroposofisch arts bij dezelfde patiënt een anamnese 

af, dan ontstaat er door de geheel andere en vaak uitgebreidere selectie aan vragen 

een totaal ander beeld van de patiënt dan het reguliere beeld. In de selectie van 

vragen ligt dus al een visie op de mens, ziekte en gezondheid besloten. In die zin 

is een ‘vooroordeelloze wetenschap’ een fictie. Wetenschappelijkheid begint bij de 

bewustwording van de selectie die wij maken bij het stellen van vragen of het uitkiezen 
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van symptomen die ons onderzoek zullen bepalen.

Omdat het unieke en complexe begrijpelijkerwijs de onmogelijkheid kan doen 

ontstaan om door middel van onderzoek een algemene waarheid aan het licht te 

brengen, is er in de evidence-based medicine (EBM) voor gekozen om het aantal 

criteria dat bepaalt wie aan een onderzoeksgroep kan deelnemen (insluitcriteria), en 

de vraagstelling van het onderzoek te reduceren tot zaken als bijvoorbeeld geslacht, 

leeftijd, hoogte van de bloeddruk, lichaamsgewicht, enzovoort. Alleen op die wijze kan 

men groepen samenstellen van mensen ‘die allemaal dezelfde symptomen of ziekte 

hebben’. Het unieke en complexe aan de ‘ingesloten’ patiënten wordt daarbij bewust 

genegeerd om tot een algemene uitspraak te kunnen komen. Wij doen daarbij alsof de 

ingesloten personen voldoende vergelijkbaar en dus voldoende gelijk zijn aan elkaar 

om onze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Het complexe wordt gereduceerd 

en het unieke niet in de vraagstelling betrokken, ja zelfs bewust uit het probleemveld 

verwijderd.

Binnen de historische ontwikkeling van de natuurwetenschappelijke EBM zien 

wij daardoor een steeds verder uit beeld raken van de individuele patiënt in diens 

complexiteit en unieke context. Populatieonderzoek met steeds grotere groepen, 

insluitcriteria en vooral ook uitsluitcriteria waaraan alle deelnemers aan een onderzoek 

moeten voldoen, deden de onderzoeksresultaten steeds verder weg raken van het 

antwoord op de hierboven gestelde vraag van de zorgvrager: “Wat is goed voor mij 

als unieke persoon?” Het gevolg daarvan is dat de voorspellende waarde van onze 

medische kennis voor de vraag van de concrete patiënt steeds geringer dreigt te 

worden. Vele patiënten moeten zich leren verhouden tot getallen die voortkomen uit 

een statistische kansbereking in de vorm van ‘percentages van reductie van risico’ of 

‘percentages van e!ectiviteit van behandeling’, zoals bijvoorbeeld voor huisartsen 

uitgewerkt in de standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Als voorbeeld nemen wij de NHG-standaard “Cardiovasculair risicomanagement”, 

waarbij de hier gekozen getallen slechts als rekenvoorbeeld dienen. Dit kan in de 

behandelsituatie tot antwoorden leiden in de zin van: “Als u uw cholesterol, al dan 

niet met behulp van medicijnen, kunt verlagen met twee punten, dan vermindert u 

daarmee uw tienjaarsoverlijdensrisico door een cardiovasculaire gebeurtenis met tien 

procent.” Het laat zich licht begrijpen dat een dergelijke mededeling aan een patiënt 

zo abstract is, dat de betre!ende patiënt zich daarbij niet meer iets aanschouwelijks 

kan voorstellen, al helemaal niet omdat alleen al het verschil tussen een absoluut en 

een relatief risico daarbij meestal verzwegen wordt. Het is een fraai voorbeeld van het 

toepassen van populatiekennis op de geïndividualiseerde situatie.

Een deel van dit probleem wordt in de communicatie met de patiënt wel ondervangen 
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door aan een patiënt te vertellen hoeveel patiënten met een vergelijkbare (een 

identieke bestaat helemaal niet eens) situatie behandeld moeten worden om er één ‘te 

redden’. Men spreekt dan van het ‘number to treat’: het aantal mensen dat behandeld 

moet worden om er één uit de behandelde groep voordeel van de behandeling te 

laten hebben. Mocht de patiënt vervolgens vragen: “Maar dokter, val ik dan in de groep 

mensen die de behandeling voor niets zal ondergaan, of ben ik die ene die er baat bij 

zal hebben?”, dan is het enig correcte antwoord: “Dat kan ik voor u niet bepalen.”

Voor het goede begrip zij uitdrukkelijk vermeld dat bovenstaande geen pleidooi is 

tegen richtlijnen, protocollen en zorgprogramma’s. De zin daarvan acht ik ruimschoots 

aangetoond. Echter, waar de werkelijkheid van de zorgverlening zich altijd voltrekt 

in de een-op-eensituatie komen wij aan richtlijnen en protocollen tekort om een 

onderbouwde geïndividualiseerde zorg te kunnen bieden. Dan rijst dus de vraag: is er 

een methode of een weg om de individualisering van de behandeling concreet vorm 

te geven? De vraag naar een casuïstische onderzoeksmethode die wetenschappelijk 

onderbouwde resultaten kan opleveren voor wat betreft het e!ect van een 

geïndividualiseerde behandeling, moet daarom opnieuw en duidelijk worden gesteld.

2.3 Eerste symptomen van individualisering in de reguliere zorg

De afgelopen twintig jaar heeft zich in de zorg het fenomeen van de risicoprofielen 

ontwikkeld. Een risicoprofiel omvat een groter aantal risicofactoren, die in hun 

onderlinge verhoudingen gewaardeerd worden. Concreet betekent dat in het 

hierboven gegeven voorbeeld, dat als het cholesterol ‘te hoog’ is, maar de bloeddruk 

fraai en het gewicht laag, dan dat cholesterol ineens veel minder bedreigend voor de 

gezondheid is. Als er echter sprake is van een verhoogd cholesterol, hoge bloeddruk 

en daarbij ook nog overgewicht en een gebrek aan beweging, dan ontstaat door 

een onderlinge versterking van e!ecten een sterk toegenomen risico op hart- en 

vaatziektes. Met een risicoprofiel in de hand kan dus een eerste stap worden gezet 

naar een individualisering van de zorg op basis van het patroon van de verschillende 

risicofactoren. Individualisering wordt dus mogelijk gemaakt door een steeds groter 

aantal (risico)factoren in de beschouwing mee te wegen: wij gaan in de richting 

van een grotere complexiteit bij ons beoordelingsproces en verlaten zo het pad 

van het reductionisme en de simplificatie en betreden de weg van de individuele 

patroonherkenning.

Van nature gebeurt dat in de medische praktijk op basis van de expertise van 

de behandelaar, de deskundigheid op basis van de klinische ervaring. Mede 

daardoor voldoen richtlijnen en protocollen maar gedeeltelijk in de dagelijkse 
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beroepspraktijk (Jongh & Ruijven, 2000). Dan tellen in het gegeven voorbeeld zaken als 

stressgevoeligheid van de patiënt, vermogen tot zelfreflectie en zelfmanagement van 

de patiënt en de bereidheid zelfsturing ook concreet in de leefstijl in te voeren, ineens 

ook mee in hun uitwerking op de gezondheid. Verder zijn persoonlijkheidsstructuur en 

karakter mee te wegen factoren, evenals levensgebeurtenissen als verliesverwerking 

en sociale spanningen, bijvoorbeeld in de relatie met de levenspartner. In de praktijk 

wijken vele clinici af van protocollen en kunnen daarvoor ook duidelijke argumenten 

aanvoeren. Het wordt zelfs wel tot een deugd binnen de geneeskunde verheven om 

professioneel gemotiveerd af te durven wijken van protocollen, mits dat gebeurt op 

basis van een medisch geschoolde intuïtie. De internist Smulders formuleerde dat bij 

zijn aantreden als hoogleraar interne geneeskunde aan de VU als volgt: “Met kennis van 

de epidemiologie alleen ga je het niet redden. Denk kritisch na over hoe je een patiënt 

benadert,hoe je een diagnose stelt en waarom je voor een bepaalde behandeling kiest. 

Koester en ontwikkel subjectiviteit en intuïtie: het zijn geen zonden maar deugden” 

(Smulders, 2008).

De hier bedoelde intuïtie moet wel de medische vaardigheid zijn die wel met ‘de 

klinische blik’ wordt aangeduid. En het is met name deze vaardigheid die (para)medici 

dienen te ontwikkelen om goede behandelaren te kunnen worden. Immers, hoe 

complexer en unieker de situatie, des te belangrijker is het ambachtelijke aspect van 

ons professionalisme (Stolper, Rutten & Dinant, 2004).

Ook al heeft de EBM daarvoor geen ‘harde bewijzen’ opgeleverd, maar weinig clinici 

twijfelen, getuige vele gesprekken in de wandelgangen, aan een e!ect van al dit soort 

factoren op de gezondheid van mensen. Een medische discipline als de psychoneuro-

immunologie werpt in toenemende mate licht op de gezondheidse!ecten van dit 

soort persoonlijkheidsaspecten.

Een tweede benaderingswijze die uniciteit natuurwetenschappelijk benaderbaar 

zou kunnen maken, tre!en wij aan in de systeembiologie en de daarop aansluitende 

systeemgeneeskunde. Door het aantal risicofactoren of klinische meetpunten en 

parameters aanzienlijk (met duizenden procenten) te vermeerderen kunnen wij een 

steeds beter beeld krijgen van complexiteit en uniciteit (Van der Greef et al., 2003). Dat 

biedt uitzicht op een wetenschappelijke bijdrage aan casuïstisch onderzoek.

Keren wij nu terug naar de vraag: is er een methode of een weg om de individualisering 

van de behandeling concreet vorm te geven?
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2.4 De betekenis van verklaringsmodellen in de zorg

Om de mens in gezondheid en ziekte te begrijpen worden er verschillende 

verklaringsmodellen gebruikt. Zo is er een biomedisch model, een psychosomatisch 

model, een psychosociaal model, een psychoneuro-immunologisch model of 

een louter moleculair biologisch model. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van 

verklaringsmodellen. Hierboven werd duidelijk dat er in elk patiëntencontact 

a priori sprake is van een al dan niet bewust gemaakte keuze uit bestaande 

verklaringsmodellen.

Bij een wetenschappelijk gebruik van verklaringsmodellen is altijd de centrale vraag: 

kan de bewering die gedaan wordt vanuit een specifiek verklaringsmodel, ook getoetst 

worden? Zoals elders in deze bundel besproken wordt (zie Reinders & Lievegoed), 

dienen wij ons te realiseren wat een adequate toetsing is. Kan er worden getoetst op 

een kwantitatief niveau of een kwalitatief niveau, en zijn er nog meer typen van niveau 

waarop getoetst kan worden? Daar waar Smulders in zijn oratie spreekt van intuïtie, 

en daarvoor een lans breekt, hoe zou de daar bedoelde intuïtie toetsbaar zijn? Een 

kwantificeerbare intuïtie lijkt een contradictio in terminis.

Zoals al aangeduid bij de evolutie van de risicoprofielen, waarbij wij al op weg gaan 

naar een individualisering in de zorg, is de vorm waarin fenomenen in een samenhang 

of een verklaringsmodel geplaatst worden, van doorslaggevende betekenis voor een 

individualisering in de zorg. Idealiter zouden ‘alle risicofactoren in hun onderlinge 

relatie’ in één profiel bijeen moeten worden gebracht. Dit is uiteraard een utopische 

gedachte.

De werkelijkheid hierachter zou daarin kunnen bestaan, dat (para)medici geschoold 

worden in een groter aantal verklaringsmodellen dan in de reguliere zorg gebruikelijk 

is. Dat de vaardigheid ontwikkeld wordt, op die manier vertrouwd te raken met 

meerdere verklaringsmodellen. De ontmoeting met de patiënt kan de betre!ende 

zorgverlener aan de hand van de ziektegeschiedenis en de symptomen de meest 

bruikbare verklaringsmodellen als het ware aanreiken voor het juiste oordeel over de 

klachten en de symptomen. De patiënt brengt de zorgverlener door de presentatie 

van de klachten en de antwoorden aan de zorgverlener op het ‘juiste idee’ en wekt 

in de zorgverlener het ‘meest bruikbare verklaringsmodel’. Er ontstaat een situatie 

waarbij het verhaal van de patiënt en de resultaten van verricht verder onderzoek bij 

de hulpverlener het passende verklaringsmodel tot bewustzijn doen komen. Daardoor 

oriënteert de arts zich specifieker op de situatie van de patiënt: er is in dat geval sprake 

van individugeoriënteerde zorg. Een concreet praktijkvoorbeeld kan dit verhelderen.

Een patiënt heeft al jaren chronische rugklachten. De huisarts stelt de diagnose op 

functionele rugklachten op twee gronden: er bestaan positieve fenomenen voor 



33

een somatisatiestoornis en negatieve fenomenen voor een organische stoornis. 

Het psychosomatische verklaringsmodel verdient voor hem de voorkeur boven het 

somatische verklaringsmodel.

In de loop van de gebeurtenissen wordt een bezoek aan de orthopeed onvermijdelijk, 

omdat de patiënt zich niet in de verklaring van de huisarts herkent, overigens een 

veel gezien fenomeen in geval van een somatisatiestoornis. De orthopeed vindt enige 

aanwijzingen voor degeneratieve afwijkingen aan de lendenwervelkolom en meent 

dus wel een somatisch verklaringsmodel te kunnen hanteren. Orthopeden waren 

veelal niet geschoold in het hanteren van andere dan somatische verklaringsmodellen 

en de orthopeed blijft derhalve bij zijn stiel. Daarin is gelukkig al lang verandering 

gekomen.

In deze casus wordt op een bepaald moment op correcte orthopedische gronden 

besloten tot een operatief ingrijpen. Daarmee is een vicieuze cirkel gestart, waarin de 

betre!ende patiënt de rest van zijn leven gevangen is gebleven, ondanks uitgebreide 

therapieën en meerdere operaties van allerlei aard.

Het leerzame van deze casus schuilt daarin dat hij zo duidelijk toont dat het kunnen 

en willen hanteren van verschillende verklaringsmodellen een uiterst zinvolle 

competentie is voor zorgverleners. Het voorkomt onjuist handelen en het bevordert 

het adequate handelen van de zorgverlener. Het moge duidelijk zijn dat alle (para)

medische (sub)specialisaties voor de optimalisering van hun e!ectiviteit en rendement 

andere verklaringsmodellen dan die van het eigen specialisme heel goed zouden 

kunnen gebruiken.

2.5 Verklaringsmodellen en het antroposofisch mensbeeld

Bij wetenschappelijk onderzoek van de natuur en dus ook van de mens hoort altijd 

het aspect van ‘materiaal en methode’. De onderzoeksmethode dient adequaat te zijn 

voor het onderzoeksobject en de onderzoeksvraag. Dat houdt in dat de onderzoeker 

zich ervoor dient te verantwoorden dat de gebruikte methode van onderzoek 

ook daadwerkelijk kan leiden tot een valide uitspraak over het onderzochte. De 

antroposofische geneeskunde verantwoordt zich op dit vlak uitvoerig (Steiner, 1958, 

1960; Steiner & Wegman, 2009), hetgeen voor haar bijdrage aan zowel de algemene 

aspecten van geneeskunde als aan een individugeoriënteerde zorg noodzakelijk is.

De complexiteit van de mens vraagt om een gedegen kennis van de geneeskunde, 

een grote intellectuele flexibiliteit, professionele empathie en ambachtelijkheid en een 

geschoold oordeelsvermogen van de zorgverlener. Enerzijds dient de behandelaar het 

eigen specialisme in zijn beperktheid te overzien, anderzijds dient het werkingsbereik 

daarvan zo veel mogelijk benut te worden. Ook de context waarbinnen gedacht en 
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gehandeld wordt, dient naar vermogen te worden overzien.

Het antroposofisch mensbeeld kent meerdere functionele lagen en systemen 

(Husemann & Wol!, 1986; Fintelmann, 2007; Van der Bie & Huber, 2005) die in een 

onderling functionele samenhang het organisme, ziekte en gezondheid bepalen.

Door de meerlagigheid van dit mensbeeld vigeren binnen de antroposofische 

hulpverleningspraktijk daarom ook meerdere verklaringsmodellen tegelijkertijd. 

Het bewust hanteren van deze aanvullende verklaringsmodellen in de a-priorifase 

van de ontmoeting met de patiënt (zie hierboven), en de integratie van die 

verklaringsmodellen in de reguliere zorg, behoort tot de professionele competenties 

van een antroposofische zorgaanbieder.

In het kader van de individualisering in de antroposofische zorg zal nu een aantal 

verklaringsmodellen aan de hand van casuïstiek worden verduidelijkt.

Casus 1
Een corpulente pyknisch gebouwde man met een plethorisch uiterlijk bezoekt het 

spreekuur met spanningsklachten en slaapstoornissen. Zijn zoon is failliet gegaan en 

daarbij is een deel van patiënts vermogen verloren gegaan. De schoondochter speelt 

in de hele a!aire naar het oordeel van patiënt een bedenkelijke rol. Patiënt imponeert 

als nerveus, boos en gespannen, en het huilen staat hem nader dan het lachen. Uit 

de voorgeschiedenis is bekend dat hij perioden heeft doorgemaakt met verhoogde 

bloeddruk.

Bij lichamelijk onderzoek wordt een bloeddruk gemeten van 240/120, bij een lengte 

van 1,75 m en een gewicht van 102 kg. Patiënt heeft een gestuwd rood gelaat.

Regulier verklaringsmodel

Voor hypertensie bestaat maar zelden een regulier verklaringsmodel. Ongeveer 95% 

van de hypertensiepatiënten lijdt aan ‘essentiële hypertensie’, hetgeen zoveel betekent 

dat de oorzaak onbekend is. Het meest verdedigbaar is hier nog ‘hoge bloeddruk door 

spanning’, zoals elke huisarts die kent.

Antroposofisch verklaringsmodel

In het kader van het zogenoemde driegelede mensbeeld wordt de mens gezien als een 

organische eenheid van een fysiologische lichamelijkheid, een (bewust) psychisch te 

begrijpen ervaringswereld en een ik-functionaliteit met een integrerende werking op 

de twee lagere niveaus. De droomloos slapende mens is de verschijningsvorm van het 

levende organisme op zich. Bij het ontwaken treedt er een functionele verbinding op 

tussen de bewuste ervaringswereld en het organisme. Dit uit zich onder andere in een 
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bewuste perceptie van de wereld en het eigen bestaan via de zintuigen, een vermogen 

tot willekeurig bewegen, een verhoging van de bloeddruk en hartslag, een toename 

van de blaas- en darmmotoriek, een verdieping van de ademhaling en ventilatie, en 

een toename van de urineproductie. Uit onderzoek naar 24-uursritmen in het menselijk 

organisme zijn nog veel meer veranderingen bekend die samenhangen met slapen en 

waken, die hier verder onbesproken blijven.

In geval van psychische druk kan de verbinding van de psyche met het organisme zich 

versterken, hetgeen leidt tot een versterking van de bovenbeschreven fenomenen. Op 

dit terrein is vrijwel iedereen die in spannende situaties heeft verkeerd, zoals examen 

doen of gestrest zijn, ervaringsdeskundig.

Verklaringsmodel

In plaats van alle fenomenen voor zich te willen verklaren, kunnen zij ook gezien 

worden als gedi!erentieerde verschijnselen van één proces: intensivering van de relatie 

psyche (bewust ervaren spanning) en organisme.

Behandeling

Regulier is bij de beschreven fenomenen een langdurige antihypertensieve 

behandeling geïndiceerd met dieet en medicatie. Afvallen zal op korte termijn niet 

lukken. De patiënt vertelt op dit terrein al veel teleurstellende ervaringen te hebben 

opgedaan.

Antroposofisch is het behandeldoel een ontkoppeling te helpen bewerkstelligen 

tussen de psyche (bewust ervaren spanning) en het organisme. De volgende 

elementen zijn van therapeutische werkzaamheid:

een gesprek waarin wordt ingegaan op de ervaren spanning en de omgang  

daarmee in deze acute fase (‘stoom afblazen’);

ter geruststelling uitleg over de genese van de hypertensieve periode als  

stressfenomeen en de organische werking van de psyche;

stimuleren om eens per week voor een voortgangsgesprek het spreekuur te  

bezoeken ter ondersteuning van de integratie van deze levensgebeurtenis door de 

ik-werking te versterken;

antroposofische medicatie gericht op het terugdringen van het overmatig  

organische e!ect van de bewust ervaren spanning (Aurum/Belladonna comp.).

Beloop

In een periode van zes weken neemt de bloeddruk geleidelijk af tot acceptabele 

waarden en is de patiënt er door de gesprekken in geslaagd de levensgebeurtenis 

een plaats te geven, waardoor deze minder hinder veroorzaakt. Na een hal$aar is de 
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bloeddruk genormaliseerd en kan de medicatie worden gestaakt.

Leermoment

Door de psyche te beschouwen als een zelfstandige functionele laag in relatie tot de 

menselijke organisatie als geheel kan een veelheid aan symptomen worden begrepen 

als gedi!erentieerde uitingen van een te diepe inwerking van de psyche op het 

organisme. De verwachting dat deze hypertensieve episode van voorbijgaande aard 

zal zijn, wordt gerechtvaardigd door de levensgebeurtenissen rond het faillissement 

van de zoon en de voorgeschiedenis van de patiënt.

In die context krijgen de medicatie, de gesprekken met als doel de versterking van de 

integratie van de levensgebeurtenis in de biografie, en de uitleg over de genese van de 

hoge bloeddruk in dit geval een therapeutische waarde.

Mocht een reguliere medicatie in geval van een bedreigender en nog hogere 

bloeddruk (tijdelijk) noodzakelijk zijn, dan zal in dit geval op grond van de pyknische 

habitus, de plethora en het overgewicht een diureticum de voorkeur verdienen boven 

een bètablokker. Volumeverkleining van de circulatie ontneemt het organisme een 

mogelijkheid met bloeddrukverhoging te reageren op de stress.

Individualiseringsaspecten

In de hier beschreven casus worden

de psychische spanning, 

de woede, 

de slaapstoornissen, 

de lichamelijke constitutie, 

en het niet geïntegreerd zijn van de levensgebeurtenis in de biografie 

opgevat als individualiserende factoren die mede behandelingsbepalend zijn, maar 

die vanuit een reguliere optiek gezien worden als ‘contextfactoren’ waarvoor geen 

inzichtelijk werkingsmechanisme met betrekking tot hypertensie gegeven kan worden.

Casus 2
Een vij$arig meisje komt met moeder op het spreekuur vanwege ‘lijmoren’. Van jongs 

af aan heeft het meisje last van middenoorontstekingen die sterk neigen tot chronisch 

worden (OME = otitis media met e!usie, in de volksmond ‘lijmoor’). Het meisje heeft 

daarbij geen koorts, hoort aanzienlijk slechter, ademt met open mond en wil niet 

gedijen. Zij is sloom, dromerig en niet attent. Uit bezorgdheid heeft moeder de neiging 

het meisje te beschermen tegen weersinvloeden, (te) warm te kleden en contact met 

andere kinderen te beperken vanwege ‘infectiegevaar’.

Regulier verklaringsmodel
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Door de kinderlijke anatomische verhoudingen in het KNO-gebied zouden de 

middenoren sneller ontstoken raken door de bacteriële flora in de neus, niet zelden 

in samenhang met een vergrote neusamandel. Waarom het ene kind daarvan wel 

klachten heeft en een ander niet, is regulier nooit goed begrepen.

Antroposofisch verklaringsmodel

De rijping van het organisme verloopt van craniaal naar caudaal, hetgeen wil zeggen 

dat de uitrijping van het organisme ruimtelijk gesproken een ontwikkelingsrichting 

heeft die vanaf de hoofdzijde beginnend naar beneden toe verloopt. Daardoor kunnen 

pasgeboren kinderen eerst de oogassen laten kruisen, daarna de handen en nog weer 

later de voeten. Ook de uitrijping van het zenuwstelsel (myelinisatie) verloopt volgens 

dezelfde wetmatigheid.

Bij de pasgeborene bestaan er eigenlijk nog nauwelijks luchthoudende ruimtes in 

de schedel. Pas in de loop van de eerste levensjaren ontstaan er luchthoudende 

neusbijholten, zoals kaakholten, zeefbeen- en wiggenbeensholten, rotsbeencellen 

en voorhoofdsholten. Deze zo genoemde beluchting van de schedel is dus een 

rijpings- en ontwikkelingsfenomeen. Bij kinderen bij wie deze beluchting niet optreedt, 

stagneert deze ontwikkelingsgang op het niveau van de schedel.

De hier bedoelde ontwikkeling is een fenomeen van de organische werking van 

wat in casus 1 beschreven werd als het (psychische) bewustzijn in zijn organische 

werkzaamheid bij het kleine kind in de loop van de tijd.

Behandeling

Om de bewustzijnskrachten bij dit meisje meer in het organisme te helpen 

ingrijpen, wordt zij behandeld met inwrijvingen met citroenolie. De citroen heeft 

door de zure vruchtsappen de werking dat het bewustzijn sterker geactiveerd 

wordt. Door deze applicatie te combineren met ritmische massage kan een 

dieper ingrijpen van de bewustzijnskrachten worden bevorderd. Daartoe zal de 

fysiotherapeut in de handgrepen tijdens de behandeling een zekere toniserende en 

bewustzijnsstimulerende kwaliteit gebruiken. Daardoor wordt het meisje ‘wakkerder’ in 

de lager gelegen regionen van het organisme en kan de vertraagde ontwikkeling ‘van 

boven naar beneden’ weer in beweging worden gebracht.

Moeder werd geadviseerd het kind niet overmatig te beschermen tegen 

weersinvloeden, en in de voeding de smaken bitter en zuur op te voeren en 

melkproducten te verminderen.
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Beloop

De klachten verminderden aanzienlijk. Het meisje bloeide op.

Leermoment

Door de ontwikkeling van de relatie van de psyche ten opzichte van het organisme in 

ogenschouw te nemen wordt duidelijk dat er een ontwikkelingsvertraging optreedt, 

waardoor de beluchting van de schedel achterblijft en lijmoren ontstaan. De invloed 

van moeder werkt niet stimulerend op deze ontwikkelingsvertraging. De OME-klacht 

wordt zo begrepen vanuit de ontwikkeling van dit meisje.

Individualiseringsaspecten

In de hier beschreven casus worden

de vertraagde ontwikkeling en 

de rol van de moeder 

als individualiserende factoren meegenomen in de behandelingsstrategie.

Casus 3
Een veertigjarige vrouw heeft sinds twintig jaar last van recidiverende astma-aanvallen. 

Met grote regelmaat dient zij daarvoor te worden opgenomen. Zij wordt behandeld 

met de gangbare astmamedicatie, waarin bètamimetica en corticosteroïden de 

hoofdmoot vormen. In twintig jaar is geen genezing opgetreden.

Zij meldt zich bij de huisarts met een behoefte te onderzoeken of een antroposofische 

benadering van haar ziekte en antroposofische therapie uitkomst kunnen bieden. Zij 

ervaart zichzelf als slachto!er van de ziekte en als niet zelf actief in de behandeling 

betrokken. De longarts vindt medicatie de oplossing van de keuze.

Huisarts en patiënt maken afspraken over de vorm waarin dit onderzocht gaat worden: 

de huisarts is bereid voor haar altijd oproepbaar te zijn, om confrontaties met artsen 

die vinden dat zij dom bezig is, te vermijden.

Regulier verklaringsmodel

Astma is een ziekte met in wisselende mate optredende bronchospasmen, mede op 

grond van een chronisch inflammatoire irritatie in het slijmvlies van de bronchiën. 

Aanvallen kunnen ontstaan door meerdere uitlokkende factoren, zoals stress, angst of 

allergische reacties.

Antroposofisch verklaringsmodel

Omdat astma beschouwd wordt als een psychisch zich verkrampende verbinding 

van angstgevoelens op het niveau van de ademhalingsorganen, een te diepe 
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verbinding van de bewuste maar niet-geïntegreerde angstervaring met het 

bijbehorende gebied van de fysiologie (ritmische organisatie), hanteert de huisarts 

twee verklaringsmodellen: er bestaat een psychosomatisch fenomeen, benauwdheid 

door angst, en een integratieprobleem, het bestaan van onverwerkte ervaringen uit de 

jeugd die secundair angst genereren in specifieke situaties. Onder integratie wordt 

hier verstaan de activiteit die door de ik-activiteit van de patiënt kan leiden tot het 

integreren van levensgebeurtenissen in de biografie.

Op grond van het feit dat patiënte het spreekuur bezoekt met een vraag die voortkomt 

uit de vraag ‘hoe zij met hulp van de arts anders met de ziekte om kan gaan’, stelt zij in 

principe een vraag over zelfmanagement van haar ziekte.

Behandeling

Naast het aanvankelijk continueren van de reguliere medicatie wordt begonnen met 

het vestigen van vertrouwen en veiligheid binnen de arts-patiëntrelatie middels 

gesprekken en wordt een begin gemaakt met een verbreding van de diagnostiek 

naar het niveau van antroposofische diagnostiek in de zin van de psychosomatische 

constellaties en het vraagstuk van de integrerende kracht van de ik-functie. Al snel 

neemt patiënte zelf het voortouw door de inhoud van de gesprekken te laten bepalen 

door de ervaringen die zij opdoet rond haar benauwdheden. Daarin spreekt zich een 

duidelijke ik-kracht uit.

Naast de functie als ‘somaticus’ is de huisarts vooral een luisterend oor en stelt hij, waar 

dat wenselijk lijkt, verhelderende vragen. Zo kan patiënte zichzelf beter leren kennen 

waar het haar astma betreft.

Beloop

Zodra de behandeling begint en de reguliere medicatie nog maar deels afgebouwd 

is, maakt patiënte een ernstig recidief door, dat ziekenhuisopname nodig maakt. Bij 

dit recidief is haar echter opgevallen dat haar dit overkomt op weg naar een bezoek 

aan haar ouders. Daarover nadenkend ontdekt zij de relatie tussen haar gevoelens 

jegens de ouders en het optreden van de astma-aanval. De angsten die zij blijkt te 

hebben, kan zij een relatie geven tot voorgaande jeugdervaringen in het gezin waar zij 

opgroeide.

Bij een andere gelegenheid ontdekt zij dat zij bij de eerste verschijnselen van 

benauwdheid in een angstspiraal komt, die te maken heeft met de angst voor 

ziekenhuisopname. Met name bestaat er een angst voor hogere doseringen 

corticosteroïden, omdat patiënte daardoor een gevoel van zelfvervreemding 

ondergaat op het emotionele leven, een bijwerking die van corticosteroïden bekend is.

Het gehele proces van zelfverkenning en zelfconfrontatie, hier extreem verkort 
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weergegeven, verloopt enige jaren. In die tijd is de huisarts haar gesprekspartner en 

uiteraard de medisch behandelaar met reguliere en antroposofische therapieën. In 

deze gesprekken evalueert patiënte haar ervaringen en verzoekt de huisarts louter als 

‘toehoorder’ te willen optreden. Op die wijze gebruikt patiënte de huisarts als spiegel 

voor zichzelf. Tijdens twee ziekenhuisopnamen in die tijd vanwege een recidief weigert 

zij tot verbazing van de specialisten behandeling met corticosteroïden.

Vanaf het moment dat patiënte haar angsten onder ogen gezien heeft, het ziekmakend 

e!ect daarvan ervaren heeft, keert allengs het tij.

Na enige jaren wordt patiënte symptoomvrij en medicatievrij, zij is genezen. De 

komende vijftien jaar dat de huisarts haar kon vervolgen, heeft zich geen astma-aanval 

meer voorgedaan. Voor haar en haar huisarts is het evident dat het doorgemaakte 

proces als e!ectieve individugeoriënteerde behandeling gezien kan worden. Voor 

beiden een ervaring met de kracht van een ‘bewijs’.

Individualiseringsaspecten

In deze casus zijn meerdere individualiseringsaspecten te beschrijven:

De astma-aanvallen zijn causaal gerelateerd aan angst. 

De angst is gerelateerd aan familierelaties in de jeugd en aan nevenwerking van  

corticosteroïden tijdens ziekenhuisopnamen ingesteld.

Patiënte neemt zelf het initiatief een nieuwe omgangsvorm met haar lijden te  

zoeken en ‘niet alleen’ om behandeling te vragen.

Patiënte bepaalt in hoge mate de rol van de huisarts en de specialistische  

behandeling binnen het door haar gekozen zelfmanagement.

Patiënte gebruikt de aanvallen van haar astma als kompas dat haar de weg wijst  

naar haar angsten en situaties waaraan die angsten gerelateerd zijn.

Leermoment

Ingeval de patiënt over voldoende integrerend vermogen beschikt, ontstaat de 

mogelijkheid om bepaalde ziekteverschijnselen te ervaren als signalen van een 

psychisch functioneel probleem, waarbij de relatie tussen de primaire ervaringswereld 

waarin allerlei emoties en cognities te onderscheiden zijn, en het integrerend 

vermogen van de ik-kracht uitgewerkt en verbeterd kan worden.

In de beschreven situatie is het zinvol dat een behandelaar een meer ‘volgende 

strategie’ heeft, de somatische situatie bewaakt en het ontwikkelingsproces 

helpt bevorderen. Daarmee kan een behandelaar een bijdrage leveren aan de 

zelfverwerkelijking en zelfontwikkeling van de patiënt.
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Wat is er nodig voor een methodisch verantwoorde en professionele antroposofische 

of reguliere individugeoriënteerde geneeskunde?

1. In beide gevallen is een reguliere beroepsscholing een voorwaarde.

2. Een bewustzijn van het mensbeeld dat richting geeft aan alle behandelcontacten, 

is een vereiste om bewust te kunnen kiezen welk verklaringsmodel het meest 

geïndiceerd lijkt. Dat betekent dat de behandelaar daadwerkelijk meerdere 

mensvisies en pathologiebegrippen en daarbij behorende behandelstrategieën 

moet leren kennen. Een praktische scholing op dit terrein is daarbij onmisbaar.

3. Een professionele diagnose en behandeling kunnen niet zonder methodologische 

kennis. Naast de methodologie van de reductionistische materialistische 

benaderingswijze van de EBM is het nodig om andere wetenschapsvormen, 

bijvoorbeeld de fenomenologie, in hun praktische uitwerking en principes te leren 

kennen. Een andere dan gebruikelijke betekenis toekennen aan ziektesymptomen 

kan alleen professioneel correct als de behandelaar zich van zijn methodische 

gezichtspunten en vaardigheden bewust is. Een hoofdrol is hier weggelegd voor 

de ontwikkeling van inzichten op basis van patroonherkenning, die als geschoolde 

vaardigheid ontwikkeld dient te worden,

4. Het ontwikkelen van een casuïstische methode van onderzoek is voor de toekomst 

voor een individugeoriënteerde geneeskunde onontbeerlijk.

5. Voor zover het hier om een antroposofische individugeoriënteerde zorg gaat, dient 

de behandelaar opgeleid te zijn in de werking van de verschillende en meerlagige 

functiegebieden in de mens en de natuur zoals die door een fenomenologisch-

antroposofische scholing kenbaar kunnen worden. De samenwerkingsvorm van 

deze functiegebieden is bepalend voor de vorm en (dys)functie van het organisme 

en het bewustzijn van de mens.

2.6 Nabeschouwing

Elke benadering van de patiënt impliceert een mensbeeld, en wel het al dan niet 

bewust gehanteerde mensbeeld van de behandelaar. Een wetenschappelijke 

benadering van de praktijk van de zorg dient daarom te beginnen bij het bewust 

(leren) hanteren van mensbeelden in de zorg. Als deze stap van zelfbewustwording 

achterwege blijft, is er sprake van een niet expliciet gemaakt oordeelsaspect bij 

de behandelaar, dat al te gemakkelijk leidt tot een vooroordeel of een eenzijdige 

benadering (Goudsmit, 2005).

Evaluatiemethoden van individugeoriënteerde behandeling dienen daarom ook 

gerelateerd te zijn aan het gehanteerde mensbeeld en de daarbij behorende 

methodologie van diagnostiek en behandeling. Dit kan betekenen dat 
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kwalitatieve onderzoeksmethoden noodzakelijk zijn, omdat niet-kwantificeerbare 

gezondheidsaspecten anders buiten het onderzoeksgebied zouden vallen. Het 

adagium ‘meten is weten’ zou dan immers voor de geneeskunde tevens impliceren 

‘niet meten is niet weten’, waarmee de onkenbaarheid van het onmeetbare 

wordt gepostuleerd. De klinische praktijk van alledag laat zien dat vaak op niet-

kwantificeerbare gronden van standaarden wordt afgeweken, en dat is een blijk van 

goede zorg! Bij elke operatie zal een chirurg voor dit soort onmeetbare afwegingen 

staan om tot de goede behandeling te kunnen komen.

In deze bijdrage worden enkele voorbeelden gegeven van individugeoriënteerde 

zorg op basis van antroposofische mens- en verklaringsmodellen. Deze dienen vooral 

als voorbeeld van een benaderingswijze die met name het unieke en complexe van 

medische situaties helpt beter in beeld te brengen, ten gunste van een adequatere 

therapie. Patroonherkenning en ervaringswetenschap zijn hierbij onmisbaar. Zo 

kan een bijdrage worden geleverd aan een verdere ontwikkeling van de zorg als 

individugeoriënteerd systeem. Mensen zijn pluriform, dus dan moet ook de zorg 

pluriform zijn om aan te kunnen sluiten op de hulpvraag van de patiënt.
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3.  Leidt evidence-based medicine tot het verdwijnen van  
 de medische therapievrijheid?*

 Gunver Kienle

*  Dit hoofdstuk is de Nederlandse vertaling van het hoofdstuk Kienle, G.S. (2009). Bedeutet 
Evidence-based Medicine eine Abkehr von der ärztlichen Therapiefreiheit? in R. Jütte (Hrsg.) 
Die Zukunft der IndividualMedizin (pp. 69-77). Köln: Deutscher Ärzte-Verlag GmbH.
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Therapievrijheid is een wezenlijk element van de medische professionaliteit. De 

arts staat altijd in verbinding met de individuele patiënt (Girke, 2007), op wiens 

bijzonderheden hij zich moet richten; ook kan hij ernstige kritiek uiten op de 

gevestigde methode. Toch betekent therapievrijheid nooit dat therapie willekeurig kan 

worden toegepast, het is geen ‘vrijbrief voor gewetenloosheid’ (Ulsenheimer, 1998); 

de arts blijft onderworpen aan zijn beroepsspecifieke zorgvuldigheidsplicht, hij moet 

zich oriënteren op de specialistische normen, de stand van de medische wetenschap 

kennen en handelen naar beste inzicht en geweten.

Evidence-based medicine (EBM; Nederlands: evidence-based geneeskunde, 

geneeskunde op basis van bewijs) is ontwikkeld als leerconcept voor artsen om 

overzicht en transparantie te brengen in de dagelijks groeiende informatiejungle, 

om nieuwe studieresultaten kritisch te beoordelen, beschikbaar te maken en 

snel toepasbaar te maken in de praktijk. Beoogde doelen zijn bovendien: snelle 

kennisuitwisseling, transparantie, tijdbesparing, gezondheidsvoordeel en 

kostenbesparing. Bovendien zou de externe kennis in een bottom-up EBM de 

medische expertise nooit moeten vervangen, maar ondersteunen en versterken: 

“EBM builds on and reinforces, but never replaces, clinical skills, clinical judgement 

and clinical experience” (Sackett et al., 1997, p. 5); dit in combinatie met het 

patiëntenperspectief moet een hoogwaardige patiëntenzorg mogelijk maken. 

Misbruik, zoals ‘kookboekgeneeskunde’, zou de voorvechters van EBM daarentegen de 

barricades op sturen: “Clinicians who fear top-down cookbooks will find the advocates 

of evidence-based medicine joining them at the barricades” (Sackett et al., 1997, p. 4).

De beoogde versterking van de geneeskundige expertise, waarin ook het klinische 

oordeel en de geneeskundige ervaring begrepen zijn, zou dan echter worden 

verwaarloosd. In plaats daarvan ontstond door een liaison met de Administration een 

top-down EBM, waarvan het expliciete doel nu de beperking van de geneeskundige 

therapievrijheid is (Wolf & Raspe, 2008). Hier verwordt EBM tot een instrument voor 

de centrale aansturing en rationalisering van de geneeskunde. Vanwege de daarmee 

samenhangende bureaucratisering en vereconomisering van de geneeskunde 

veranderen de patiënt, de arts, de behandeling en de therapie in een klant, iemand 

die resultaat oplevert, een dienst en een gezondheidstechnologie. Hun interacties en 

toepassingen mogen niet meer worden overgelaten aan de relatie tussen de arts en de 

patiënt, maar moeten geregeld worden door middel van door richtlijnen ondersteunde 

‘ziektemanagementprogramma’s’. Ook al zijn bijvoorbeeld richtlijnen geen juridisch 

bindende regels, toch vormen ze een quasiwettelijke verplichting. Als oriënterend 

hulpmiddel geven ze juristen houvast op het recht op vakinhoudelijke aspecten 

van de geneeskunde en openen ze de deur naar een defensieve geneeskunde: het 

volgen van de richtlijnen kan leiden tot de verwachting van een zekere immuniteit 
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voor aansprakelijkheid; maar ervan afwijken moet verdedigd worden, wat tijd kost en 

kan mislukken. Top-down EBM versterkt die juridisering van de geneeskunde en leidt 

onontkoombaar tot een sluipende erosie van de medische therapievrijheid (Hart, 2000; 

Ollenschläger et al., 1998; Ulsenheimer, 1998; Vogd, 2002). Deze vorm van EBM wordt 

intussen door veel artsen afgewezen (Armstrong, 2007).

Het onderscheid tussen bottom-up en top-down EBM is puur semantisch als ze tot 

hetzelfde resultaat leiden, namelijk met behulp van de EBM-methodiek de beste 

therapie voor de patiënt vinden. Therapeutische aanbevelingen binnen EBM richten 

zich op het beschikbaar zijn van ‘best evidence’, die afgeleid wordt uit de ‘best therapy’. 

Deze best evidence wordt gedefinieerd aan de hand van een bewijshiërarchie, waarin 

gerandomiseerde klinische onderzoeken (RCT’s) en hun meta-analyses bovenaan 

staan. Daarna komen andere bewijzen (evidences), die echter bij de toepassing van 

EBM in de praktijk weinig of niet meegenomen worden. Hier is de opmerking op zijn 

plaats dat het Duitse ‘Evidenz’, net als het Nederlandse ‘evidentie’, niet volledig gelijk is 

aan het Engelse ‘evidence’, zodat een letterlijke vertaling van evidence-based medicine 

niet geheel onproblematisch is. De betekenis van het Duitse ‘Evidenz’ draagt een 

rechtstreeks en volledig bewijs in zich, een immanente legitimatie van oordelen, iets 

waarover verder geen vragen hoeven te worden gesteld, of iets wat ergens op terug te 

voeren is, iets wat van zichzelf al evident is. Het Nederlandse ‘evident’ kan deze beide 

betekenissen hebben. In het Engels zou dit worden beschreven als ‘self-evidence’, 

terwijl het Engelse ‘evidence’ het resultaat is van juridisch of wetenschappelijk bewijs, 

waaraan een ‘burden of proof’ voorafgaat (Ritter, 1972). De vraag is in elk geval of 

de beste therapie altijd de therapie met de best evidence is, of alleen datgene werkt 

waarover een RCT gedaan werd, en of de informatie uit de RCT altijd betrouwbaar is 

en afdoende om de beslissing over de therapie hiervan te laten afhangen. Of moeten 

RCT’s zelf weer kritisch worden beoordeeld, in hun context geplaatst en aangevuld 

worden met geneeskundige expertise en aanvullende andere evidenties? Met deze 

vragen kan worden bepaald of een medische beoordelings- en beslissingsautonomie 

overbodig, zinvol of noodzakelijk is en of EBM richtinggevend (top-down) of 

ondersteunend (bottom-up) moet zijn.

3.1 Best evidence = meest werkzame therapie?

Bij de uitvoering van RCT’s wordt veel moeite gedaan om systematische vertekening 

(bias) bij het vergelijken van onderzoeks- en controlegroepen te vermijden. Maar 

dat betekent niet dat RCT’s zeker een objectief beeld geven van de therapeutische 

werkelijkheid: het gebruik van RCT’s betekent een voordeel voor bepaalde therapieën 

en een nadeel voor andere; de uitvoering van RCT’s is kwetsbaar, de resultaten ervan 
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zijn maar beperkt overdraagbaar op de praktijk en laten vragen open:

RCT’s zijn maar beperkt uit te voeren; zij vereisen: 

krachtige financiering º  (Bassand et al., 2000): de kosten per RCT in de 

gezondheidszorg worden geschat op $12 miljoen (Johnston et al., 2006), 

wat ertoe leidt dat ze primair worden uitgevoerd door de financieel sterke 

farmaceutische industrie, met als voornaamste doel de toelating en het op de 

markt brengen van lucratieve therapieën;

academische aantrekkelijkheid,  º wat zorgt voor een grote stimulans voor de 

uitvoering en een goede publicatie;

een groot aantal patiënten  º (Horrobin, 2003; Rothwell, 2005), omdat maar een 

klein deel van de beschikbare patiënten gerekruteerd kan worden en meerdere 

studies hierom vaak strijden;

geen voorkeur º  voor test- of controletherapie (Ellis, 2000), omdat de patiënten 

anders niet willen deelnemen: RCT’s over thuis- of ziekenhuisbevallingen zijn 

bijvoorbeeld onmogelijk;

equipoise º  (gebalanceerde verdeling) (Freedman, 1987), omdat het 

gerandomiseerd indelen van de onderzoeks- en de controlegroep bij 

verschillende verwachtingen over het gezondheidsvoordeel onethisch is; 

daarom zijn er in de kindergeneeskunde ondanks of dankzij onbetwiste 

resultaten nauwelijks bewijzen uit gerandomiseerd onderzoek, maar vrijwel 

uitsluitend uit casusbeschrijvingen en casusseries (Hardin, Stylianons & Lally, 

1999); en bovendien

een  º enkelvoudig onderzoeksprotocol met vereenvoudigde diagnose- en 

behandelingsvoorwaarden om complexe situaties te vermijden (Kotaska, 2004).

 Dit leidt in de op RCT gebaseerde gezondheidszorg tot commerciële bias, 

carrièrebias, indi!erentiebias en middelmatigheidsbias: RCT’s ontstaan 

voornamelijk rond voor veel geld in de markt te zetten therapieën met een sterke 

financiële lobby, voor therapieën met een academische lobby, voor therapieën voor 

ziektes waar veel mensen aan lijden (doel: ‘drug for everyone’ (Moynihan & Cassels, 

2006)), voor therapieën met een gering therapeutisch resultaat en voor eenvoudig 

in te voeren therapieën. Daarentegen zijn in het nadeel: goedkope therapieën, 

niet-farmacologische therapieën, therapieën voor financieel minder aantrekkelijke 

patiënten, therapieën die minder academische carrièrevoordelen meebrengen 

en zeer complexe therapieën – en dat allemaal onafhankelijk van de werkelijke 

therapeutische waarde voor de patiënten (Kienle, 2005).

RCT’s zijn niet altijd betrouwbaar. Ook het resultaat van schijnbaar volgens  

perfecte methodiek uitgevoerde onderzoeken laat zien dat ze afhankelijk zijn van 

hun financiële bronnen (Lexchin et al., 2003). De resultaten van RCT’s variëren 
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aanzienlijk, net als de resultaten van de systematische overzichten en meta- 

analyses hierover (Kienle, 2005). Daar komt bij dat de RCT-methodiek is ontwikkeld 

om fout-positieve vertekening te vermijden – en dat ook als een ethisch punt 

beschouwt –  maar dat zij nauwelijks rekening houdt met fout-negatieve resultaten. 

Deze berusten vaak op fouten respectievelijk nivelleringen van factoren die 

betrekking hebben op de therapie, de ziekte of de verkregen onderzoeksresultaten, 

die door randomisatie, blindering en zeer grote onderzoeken enigszins 

geprovoceerd, maar niet verhinderd worden. Dit leidt tot een systematische 

onderschatting van therapeutische successen in RCT’s en kan niet zelden hun 

geringe resultaten verklaren (Kiene, 1993, 2001). Daarom dienen RCT’s niet alleen 

wat hun methodiek betreft, maar ook vakinhoudelijk kritisch beoordeeld te worden.

Een algemeen bekend probleem is de kloof tussen RCT en de dagelijkse praktijk.  

Die ontstaat door de vaak extreme selectie van patiënten (betre!ende de hevigheid 

van de ziekte, begeleidende ziektes (comorbiditeit), risicofactoren, geslacht, 

leeftijd, ras, sociale status, coöperatie, verwachte reactie op de behandeling, 

enzovoort; meestal wordt minder dan 1% van de representatieve patiënten met de 

betre!ende diagnose in het onderzoek opgenomen) en bovendien door verschillen 

in de behandelingswijze, andere toegepaste therapieën, de omgeving waarin de 

behandeling plaatsvindt, de duur van de behandeling, de follow-up, diagnostische 

maatregelen en het behandeldoel. Daarom zijn resultaten van RCT’s maar beperkt 

overdraagbaar naar de praktische werkelijkheid (De Maeseneer et al., 2003; Kienle, 

2005; Rothwell, 2005; Schulte, 2005; Zimmerman, Mattia & Posternak, 2002).

Afgezien van het bevoordelen van bepaalde therapieën, de resterende  

onbetrouwbaarheid en de sterk selecterende behandelingsomstandigheden 

kunnen de RCT-resultaten zelf voor de geselecteerde patiënten procentueel maar 

een klein therapievoordeel leveren (Armstrong, 2007): de ‘numbers needed to 

treat’ voor therapeutisch resultaat liggen meestal tussen de 2 en 250 patiënten; 

dat betekent dat 50-99,6% van de patiënten voor niets behandeld werd (‘numbers 

treated needlessly’ of ‘index of therapeutic impotence’ genoemd (Bogaty & Brophy, 

2005) en geen voordeel kan verwachten van de therapie.

De arts moet de RCT’s dus kritisch beoordelen en aanvullen of corrigeren aan de hand 

van zijn eigen ervaringen en expertise en andere evidences, wat samen de basis vormt 

voor het dan te nemen besluit over de medische therapie. Als dit door een centrale 

organisatie gedaan wordt, leidt dat tot aanzienlijke en uiteindelijk oncontroleerbare 

vertekeningen in de patiëntenzorg.
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3.2 Medische beoordeling en medische professionaliteit

Maar is de medische beoordeling eigenlijk wel in staat om de therapeutische 

feiten adequaat in beeld te brengen, of schiet die zeker tekort en is zij afhankelijk 

van instructies van een externe bevoegdheid? Dit is in de context van EBM net 

zomin onderzocht als de mogelijke ontwikkelingsmogelijkheden van de medische 

beoordeling. Er bestaat wel eenstemmigheid over de aanname dat de medische 

beoordeling tot de kern van de medische professionaliteit behoort (Royal College of 

Physicians, 2005).

De medische professionaliteit wordt tegenwoordig impliciet gebaseerd op het model 

van de technische rationaliteit (Rish & Coles, 2002; Schön, 1983): de intelligente 

praktijk bestaat uit het gebruik van wetenschappelijke kennis; degene die in de 

praktijk werkzaam is, geeft zijn praktische problemen door aan een wetenschapper, 

die ze oplost en nieuwe kennis levert aan de man in de praktijk, die die kennis dan 

in de praktijk toepast. Behalve het identificeren van het probleem hoeft de arts 

zich hier niet noodzakelijk een eigen mening te vormen. De eenzijdige dominantie 

van het model leidt, in combinatie met het gebrek aan bronnen en de vragen over 

de aansprakelijkheid, tot een toenemende externe regulering en rationalisering 

van de medische praktijk, tot het verdwijnen van de medische autonomie, tot 

deprofessionalisering en frustratie van de artsen.

Dit model van technische rationaliteit werd door onderzoeksdeskundigen echter als 

een grove oversimplificatie weggezet, omdat het niet de complexiteit, de kern van de 

professionaliteit, beschrijft, maar op zijn best alleen van toepassing is op de situatie 

van beginners (Ericsson et al., 2006; Fish & Coles, 2002; Neuweg, 2004; Schön, 1983; 

Wieland, 1975). Experts en vaklieden onderscheiden zich – naast de externe kennis – 

ook door andere vaardigheden:

Impliciete kennis.  Dit is een wezenlijk kenmerk van vakmanschap en competentie 

op alle gebieden. Vaklieden weten meer dan ze kunnen zeggen, ze kunnen 

hun uitmuntende besluiten en handelingen vaak niet in regels vatten. Worden 

zij ertoe gedwongen, dan vallen ze terug naar een beginnersniveau, met een 

prestatievermindering als gevolg. Impliciete kennis correleert sterker met vakmatig 

succes dan conventionele academische intelligentie (Dreyfus & Dreyfus, 2005; 

Ericsson et al., 2006; Neuweg, 2004; Polanyi, 1983).

Reflection in action.  Dit is de productieve en creatieve reactie van de competente 

vakman op problemen en onverwachte eisen in de praktijk, waarvoor externe 

en impliciete kennis geen onmiddellijke oplossing bieden. De arts treedt in een 

wederkerende conversatie met de situatie, om nieuwe oplossingen te vinden; 

daarbij kan hij nieuwe fenomenen waarnemen, nieuwe inzichten opdoen en 

nieuwe kennis verwerven. Experts en vaklieden bezitten de vaardigheid tot creatief 
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denken, wat de basis vormde voor belangrijke ontdekkingen en ontwikkelingen. 

Deze ‘innovatieve geest’, die een bron van vooruitgang vormt voor de professie en 

voor het corrigeren van verkeerde gewoontes, wordt tegenwoordig vooral door 

de buiten hun grenzen tredende bureaucratie, formalisering en juridisering steeds 

meer belemmerd (Gruber & Ziegler, 1996; Horrobin, 2002; Schön, 1983; Schaywitz & 

Ausiello, 2004).

Gestalt- of patroonherkenning.  Het herkennen van de Gestalt is het herkennen 

van het geheel van complexe relaties, onafhankelijk van hun delen (Ash, 1998; Von 

Ehrenfels, 1890; Wertheimer, 1922). Het herkennen van een Gestalt speelt een grote 

rol bij het opdoen van ervaring, bij het verkrijgen van impliciete kennis en bij de 

beoordeling door een vakman (Ericsson et al., 2006; Gruber & Ziegler, 1996; Larkin et 

al., 1980; Polanyi, 1983). Voor de geneeskunde zijn bij de analyse van overtuigende 

klinische beoordelingen (bijvoorbeeld over de werkzaamheid van therapieën of 

over bijwerkingen) duidelijke Gestalt structuren te herkennen (zie kader), waarbij 

de zekerheid van de beoordeling toeneemt met de complexiteit van de Gestalt 

waarneming – wat tegenovergesteld is aan de vergelijking van op cohorten 

gebaseerde statistische conclusies (Kiene, 2001, 2005).

Criteria van op Gestalt- of patroonherkenning gebaseerde        

therapiebeoordeling (Kiene, 2005, p. 303)

Sterke criteria:

Verband in ruimtepatroon• 

Verband in tijdpatroon• 

Morfologisch verband• 

Verband tussen dosis en werking• 

Pingponge!ect (dialoog)• 

Functionele therapeutische vorm• 

Functioneel therapeutisch vormend proces• 

Zwakke criteria:

Lange pre-posttijdverhouding• 

Langdurige verbetering• 

Ook in de wetenschap zelf hebben de epistemische deugden en 

professionaliteitsidealen in de afgelopen honderd jaar een transformatie doorgemaakt, 

vooral met betrekking tot de voorwaarden voor de objectiviteit van wetenschappelijke 
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kennis. Het wetenschappelijke objectiviteitsideaal van de negentiende eeuw was 

mechanisch, met als basisgegeven de zelfverloochening, zelfbeheersing en de 

uitsluiting van het individu ten gunste van machinale, gestandaardiseerde, ‘blinde’ 

methoden. Maar omdat de subjectiviteit ondanks alle moeite niet uit te sluiten 

viel en de geautomatiseerde manier van gegevens verzamelen en beoordelen in 

algoritmes zich verloor in toevallige details en feiten en niet strikt uitvoerbaar en 

vaak absoluut ongeschikt was, werden deze idealen na de eeuwwisseling ingeruild 

en ondergebracht onder de tegenwoordig toonaangevende wetenschappelijke 

professionaliteitspremisses: een geschoold oordeel, intuïtie, zelfvertrouwen en ervaring 

naast subjectintegrerende expertise en op vormen gebaseerde herkenning als basis 

voor wetenschappelijke exactheid (Daston & Galison, 2007).

3.3 Medische autonomie in oordelen en handelen

Een wetenschappelijke evaluatie van de werkzaamheid, veiligheid en wisselwerkingen 

van therapieën is ongetwijfeld een zegen voor de moderne geneeskunde, en de 

verkregen inzichten moeten een toepassing krijgen in de praktijk. Dat geldt ook voor 

de overige onderdelen van EBM: overzicht in de datajungle, transparantie in medische 

besluitvorming, vrije informatiebronnen, systematiek voor het verwerken van enquêtes 

en empowerment van artsen en patiënten. Deze doelen en verworvenheden vormen – 

als bottom-up idee – een wezenlijke ondersteuning van de medische beroepspraktijk 

en de medische therapievrijheid. Maar de externe evidence is nog steeds een 

bouwsteen die de medische besluitvorming ondersteunt, die de medische expertise 

echter nooit kan vervangen, omdat deze evidence altijd maar een beperkt spectrum 

van de geneeskunde bestrijkt en zelf niet vrij is van vertekening. Therapievrijheid voor 

de arts is ook bij EBM gerechtvaardigd, van wezenlijk belang en noodzakelijk:

Elke patiënt is een individu. 

Evidence is beperkt, eenzijdig en gevoelig voor fouten; het moet kritisch  

beoordeeld, uitgewerkt en aangevuld worden.

Ook evidenceondersteunde therapieën zijn slechts bij een gedeelte van de  

patiënten met de betre!ende indicatie werkzaam; bij deze bij het systeem horende 

onzekerheid zijn arts en patiënt aangewezen op hun eigen beoordelings- en 

onderscheidingsvermogen.

De arts beschikt over andere herkennings- en behandelingsmethodieken en  

een ander waarnemingsgebied dan klinische onderzoeken, daarom brengt hij 

belangrijke ervaring mee bij de medische besluitvorming, die een essentieel 

kennisvoordeel betekent voor de individuele patiënt en voor de medische 

gemeenschap.
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Op basis van zijn werkgebied staat de arts dichter bij de vraagstellingen die voor 

de patiënt relevant zijn, en wordt hij heviger met de beperkingen van de klinische 

onderzoeken geconfronteerd dan de academici of de farmaceutische industrie. 

Omdat het onderzoek letterlijk ten dienste moet staan van de patiëntenzorg, moet 

de arts naast de therapievrijheid ook de beschikking hebben over de zelfstandige 

therapiebeoordeling, met de bijpassende wetenschappelijke methoden. Hierop 

betrekking hebbende bureaucratische hindernissen moeten rigoureus worden 

afgebouwd, financiële bronnen moeten beschikbaar komen, en over de algemene 

geschiktheid van een globale hiërarchie van evidences moet kritisch worden 

nagedacht (Kienle, 2005).

De huidige administratieve omzetting van de top-down EBM leidt tot een 

overreglementering, met het gevaar van een beslissingsremmende bureaucratische 

immobiliteit en een afname van de verscheidenheid aan therapieën en van de 

creatieve ontwikkeling van nieuwe oplossingen. Eigen verantwoordelijkheid, de 

behoefte aan vooruitgang en het risico van een afwijkend persoonlijk oordeel liggen 

vaak aan de basis van grootse prestaties in de geneeskunde (Kienle, 2005; Ulsenheimer, 

1998; Vogd, 2002). Als dit binnen de gezondheidsorganisaties erkend en mogelijk 

gemaakt wordt, dan kan dat ook de om zich heen grijpende frustratie van artsen 

en de uittocht van de ‘knapste koppen’ (Shaywitz & Ausiello, 2004) tegengaan en de 

creativiteit in en de aantrekkelijkheid van het beroep van arts weer terugbrengen.
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4.  Individugerichte zorg en ondersteuning binnen de  
 sociaaltherapie in relatie tot ontwikkelingen in de  
 gehandicaptenzorg*

 Joop Hoekman

*  Deze tekst is een bewerkte en uitgebreide versie van een lezing op het minisymposium bij   
 het afscheid van Yvon ten Brummelhuis als lid van de Raad van Bestuur van Zonnehuizen 
 op 14 oktober 2009 (Hoekman, 2009). Ik dank dr. Geneviève Verberk voor haar opmerkingen   
 bij een eerdere versie van de tekst.



58

4.1 Inleiding

In dit artikel beschrijf ik enkele kenmerken van de sociaaltherapie. Dat is de zorg en 

ondersteuning aan volwassen mensen met een verstandelijke beperking (en/of een 

psychiatrische stoornis) vanuit een antroposofische achtergrond. Heilpedagogie (de 

zorg en ondersteuning aan kinderen en jeugdigen) en sociaaltherapie vormen samen 

de op de antroposofie gebaseerde gehandicaptenzorg (Baars, 2005). Het is opvallend 

dat, anders dan voor de heilpedagogie (Steiner, 1997), er voor de sociaaltherapie geen 

theoretische basis is gelegd vanuit de bronnen van de antroposofie. En ook later is deze 

niet of nauwelijks ontwikkeld. De sociaaltherapeutische kennis en kunde zit dan ook 

vooral in het handelen en is (nog) weinig geëxpliciteerd. Dit artikel bevat, op descriptief 

niveau, een oriëntatie in de sociaaltherapie.

Daarnaast beschrijf ik enkele ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg in het 

algemeen. Die zorgsector is buitengewoon dynamisch. Terminologieën, evenals 

inhoudelijke oriëntaties verschuiven razendsnel. Men spreekt van paradigma-

verschuivingen (Van Gennep, 1997), maar ook een zekere modegevoeligheid is aan de 

ontwikkelingen niet vreemd. Het aanduiden, laat staan beschrijven, van alle relevante 

ontwikkelingen is in de context van dit artikel ondoenlijk. Ik licht er enkele markante 

uit: burgerschap en inclusie, zorg en ondersteuning, gezondheid en ziekte, kwaliteit 

en welbevinden, en de persoon van de zorgverlener of ondersteuner. Deze vijf thema’s 

zullen een rode draad in de tekst vormen.

Ten slotte breng ik kenmerken van sociaaltherapie en ontwikkelingen in de 

gehandicaptenzorg met elkaar in verband en verken ik of ze gerelateerd zijn, en of ze 

iets aan elkaar gehad hebben of in de toekomst kunnen hebben.

4.2 Sociaaltherapie

De geschiedenis van de sociaaltherapie in Nederland begint zestig jaar geleden 

in Bronlaak (Van der Meulen, 1999). Inmiddels zijn er ruim tien instellingen voor 

sociaaltherapie, meestal in de vorm van woon-werkgemeenschappen met satellieten 

van kleinschalige woonvormen en individueel wonen eromheen, evenals kleinschalige 

werkplekken in de samenleving (lunchrooms, bakkerijen, winkels enzovoort). Die 

woon-werkgemeenschappen liggen soms tamelijk afgelegen, soms aan de rand van of 

midden in een dorp, en in een enkel geval in een nieuwbouwwijk van een grote stad. 

Daarnaast is er een aantal sociaaltherapeutische zorgboerderijen (Ketelaars, Baars & 

Kroon, 2001).

De doelgroep van sociaaltherapeutische voorzieningen zijn cliënten met een 

ontwikkelingsstoornis. Odom et al. (2007) hanteren daarvoor een werkdefinitie 

waarvan de kern is dat achterstanden en beperkingen op velerlei terreinen kunnen 



59

optreden (cognitie, communicatie, sociaal functioneren, motorisch functioneren 

enzovoort), vaak (maar niet altijd) in combinatie met een verstandelijke beperking, en 

dat zij onafhankelijke participatie en acceptatie in de samenleving beperken.

In de sociaaltherapie, maar ook in de heilpedagogie, werkt men vanuit drie 

zogenaamde grondwaarden (Blomaard, 2005, pp. 16-18), die richting geven aan 

zorg en ondersteuning vanuit een antroposofische achtergrond en die zorgverleners 

kunnen brengen tot het verlenen van ‘goede zorg’. De eerste grondwaarde is 

gelijkwaardigheid. Van oudsher vindt men in zorg vanuit een antroposofische 

achtergrond dat ieder mens, ongeacht de ernst van zijn beperking of de mate van 

zijn disfunctioneren, principieel volstrekt gelijkwaardig is aan alle andere mensen. 

Deze gelijkwaardigheid is gebaseerd op de gedachte dat ieder mens zich, in meerdere 

incarnaties, ontwikkelt langs dezelfde lijnen van tekorten en talenten.

De tweede grondwaarde is dienstbaarheid. Werkers in de zorg beleven in een beroep 

ook een oproep. Zij leven zich in en leven mee vanuit empathie en de intentie gericht 

te willen helpen. Het is een ontwikkelingsgerichte hulpvaardigheid vanuit het besef 

van lotsverbondenheid. Vanuit die gedachte betekent weldoen aan de ander ook actief 

werken aan de eigen persoon. Het gaat dus om een respectvolle medemenselijkheid 

en ontwikkelingsgerichtheid.

Tegenwoordigheid van geest is de derde grondwaarde. Dit betreft de actuele presentie 

van jezelf, het volop aanwezig zijn in de situatie op een wakkere en alerte manier. Deze 

niet zonder meer vanzelfsprekende manier van handelen veronderstelt dat men kan en 

wil reflecteren op het eigen handelen en zich bezinnen op de eigen toestand; het eigen 

onvermogen onder ogen willen zien. Onbevangen waarnemen en helder denken zijn 

daarvoor noodzakelijk. Het gaat, samenvattend, om de geestelijke aanwezigheid in het 

hier en nu.

Vanuit deze drie grondwaarden wordt sociaaltherapie vormgegeven. In de 

sociaaltherapie vindt een ontmoeting plaats van mens tot mens, en van mens met de 

woon-werkgemeenschap en de maatschappij daaromheen. Het therapeutische zit in 

het sociale. Anders dan in de heilpedagogie is er niet een verticale gezagsverhouding, 

maar een horizontale begeleidingsrelatie, waarin ‘handelend behandelen’ kenmerkend 

is: door samen, naast elkaar, te werken en te leven, door zijdelings en onnadrukkelijk, 

weinig directief en weinig verbaal te begeleiden wordt ruimte geschapen voor 

ontwikkelingsmogelijkheden en worden obstakels daarvoor zo veel mogelijk uit de 

weg geruimd of overwonnen.

Dit raakt aan het concept salutogenese (Antonovski, 1997). Dat is het zelfgenezende 

vermogen of de groeipotentie van mensen, die zichtbaar wordt in hun streven naar 

een gevoel van coherentie. Gezondheid, die hier opgevat wordt als een kwalitatief 
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hoogwaardig bestaan waarin sprake is van welbevinden en een gevoel van coherentie, 

hoeft niet altijd of alleen maar van buitenaf te worden bevorderd; dat kan ook door 

ruimte te maken voor het zelfgenezende vermogen. Zo hebben ondersteuning en 

behandeling in de sociaaltherapie als kenmerk het zoeken naar ingangen om ruimte te 

maken voor ontwikkeling en bevordering van zelfgenezende processen. Die moeten 

leiden tot een lichamelijke, psychische en spirituele ontwikkeling die resulteert in een 

evenwicht dat zo veel mogelijk door de persoon zelf gehandhaafd kan worden.

Ook de inrichting van de ruimte kan bijdragen aan een helend proces. Zo’n helende 

omgeving (Korte, 2009; Frampton & Charmel, 2009) is een samenspel tussen materiële 

factoren en hoe mensen daarmee omgaan. De omgeving kan zo worden ingericht 

dat die optimaal bijdraagt aan de zorg en behandeling door cliënten beter in hun 

evenwicht te brengen. Een helende omgeving straalt zorg en aandacht uit, bevat 

natuurlijke elementen en biedt mogelijkheden tot contact met de natuur, bevat 

kunstzinnige elementen en biedt de mogelijkheid om schoonheid te ervaren, en past 

bij de persoonlijkheidskenmerken en eigen keuzes van haar gebruikers. Zo’n omgeving 

bevordert het beleven van samenhang met jezelf, met anderen en met die omgeving. 

Dat komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in het bewust accentueren van het ritme in dag, 

week en jaar; door feesten in het jaar ook echt te vieren, de fysieke omgeving aan te 

kleden met kunstzinnige elementen, door rust en harmonie aan te brengen in kleur en 

materiaal, en door ‘organisch’ te bouwen (Van de Ree, 2003).

Wezenlijk in het vormgeven van individugerichte zorg is de rol van de sociale 

gemeenschap, waarin de relaties tussen mensen zowel de individuele ontwikkeling 

van de betrokkenen als de ontwikkeling van de gemeenschap mogelijk maken en 

stimuleren. In die gemeenschap komt ontwikkeling door sociale oefening tot stand. 

Dat maakt ook dat een gemeenschap voldoende uitdagend, maar tegelijk ook 

voldoende veilig moet zijn om die sociale oefening mogelijk en kansrijk te maken. 

Voor sommigen is dat een heel veilige, afgesloten gemeenschap die zich grotendeels 

buiten de samenleving bevindt, voor anderen is dat een veel opener gemeenschap die 

sterk verweven is met de dynamiek van de samenleving. Kenmerkend is dat integratie 

vorm krijgt in de gemeenschapsvorming; de woon-werkgemeenschappen en 

zorgboerderijen binnen de sociaaltherapie zijn in die zin ‘geïntegreerd’ samenlevende 

gemeenschappen van waaruit bewegingen naar en vanuit de samenleving worden 

gemaakt.

Cliënten wonen, behalve in woon-werkgemeenschappen of op zorgboerderijen, 

ook kleinschalig of zelfstandig in de omgeving en werken in de samenleving of in 

werkprojecten buiten de woon-werkgemeenschap. Voor ieder individu wordt gezocht 

naar een passende mate van inclusie. Daarbij wordt ook de vraag gesteld wat mensen 

met een ontwikkelingsstoornis kunnen bijdragen om hun leefomgeving gezonder te 
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maken. Dat zou je naar buiten gerichte sociaaltherapie kunnen noemen. Omgekeerd 

wordt de samenleving van buiten naar binnen gehaald (omgekeerde integratie). 

Van oudsher wonen veel begeleiders binnen de woon-werkgemeenschappen, en 

ook bloeien winkeltjes op de terreinen van woon-werkgemeenschappen, lopen er 

fietspaden doorheen, zijn zalen beschikbaar voor bijeenkomsten en vergaderingen, 

en worden er openbaar toegankelijke concerten en tentoonstellingen georganiseerd. 

Mogelijk kunnen sociaaltherapeutische instellingen in de toekomst een belangrijke 

maatschappelijke rol spelen als retraiteplekken voor individuen en groepen (Blenkers, 

2009).

Werken en scholing vormen een dragende kracht in de praktijk van de 

sociaaltherapeutische voorzieningen en geven een sterke ontwikkelimpuls, niet 

alleen voor de individuele cliënt, maar voor de gemeenschap als geheel. Wezenlijk 

is dat iedereen werkt, dus meedoet in een proces van gezamenlijke zinvolle arbeid, 

die resulteert in hoogwaardige, waardevolle, goed bruikbare en verkoopbare 

producten. Dat werk wordt uitgevoerd in werkplaatsen, zoals een kwekerij, 

pottenbakkerij, boerderij, kaasmakerij, weverij, papierwerkplaats, bakkerij en 

muziekinstrumentenbouwerij. Om ook werkelijk iedereen mee te laten doen in het 

arbeidsproces is het soms nodig om dat in kleine, voor een persoon uit te voeren, 

elementen te splitsen of specifieke hulpmiddelen te ontwikkelen. Maar een product is 

een gezamenlijk resultaat en wordt ook zo beleefd. Het gaat om volwaardig werk dat 

bij individuele mogelijkheden past. Iedere persoon groeit in zijn beroep; ontwikkelt 

zich tot ‘meester’ in zijn vak. Werk wordt namelijk in beginsel voor een zeer lange 

periode gekozen; het wordt echt je vak. Het werk bevordert je zelfbeeld, je identiteit, 

mede omdat het maatschappelijk en economisch van grote betekenis is. Werk brengt 

ook een dagritme met zich mee. Gewoonlijk wordt er tussen de middag thuis (op de 

woonplek) warm gegeten. Belangrijk is dat het therapeutische van de sociaaltherapie 

in het werk een vorm krijgt. In welk vak kan een persoon zich ontwikkelen? Wat kan zijn 

groeipotentie ondersteunen?

Ten slotte is de persoon van de begeleider van groot belang. Als persoon ben je het 

belangrijkste instrument in de zorg en ondersteuning (Bijloo, 2005). Dat betekent 

dat er behalve eisen aan professionele competenties ook eisen worden gesteld aan 

de persoonlijke presentie en het zuiver afstemmen op de cliënt (tegenwoordigheid 

van geest). Die kunnen worden bevorderd en onderhouden door zelfopvoeding 

en innerlijke scholing. In die houdingsaspecten van de beroepsbegeleider speelt 

een liefdevolle acceptatie een rol. Die impliceert een verhoogde interesse in de 

persoon van de ander – ook in het anders-zijn – in combinatie met een ‘objectief’ 

inlevend waarnemen (Niemeijer, 2005) in onderscheid tot oordelen. Ook speelt 

het handelen vanuit een innerlijk luisterende en vraaggerichte houding een rol. 



62

Deze houdingsaspecten kunnen worden bevorderd door een training in reflexieve 

en normatieve professionaliteit (De Vries, 2004; Roggen, 2005): naast technische 

professionaliteit en persoonlijke betrokkenheid is een reflexieve houding ten opzichte 

van het eigen handelen en het e!ect daarvan op anderen van belang.

4.3 Ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg

Burgerschap en inclusie
Het burgerschapsparadigma gaat uit van emancipatie, sociale gelijkheid en 

ondersteuning op maat. Emancipatie wordt in deze context gedefinieerd als het 

streven van mensen met een beperking om zelf vorm en inhoud te geven aan hun 

bestaan. Sociale gelijkheid duidt op het ophe!en van barrières die individuele 

emancipatie in de weg staan. Bij ondersteuning op maat staat het zo veel mogelijk zelf 

inhoud geven aan het bestaan centraal (Frederiks, Van Hooren & Moonen, 2009).

Burgerschap, integratie en inclusie zijn sterk verwante termen. Bij inclusie gaat het 

erom dat mensen waardevolle persoonlijke en sociale netwerken in de samenleving 

hebben, gebruikmaken van voorzieningen die voor iedereen bedoeld zijn, wonen 

in de samenleving met mensen met wie ze zich verbonden voelen, gerespecteerde 

werkzaamheden hebben en zich gewaardeerde medewerkers voelen. Ze nemen 

deel en dragen bij aan het sociale, culturele, religieuze en recreatieve leven in de 

samenleving. Ze hebben dezelfde rechten, kansen en verantwoordelijkheden als 

iedere burger (Kröber, 2008; Van der Zwan & Schuurman, 2009). Burchardt, Le Grand 

en Piachaud (2002) onderscheiden vier dimensies van sociale inclusie, namelijk 

consumptie (de mogelijkheid om goederen en diensten te verwerven, waaronder een 

inkomen), productie (deelname aan economische en sociaal waardevolle activiteiten, 

zoals werk, opvoeding en vrijwilligerswerk), politieke activiteiten (uitoefenen van 

stemrecht en lidmaatschap van een maatschappelijk actieve organisatie) en sociale 

betrokkenheid (bij familie, vrienden en samenleving). Inclusie is een belangrijk en 

politiek geladen thema in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Immers, het betreft de relatie tussen de persoon met een beperking en de 

samenleving. Om burgerschap en inclusie te bevorderen zal niet alleen de persoon met 

een beperking stappen moeten zetten (en daarbij ondersteund moeten worden), maar 

vooral de samenleving waarin hij wil fungeren, zal moeten veranderen; zij zal zich open 

moeten stellen en zal mogelijkheden moeten creëren.

Ook mensen met een beperking zelf zijn glashelder over wat zij zich voorstellen bij 

burgerschap en inclusie, getuige de slotverklaringen van hun congres ‘Laat je zien, 

laat je horen’ in 2004: “Wij hebben voor het eerst samen kunnen praten over ons eigen 

leven. Tot nu toe beslissen anderen over ons. Wij krijgen niet de kans om te leren van 
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onze fouten. Wij kunnen veel meer, en wij willen dus niet langer worden betutteld. Wij 

willen dat er serieus naar ons wordt geluisterd, en wij gaan nooit meer over tot de orde 

van de dag.”

De feitelijke situatie van mensen met een beperking is in termen van inclusie tamelijk 

bedroevend. In een omvangrijk onderzoek van McConkey (2007) gaf slechts 35% 

van de personen met een beperking aan dat hij de afgelopen maand bezoek had 

ontvangen van buiten de eigen woning (bewoners van internaten 15%, bewoners van 

geclusterde vormen van ondersteund wonen 54%). Slechts 2% had een logé. Van de 

internaatsbewoners geeft 80% aan geen vrienden buiten de eigen woning te hebben; 

bij bewoners van geclusterde vormen van ondersteund wonen is dat ook nog bijna 

40%. Er is geen reden om aan te nemen dat deze cijfers uit Ierland (die bevestigd zijn in 

onderzoek in Engeland) in Nederland wezenlijk anders zullen liggen.

Zorg en ondersteuning
Zorg wordt vaak onderscheiden van ondersteuning, zoals ‘cure’ van ‘care’. Bij mensen 

met een verstandelijke beperking c.q. ontwikkelingsstoornis is vaak zowel sprake 

van zorg als van ondersteuning. Zorg heeft dan betrekking op het bevorderen 

van fysieke en psychische gezondheid, inclusief de behandeling van psychische 

en gedragsproblemen (Van Gennep, 2009). Ondersteuning compenseert de 

tekorten in competenties om met succes te kunnen participeren in activiteiten 

die typisch zijn voor leeftijdgenoten en de culturele context van de persoon. Die 

tekorten aan competenties, dus het verschil tussen het feitelijke functioneren en 

het functioneren van leeftijdgenoten in dezelfde culturele context, noemt men de 

ondersteuningsbehoefte (Thompson et al., 2009). Die ondersteuningsbehoefte kan 

bijvoorbeeld worden gemeten met de schaal ondersteuningsbehoefte SIS (Thompson 

et al., 2006) en vervolgens worden omgezet in een ondersteuningsplan. Ondersteuning 

wordt geboden waar die nodig is; meestal als vanzelfsprekend en onnadrukkelijk 

ingevoegd in de dagelijkse relatie. Soms echter is de ondersteuning proactief of 

grenzen stellend, omsluitend (Frederiks, Van Hooren & Moonen, 2009). Dit verschil 

kan ook worden benoemd als dialogische ondersteuning versus interveniërende 

ondersteuning (Van Gennep, 2009). Vaak worden twee dimensies van ondersteuning 

onderscheiden (zie bijvoorbeeld Van Gennep, 2009). De fysiek-structurele dimensie 

heeft betrekking op wonen en werken in gewone voorzieningen in de samenleving. 

De perspectiefdimensie houdt in dat betrokkenen niet moeten worden gezien als 

patiënten of leerlingen, maar als volwaardige burgers, die vanwege hun beperkingen 

meer ondersteuning dan anderen nodig hebben om te kunnen participeren in de 

samenleving. Het denken in termen van ondersteuning hangt zo bezien sterk samen 

met integratie en inclusie.
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Gezondheid en ziekte
Gezondheid is een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden, en 

niet alleen maar de afwezigheid van ziekte (WHO, 1948). Deze, al oude, definitie van 

de Wereldgezondheidsorganisatie betekent dat de dimensie gezond-ongezond een 

andere is dan de dimensie ziek-niet ziek. Zo kan men, om het scherp te zeggen, gezond 

zijn en toch ziek. Gezond in de zin van welbevinden, dat zich in dat geval vooral op 

andere terreinen dan het fysieke welbevinden zal manifesteren, en ziek in de zin van 

lijden aan een tijdelijke of chronische kwaal. Vaak echter zullen ongezondheid en ziekte 

wel enigszins samenhangen.

Het besef neemt toe dat mensen met een verstandelijke beperking c.q. 

ontwikkelingsstoornis heel vaak ‘ongezond’ zijn: hun welbevinden is onder de maat 

(McConkey, 2009); zie ook de volgende paragraaf. Daarnaast kunnen ze ook nog 

ziek zijn. Uit onderzoek blijkt dat allerlei ziektes bij hen vaker voorkomen dan in de 

samenleving (Van Schrojenstein Lantman-de Valk, 1998).

Veel inspanningen in de zorg (vooral in de klassieke medisch getinte ‘cure’) zullen 

gericht zijn op het terugdringen van ziekte, op genezen. Veel meer aandacht zou er 

moeten zijn voor het daarnaast tot stand brengen van gezondheid: het bevorderen van 

welbevinden.

Kwaliteit en welbevinden
Al ruim twintig jaar woedt er internationaal een discussie rond het thema kwaliteit. 

Binnen dit concept kan de kwaliteit van de geboden zorg en ondersteuning (voldoet 

die aan allerlei kwaliteitsstandaarden?) worden onderscheiden van de kwaliteit van 

bestaan (heeft een persoon een leven dat voldoende kwaliteit heeft?) (Kwaliteitskader 

gehandicaptenzorg, 2007). Het concept kwaliteit van bestaan is verwant aan 

welbevinden, zoals ik dat in de vorige paragraaf besprak. De fysieke, psychische en 

sociale gezondheid die daar aan de orde kwamen, zijn echter noodzakelijke maar 

op zichzelf nog niet voldoende voorwaarden voor een goede kwaliteit van bestaan 

(Schalock & Verdugo, 2002). Daarvoor moet worden voldaan aan acht, internationaal 

erkende, criteria van kwaliteit van bestaan, die ieder voorzien zijn van bijbehorende 

indicatoren (zie tabel 1).
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Tabel 1. Domeinen en indicatoren van kwaliteit van bestaan

Domein Indicator

1. Fysiek welbevinden * Gezondheid

* ADL (Aanpassing Dagelijks Leven)

* Gezondheidszorg

* Vrije tijd

2. Emotioneel welbevinden * Tevredenheid

* Zelfconcept

 * Afwezigheid van stress

3. Persoonlijke ontwikkeling * Educatie

* Persoonlijke competentie

* Welslagen/performance

4. Interpersoonlijke relaties * Interacties

* Relaties

* Steun

5. Materieel welbevinden * Financiële status

* Werk

* Wonen

6. Zelfbepaling * Autonomie/persoonlijke controle

* Doelen en persoonlijke waarden

* Keuzes

7. Rechten * Menselijk

* Wettelijk

8. Sociale inclusie * Integratie en participatie

* Rollen in de samenleving

* Sociale steun

Uit dit overzicht blijkt dat kwaliteit van bestaan gezien wordt als een multidimensioneel 

concept dat bestaat uit positief gelabelde kwaliteiten, die de essentiële aspecten van 

het menselijk bestaan omvatten.

Naast het behalen van behandeldoelen is verhoging van de kwaliteit van bestaan een 

veelgebruikte uitkomstmaat. Als de kwaliteit van de geboden zorg en ondersteuning 

goed is, zou dat moeten leiden tot een hogere kwaliteit van bestaan (Hoekman, 

Niemeijer & Sjoukes, 2008; Hoekman & Niemeijer, 2009). Dat wordt ook geformuleerd in 

het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg (2007): de individuele persoon en de kwaliteit 

van zijn bestaan zijn vertrekpunt voor de zorg en ondersteuning, en deze zorg en 
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ondersteuning moeten aantoonbare positieve invloed hebben op diens kwaliteit van 

bestaan. De ondersteuningsbehoefte, die eerder aan de orde kwam, zal bij kwalitatief 

goede zorg leiden tot een zorg- of ondersteuningsplan (daarin staan ‘de goede dingen’: 

inhoudskwaliteit), dat vervolgens goed wordt uitgevoerd (‘goed doen’: proceskwaliteit). 

Het resultaat daarvan is verbetering van de gezondheid (het welbevinden) en de 

kwaliteit van bestaan.

De persoon van de zorgverlener of ondersteuner
In de literatuur is een enigszins verrassende verschuiving van het denken in termen 

van professionaliteit en het werken vanuit protocollen en richtlijnen naar aandacht 

voor persoonlijke factoren die een rol spelen in de inbreng van de zorgverlener 

of ondersteuner, waar te nemen. Die persoonlijke factoren, die van oudsher een 

belangrijke rol speelden, maar de laatste decennia op de achtergrond raakten 

omdat ze ‘vaag’ zijn en slecht in maat en getal uit te drukken, keren weer terug in 

de belangstelling. In het al eerder aangehaalde Kwaliteitskader gehandicaptenzorg 

(2007) staan die factoren benoemd als eisen waaraan een professional moet voldoen: 

een professional moet werken vanuit een vraaggerichte en responsieve houding. Die 

houdingsaspecten worden aangevuld met eisen waarin die houding een belangrijke 

rol speelt, maar die een wat meer instrumenteel karakter hebben. De persoon moet 

namelijk een uitdagende omgeving scheppen, die een beroep doet op ontplooiing en 

kansen biedt om nieuwe ervaringen op te doen, grenzen te verkennen en te verleggen, 

die veiligheid biedt en empowerment stimuleert.

Embregts (2009) spreekt in deze context van menslievende zorg. In de competenties 

van professionals moeten volgens Embregts niet alleen kennis en vaardigheden 

een rol spelen, maar ook persoonlijkheid en attitude. Zij pleit voor het ontwikkelen 

en behouden van aandachtige betrokkenheid en menslievendheid, en ziet die 

als de belangrijkste dimensie in de professionele ontwikkeling van begeleiders. 

Kwaliteitsmetingen, protocollen en procedures, maar ook het nastreven van autonomie 

en keuzevrijheid, krijgen volgens Embregts pas waarde wanneer ze ingezet worden 

binnen de context van primaire aandacht voor betrokkenheid en menslievendheid, 

voor menselijke betrekkingen.

Ook McConkey (2009) plaatst de persoon van de begeleider centraal. Die persoon 

moet er zijn ‘samen met jou en voor jou’, en daarbij betrouwbaar zijn en luisteren, 

wederzijdse betrokkenheid en gezamenlijkheid inbrengen, mogelijkheden geven 

en praktische assistentie verlenen, ruimte geven en autonomie respecteren, als 

adviseur en probleemoplosser optreden, en beschikbaar zijn; iets extra’s doen (‘go 

an extra mile’). Wuertz en Reinders (2009) ten slotte vestigen de aandacht op het 

belang van persoonsgebonden kennis (tacit knowledge). Zij stellen dat praktisch 
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inzicht persoonsgebonden is, en dat daardoor professionele kennis en kunde van 

zorgverleners een impliciete dimensie heeft die onderkend moet worden om geen 

afbreuk te doen aan de kwaliteit van de zorg. De professional moet zich als persoon 

tonen aan de cliënt, zodanig dat deze hem vertrouwen schenkt. Zonder deze 

verbinding krijgt de professional geen goed beeld van de situatie van de cliënt.

4.4 Relaties tussen sociaaltherapie en ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg

Burgerschap en inclusie
Binnen de sociaaltherapie wordt burgerschap vooral binnen de instelling, die vaak 

een dorp op zich is, vormgegeven. De burgemeester van de gemeente Sint-Anthonis 

noemt de sociaaltherapeutische instelling Bronlaak het achtste dorp van zijn 

gemeente. Binnen zo’n dorp leeft de gemeenschap veel sterker dan in andere, niet 

antroposofisch georiënteerde instellingen. Dat dorpsgemeenschapskarakter biedt een 

omgeving waarin bewoners zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen, tussen 

medebewoners en betrokken zorgverleners. Dat is een voorsprong op en kan een 

voorbeeld zijn voor andere instellingen. Maar inclusie, in de zin van gewaardeerde en 

volwaardige participatie aan de ‘normale’ samenleving, vindt minder plaats, ondanks de 

aanwezigheid van elementen van omgekeerde integratie. Dat is echter niet veel anders 

dan bij niet-antroposofische instellingen die ongeveer dezelfde doelgroep hebben. 

Veel bewoners wonen buiten de instelling, in dorpen of steden, of hebben daar hun 

werkplek. Fysieke integratie vindt dus wel plaats; zelfs met de gedachte dat cliënten 

daarmee sociaaltherapie naar de samenleving brengen.

Waar mensen ook wonen, in een beschermde en beschutte omgeving of midden in 

een woonwijk, voor ieder van hen is ondersteuning bij de daadwerkelijke inclusie en 

integratie essentieel. Voor de sociaaltherapie betekent dit dat rond de cliënt een sociale 

context ingericht wordt. Die vormt de basis waar de cliënt zich thuis voelt, van waaruit 

hij zich optimaal kan ontwikkelen en ook contacten kan aangaan met andere mensen. 

Zo veel als mogelijk wordt een deelname aan de maatschappij geoefend, bijvoor beeld 

via een arbeidsgerichte leerweg, werk en vrijetijdsbesteding.

Zorg en ondersteuning
Mensen met een ontwikkelingsstoornis hebben vaak meer stoornissen of beperkingen 

dan alleen een verstandelijke beperking. Vaak is er bijkomende psychiatrische 

problematiek, of een trauma in de biografie, of zijn er ernstige gedragsproblemen. Dat 

betekent dat er naast de ‘care’-component ook vaak een ‘cure’-component is: behalve 

individugerichte ondersteuning ook zorg. Die zorg kan worden betiteld als ‘warme 

zorg’, omdat die verleend wordt vanuit de drie grondwaarden gelijkwaardigheid, 
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dienstbaarheid en tegenwoordigheid van geest. De ervaring leert dat die zorg ook 

succesvol is: cliënten met ernstige gedragsproblemen (bijvoorbeeld SGLVG-cliënten – 

sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten) gedijen er vaak goed. 

Regelmatig worden ook cliënten aangemeld die in de reguliere, niet antroposofisch 

georiënteerde, zorg door hun gedragsproblemen zijn vastgelopen. Sinds kort 

vindt systematisch evaluatieonderzoek plaats, gericht op resultaten van zorg en 

ondersteuning.

Gezondheid en ziekte
Kenmerkend voor de sociaaltherapie is het stimuleren van het zelfgenezend vermogen, 

de groeipotentie: de salutogenese. Dat gaat via het wegnemen van belemmeringen en 

het bieden van een helende omgeving die bijdraagt aan de zorg en behandeling door 

cliënten beter in hun evenwicht te brengen, door onder andere ritme en kunst een 

belangrijke rol te geven. Ook voor werkers in de reguliere zorg is dit een voorbeeld, dat 

op enige schaal wordt nagevolgd. Het bevorderen van gezondheid in de betekenis die 

de WHO daaraan hecht, staat dus centraal, meer dan het bestrijden van ziekte. Ook het 

e!ect van de fysieke en psychologische omgeving op het welbevinden van cliënten 

wordt meer en meer gezien. Gangen en kamers in ziekenhuizen en instellingen 

voor gehandicaptenzorg worden in zachte kleuren geschilderd, woonkamers en 

ontmoetingsruimtes worden in een sfeer of thema aangekleed, en in de ouderenzorg 

worden nostalgische elementen op de voorgrond geplaatst. Opvallend is dat er nog 

weinig aandacht is voor ritme in dag, week en jaar en voor feesten en vieringen.

Kwaliteit en welbevinden
In de sociaaltherapie richt men zich op kwalitatief hoogwaardige zorg en 

ondersteuning, die moeten resulteren in welbevinden bij de cliënten. Inhoudskwaliteit 

en proceskwaliteit krijgen veel aandacht. De zorg is daardoor heel intensief. Belangrijk 

is de rol van zinvol en productief werk voor het bevorderen van een goede kwaliteit 

van bestaan. Het gaat daarbij om meer dan dagbesteding, zoals die plaatsvindt in de 

reguliere zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het denken in termen 

van kwaliteit van zorg en kwaliteit van bestaan heeft echter in de sociaaltherapie nog 

weinig ingang gevonden, laat staan het systematisch evalueren daarvan.

De persoon van de zorgverlener of ondersteuner
De aandacht die in de reguliere zorg lijkt te ontstaan voor persoonlijke eigenschappen 

van begeleiders, bestaat in de sociaaltherapie al veel langer. De grondwaarden 

gelijkwaardigheid en dienstbaarheid leiden daar al decennialang tot ‘menslievende 

zorg’, zoals die nu in de reguliere zorg ook wordt gepropageerd. Die aandacht bergt 
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wel het gevaar in zich dat de klassieke opvattingen van professionaliteit, waarin 

(technisch getinte) kennis en kunde een belangrijke rol spelen, op de achtergrond 

zouden kunnen raken. Zij helpen om de blik te richten (‘je ziet het pas als je het weet’), 

om handelingsalternatieven te zien en om te weten wat je kunt of moet doen. Voor 

de toekomst van de zorg en ondersteuning lijkt een integratie van (technische) kennis 

en vaardigheden met persoonlijke betrokkenheid en impliciete kennis het meeste 

perspectief te bieden. Dat geldt zowel voor de sociaaltherapie als voor de reguliere 

zorg en ondersteuning.

4.5 Slotopmerkingen

Het is opvallend dat er heel weinig uitwisseling is, en is geweest, tussen sociaaltherapie 

en ‘reguliere’ zorg. Beide hebben daardoor een eigen ontwikkelingstraject gelopen. Dat 

is jammer, omdat ze elkaars ontwikkeling hadden kunnen stimuleren, en van elkaar 

hadden kunnen leren. Dat moet vanaf nu dan maar gaan plaatsvinden. Openheid en 

transparantie vanuit de sociaaltherapie en het beschrijven van wezenlijke kenmerken 

in alledaags Nederlands zijn daarvoor onontbeerlijk, evenals oprechte belangstelling 

voor de meerwaarde van ‘anders-zijn’ vanuit de reguliere gehandicaptenzorg.

Met dit artikel hoop ik een bijdrage te leveren aan het slaan van een brug tussen beide. 

Wellicht helpt het ook elkaar te vinden door zich te realiseren dat beide werken aan 

individugerichte zorg en ondersteuning vanuit de intenties die verwoord staan in het 

VN-Verdrag voor personen met een handicap. Ze zetten zich in om “(...) het volledige 

genot door alle personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele 

vrijheden op voet van gelijkheid te bevorderen, beschermen en waarborgen, en ook 

de eerbiediging van hun inherente waardigheid te bevorderen. Personen met een 

handicap zijn personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke 

beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, 

e!ectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving” (art. 

1 VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, 2007).
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5.1 Samenvatting

Gepersonaliseerde gezondheidszorg – op maat gemaakte zorg voor de unieke toestand 

van elk individu – zal alleen dan significante stappen vooruit kunnen maken, wanneer de 

fenotypering van ziektes verbeterd wordt. Op basis hiervan kunnen nieuwe therapieën 

worden ontwikkeld, die zich op de in het gehele systeem optredende moleculaire 

verstoringen richten.

Versterking van de weg naar gepersonaliseerde zorg wordt mogelijk gemaakt door 

systeembiologie, die de karakteristieken van een systeem kan vastleggen en de 

uniciteit van de context voor elk individu kan opsporen. Metabolomics als technologie 

speelt daar een belangrijke rol bij. Voor de geneeskundige aanpak is subtypering 

op basis van respons bij medicijnen een eerste belangrijke stap om de kwaliteit van 

medicijngebruik te verbeteren (werking en veiligheid), en is de verwachting dat 

combinatietherapie een tweede optie voor geïndividualiseerde optimalisatie op 

korte termijn is. De grote verbeteringen voor gepersonaliseerde gezondheidszorg 

komen echter pas als levensstijl, voeding, psychologie en omgeving als geheel worden 

beschouwd bij ziekteprocessen en als de relatie tussen arts en patiënt weer centraal 

staat.

5.2 Introductie en discussie

Momenteel vinden in de biowetenschappen fundamentele wijzigingen plaats in de kijk 

op ziekte en gezondheid, wat mede wordt veroorzaakt door recente ontwikkelingen 

in de bioanalytische technologie in combinatie met biostatistiek en bio-informatica. 

Hierdoor worden nieuwe inzichten verkregen in hoe het menselijk lichaam niet op 

geïsoleerd detailniveau bezien moet worden, maar dat juist de kennis van de context, 

de verbondenheid in het systeem en de dynamiek van de homeostase sleutelaspecten 

zijn. Deze nieuwe tak binnen de biowetenschappen wordt systeembiologie 

genoemd, die zich sinds 2000 steeds sterker ontwikkelt. Opmerkelijk is hoe mooi deze 

systeemvisie weer aansluit bij en een brug kan vormen tussen andere visies in de 

geneeskunde, bijvoorbeeld de antroposofie, de Chinese geneeskunde, de Ayurveda, 

enzovoort.

Vanuit onze eerste in-vivo systeembiologie-experimenten (Clish et al., 2004; Oresic et 

al., 2004) in het ApoE*3 Leiden transgene muizenmodel, uitgevoerd samen met BG

Medicine – het eerste systeembiologiebedrijf wereldwijd – waarbij door de nieuwe

beschikbare OMICS-technologieën en de geavanceerde biostatistiek en bio-informatica

veel biologische niveaus (transcript, eiwitten en metabolieten) gemeten en 

geïntegreerd konden worden tot correlatienetwerken, kwamen de karakteristieke 
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eigenschappen van biologische systemen in het oog springend naar voren. De 

correlatienetwerken van het vroege stadium van atherosclerose lieten de grote mate

van verbondenheid en onderlinge afhankelijkheid zien, naast het feit dat er reeds 

vele veranderingen detecteerbaar zijn in het systeem bij verlies van homeostase. 

Het accentueert hoe de natuur – biologie – reguleert, namelijk door veelvuldige 

interacties in concert met elkaar en niet noodzakelijkerwijs door enkelvoudige hoge 

a#niteitsinteracties, maar mogelijk meer door multipele lage a#niteitsprocessen. Het 

geeft ook een beeld hoe er van gezond naar ziek verschillende stadia zijn en welke 

typen metingen daarin nodig zijn (zie figuur 1).

Ziek

Gezond

“Gezondheidsbevordering”

Verbetering veerkracht

“Ziekte management”

“Symptoom focus”

Veranderingen in homeostatische dynamiek

om systeem binnen gezonde grenzen te houden

Figuur 1. De veranderingen in een biologisch-dynamisch systeem vanaf gezond via     

  reversibel pathologisch tot een ziekte-eindstadium

In deze figuur is te zien hoe het homeostatisch proces op een dynamische wijze het 

systeem binnen de grenzen probeert te reguleren (Van der Greef, Stroobant & Van 

der Heijden, 2004; Morel et al., 2004). Als dit niet meer lukt en de veerkracht van het 

systeem niet meer toereikend is, volgt het de weg naar steeds ernstiger vormen van 

ziekte. Ziekte is een proces dat bij het leven hoort, en als het systeem ernstig verstoord 

wordt door bijvoorbeeld een infectie, maar het kan zich weer zelf terug regelen, is 
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er sprake van een gezonde veerkracht. Interventie kan een bijdrage leveren aan de 

versterking van deze veerkracht en is dan gericht op een meer preventieve aanpak, 

namelijk gezondheidsbevordering (zie links in figuur 1). Buiten de mogelijkheden van 

de eigen veerkracht geraakt, is interventie wenselijk om het systeem te versterken om 

terug te regelen of het proces te stabiliseren. In de westerse geneeskunde is de aanpak 

erg gericht geweest op de rechterkant van figuur 1, namelijk ziektemanagement. De 

hedendaagse geneesmiddelen zijn veelal gericht op onderdrukking van symptomen 

in een vergevorderd ziektestadium, hetgeen de kwaliteit van leven goed kan 

verbeteren en in acute situaties zelfs de enige optie is. In vroege stadia en chronische 

ziektebeelden is deze aanpak veel minder succesvol en is een systeemaanpak 

noodzakelijk.

In farmaceutisch onderzoek is er dan ook de trend om naar een vroeger stadium van de 

ziekte te kijken. Op dit pad ontmoet farmaceutisch onderzoek voedingsonderzoek, het 

behelst immers dezelfde mens, alleen traditioneel vanuit een verschillend perspectief 

bezien.

Daardoor is er een grote aandacht voor biomarkers en vooral voor biomarkerpatronen, 

omdat de meeste ziektes zich niet laten beschrijven met een enkelvoudige parameter, 

zoals glucose of cholesterol. Deze patronen zijn tevens afhankelijk van het stadium 

van de ziekte en op zich vertegenwoordigt dit al een grote omslag in denken en 

werken aan ziekte-etiologie en progressie. Het is eveneens duidelijk gebleken dat 

op verschillende niveaus van complexiteit van een systeem nieuwe eigenschappen 

zich ontpoppen, bijvoorbeeld verschillen tussen de niveaus van cel naar orgaan 

naar systeem. Het is ook duidelijk dat een systeem niet begrepen kan worden door 

bestudering van de componenten, zoals een baksteen niets kan vertellen over de 

uiteindelijke vorm die de architect heeft uitgekozen voor een bouwwerk. Wel kunnen 

de eigenschappen van de onderdelen beter worden begrepen in de context van 

het geheel. Met name voor de bestudering van de ontregeling van een systeem, het 

verlies van homeostase, is de zelforganisatie of de verandering daarvan de sleutel voor 

begrip. Eveneens is in een vroeg stadium, waarbij de homeostasecapaciteit verminderd 

is, de diagnose beter te stellen door het systeem te verstoren en de dynamische 

systeemrespons te meten, waar de verandering van dynamiek is aangegeven ter 

compensatie voor de eerste veranderingen. Een goed voorbeeld hiervan is de Oral 

Glucose Tolerance Test (OGTT), waarbij een vroeg stadium van diabetes II (impaired 

glucose tolerance (IGT) of pre-diabetes II) wordt bestudeerd door een glucose-impuls 

te geven en te meten of het systeem weer binnen een bepaalde tijd terugkeert naar 

de normale range. Door de systeemrespons niet alleen op glucose te bestuderen, 

maar ook op basis van systeembiomarkerpatronen is een aanzienlijke verscherping 
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van de diagnose te verwachten. In feite meet men de veerkracht van het systeem. 

In de praktijk zijn er voor humaan onderzoek meestal alleen lichaamsvloeisto!en 

beschikbaar, hetgeen het moeilijk maakt om directe relaties te leggen naar de 

verschillende celtypen en de processen die daarin een rol spelen, maar wel unieke 

informatie over de zelfregulatie verschaft, namelijk de biochemische lichaamstaal 

opgebouwd uit dynamische controle en communicatiepatronen.

Metabolomics, een techniek waarmee men systeemvingerafdrukken kan maken door 

honderden componenten in bijvoorbeeld bloed of urine te meten, is een methodiek 

die steeds meer terrein wint, omdat zij fenotypering kan opleveren en respons van 

een systeem kan monitoren, bijvoorbeeld in de vraagstelling naar responders en 

non-responders bij medicijntherapie. De werkdefinities die in dit overzicht gebruikt 

worden, zijn: (a) metaboloom: het geheel aan moleculen met een laag moleculair gewicht 

(metabolieten in cellen, lichaamsvloeisto!en, weefsels, enzovoort), en (b) metabolomics: 
de volledige kwantitatieve en kwalitatieve analyse van alle kleine moleculen in een 

systeem (in monsters van cellen, lichaamsvloeisto!en, weefsels, enzovoort).

Diagnose speelt vanzelf een essentiële rol voor het beter kunnen afstemmen van 

interventies of preventieve adviezen voor verbetering van de veerkracht. Het 

meten van systeemvingerafdrukken van verschillende individuen laat de verschillen 

duidelijk zien, ook tussen personen binnen één diagnostisch beeld, bijvoorbeeld 

diabetes type 2. In plaats van ziektegericht is het evident dat interventies beter 

geïndividualiseerd zouden kunnen worden, maar dat is eenvoudiger gezegd dan 

gerealiseerd, met name in de richting van de farmaceutische industrie. Dat de 

farmaceutische industrie de aanpak zal moeten veranderen, is echter ook evident 

en dat gebeurt op dit moment ook. Vanuit een commercieel gezichtspunt worstelt 

de farmaceutische industrie met het vertrouwen op ‘blockbuster’-geneesmiddelen, 

een alsmaar afnemende hoeveelheid nieuwe producten, de toenemende kosten van 

geneesmiddelenontwikkeling en het van de markt nemen van geneesmiddelen ten 

gevolge van onverwachte veiligheidsproblemen. Het is duidelijk dat de ‘blockbuster’-

aanpak in deze situatie op de lange termijn niet levensvatbaar is, en dat het een 

aantrekkelijke optie is over te stappen naar ‘nichebusters’, wat verschillende mogelijke 

voordelen met zich meebrengt, zoals een kortere ontwikkelingstijd, kleinere gerichte 

klinische onderzoeken, meer veiligheid en een aantrekkelijke winstmarge. Uitgaande 

van het feit dat ieder mens uniek is, is de beste oplossing voor de gepersonaliseerde 

geneeskunde logischerwijs een gepersonaliseerde geneeskunde die gebaseerd zou 

kunnen zijn op een ‘nichebuster’-farmacopee, maar die iteratief zou veranderen in echt 

gepersonaliseerde behandelstrategieën (zie hierna).
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Onvermijdelijk zullen toekomstige wegen naar onderzoek en ontwikkeling op 

biomedisch, farmaceutisch en voedingsgebied samenkomen bij één en dezelfde 

activiteit. Deze nieuwe ontdekkingen en nieuwe inzichten stimuleren discussies over 

een verschuiving in de paradigma’s in de gezondheidszorg en werpen daarmee een 

nieuw licht op de uitdagingen waar we in de nabije toekomst voor zullen komen te 

staan.

Het concept van gepersonaliseerde gezondheid is niet echt nieuw, want het heeft al 

eeuwenlang de basis gevormd voor niet-westerse medische behandelingen, zoals 

de traditionele Chinese geneeskunde en de Ayurveda, waarin gepersonaliseerde 

behandelingen grotendeels de enige manier van behandelen zijn. Er bestaat dus 

een unieke mogelijkheid om zowel de diagnose als de behandeling van menselijke 

ziektes te verbeteren door een gemeenschappelijke kijk op biologie en geneeskunde 

te ontwikkelen middels het integreren van westerse en oosterse kennis (Wang et al., 

2005).

In figuur 2 is de fenotypering schematisch weergegeven, waarmee binnen het Sino-

Dutch Center for Preventive and Personalized Medicine (SD PPM) wordt gewerkt.

Figuur 2. Fenotypering van individuen (patiënten) op basis van kennis uit andere

  geneeswijzen en validering daarvan met moderne systeembiologisch   

  wetenschappelijke technologieën voor biomarker research
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Voor het vinden van subtyperingen binnen ziektebeelden worden vaak grote cohorten 

gescreend en onderzocht. In deze aanpak moet men kleine veranderingen opsporen 

op een non-supervised wijze, en dat wordt steeds lastiger als men vroegere stadia van 

ziektebeelden onderzoekt. De strategie binnen het SD PPM richt zich op de kennis 

vanuit de Chinese geneeskunde voor subtypering en valideert deze kennis door de 

verschillende subtypen door te meten met een systeembiologische aanpak, meestal 

gebruikmakend van metabolomics, al dan niet in combinatie met proteomics of 

transcriptomics. Een eerste resultaat in subtypering in reuma is recentelijk gevonden 

(Wietmarschen et al., 2009). Validering in grotere cohorten volgt en de weg om 

dergelijke bevindingen op robuustheid te onderzoeken is lang, maar kan veel 

betekenen.

De eerste opbrengst van subtypering is de mogelijkheid om responders en non-

responders op bestaande therapieën te kunnen vinden, waardoor bijwerkingen 

drastisch kunnen worden beperkt en de e!ectiviteit voor de patiënt enorm omhoog 

kan gaan (zie figuur 3).

Figuur 3. Biomarker research kan interventies veel veiliger en e!ectiever maken. In   

  plaats van empirie bij de keuze uit medicijnen voor een patiënt kan direct de   

  beste fit worden bepaald.
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Veelal wordt er een keuze gemaakt uit de medicijnopties voor een patiënt op basis 

van empirie, en dat betekent, zoals in figuur 3 is aangegeven, dat diverse medicijnen 

geprobeerd moeten worden alvorens men de beste fit heeft gevonden. Deze werkwijze 

is voortgekomen uit het ‘1 drug fits all’-concept en is de basis voor het feit dat 90% van 

de medicijnen maar voor 30-50% van de patiënten werkt.

Inmiddels beginnen er steeds meer voorbeelden te komen van responder/non-

responder mogelijkheden. Bijvoorbeeld in een recente studie naar schizofrenie, 

die gebruikmaakte van lipidegerichte metabolomics, vond men een correlatie 

tussen de e!ecten van olanzapine, risperidone en aripiprazole ten opzichte van een 

metabolomics fenotypeprofiel (Van der Greef, Hankemeier & McBurney, 2006).

Al kunnen farmaceutische ‘-omics’-strategieën in principe worden gebruikt om 

patiënten te selecteren voor bepaalde geneesmiddelen, toch zijn de momenteel 

verkrijgbare geneesmiddelen nog niet ontwikkeld voor specifieke subfenotypen en 

zullen ze dus waarschijnlijk een ‘gekruist’ subfenotypewerkingsprofiel hebben. Enkele 

recente uitzonderingen zijn medicijnen onder andere tegen kanker, zoals Herceptin® 

(trastuzumab), Gleevec® (imatinib mesylaat) en Iressa® (gefitinib).

De term ‘personalized medicine’ is een kreet die niet meer weg te denken is op 

wetenschappelijke symposia, binnen de industrie en inmiddels ook van de politieke 

agenda. Immers, de gezondheidszorg wordt steeds kostbaarder en de vraag is of 

geen betere resultaten zijn te verkrijgen door enerzijds de gezondheidszorg anders 

te organiseren (beter gericht op de zorgvraag van de patiënt) en anderzijds de 

interventiestrategie te gaan afstemmen op de nieuwe inzichten (lees: ook oude 

inzichten, die nieuw leven ingeblazen kunnen worden).

De gepersonaliseerde geneeskunde (Van der Greef & McBurney, 2005) moet worden 

bezien als onderdeel van een groter gepersonaliseerd gezondheidszorgconcept. 

Hoewel de discussie in dit artikel beperkt blijft tot de gepersonaliseerde geneeskunde, 

gaan we ervan uit dat het integreren van op systemen gebaseerde moleculaire 

fenotypering met voeding, psychologie en omgevingsaspecten tot een ‘totaalpakket’ 

voor de levenswijze een vereiste is voor een revolutie in de gezondheidszorg. Het 

gebied van de voedingsgerelateerde metabolomics in verband met gepersonaliseerde 

gezondheid, met betrekking tot het bepalen van het voedingsfenotype, is momenteel 

ook een belangrijk onderwerp.
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5.3 Hoe zijn de vooruitzichten en de toekomstige rol van metabolomics in de   
systeemgebaseerde gepersonaliseerde geneeskunde?

De technologische ontwikkelingen binnen metabolomics zullen in de nabije toekomst 

significant worden, gericht op een betere dekking en gevoeligheid en een verkleining 

van de monstergrootte, een lager verbruik en lagere kosten. Er kunnen volledig 

geautomatiseerde systemen worden verwacht, die robuust genoeg zijn om duizenden 

metabolieten te meten in plasmamonsters met volumes van 5-10 %l. Dit is een 

onderwerp van het Netherlands Metabolomics Center te Leiden, een van de grootste 

onderzoekscentra op dit gebied wereldwijd.

Op basis van zulke technologieën zullen er nieuwe opties voor moleculaire 

fenotypering beschikbaar komen en dat kan vorm worden gegeven door integratie 

van uitgebreide fenotypische informatie in een innovatief gepersonaliseerd 

gezondheidssysteem dat ook diagnose, interventie en controle omvat, zoals afgebeeld 

in figuur 4. 

Figuur 4. Schematische weergave van een toekomstig gepersonaliseerd    
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In dit schema worden fenotypen van patiënten gegenereerd door rechtstreekse 

moleculaire systeemprofilering of met behulp van een ‘challenge test’. De resulterende 

informatie wordt bewerkt via een algoritme, dat ook informatie haalt uit een grote 

database met informatie over omgevingsfactoren, genotypische en fenotypische 

informatie met betrekking tot gezondheid en ziekte, enzovoort, om tot zijn 

uiteindelijke resultaat te komen: een eerste voorstel voor therapeutische interventie. 

Deze interventie zal een gepersonaliseerde versie zijn van een combinatietherapie 

(Van der Greef, 2005) met verschillende generieke nichebusters, waarin verschillende 

systeemkarakteristieken voor een bepaald ziektedomein de mogelijkheid bieden voor 

aanpassingen aan de gecombineerde interventie, waartoe voeding, levensstijl en 

psychologische adviezen kunnen behoren. Het resultaat van deze eerste interventie 

wordt gecontroleerd met behulp van het moleculaire fenotype van de patiënt en de 

interventie wordt iteratief geoptimaliseerd totdat een bevredigende behandeling is 

bereikt. Deze benadering zou in feite een mini-’n = 1 klinisch onderzoek’ zijn.

Met behulp van profilering van stabiele moleculen of door moleculaire profilering bij 

een ‘challenge test’ wordt informatie verkregen en gecombineerd met een database 

die fenotypegerelateerde informatie met betrekking tot gezondheid en ziekte en 

over interventiemogelijkheden bevat. Hiermee wordt een eerste voorstel voor 

therapeutische interventie samengesteld, die getest en aangepast wordt tot een 

bevredigende behandeling bereikt is, in een iteratief proces dat wordt gecontroleerd 

aan de hand van het moleculaire fenotype van de patiënt. Interventies worden 

gebaseerd op integratieve geneeskunde, met levensstijl, voeding en psychologie als 

belangrijke componenten.

In deze gevallen gaan diagnose en interventie hand in hand (theranostische 

benadering) en zullen de nieuwe gepersonaliseerde geneesmiddelcombinaties zijn 

ontstaan uit beter begrepen moleculaire fenotypen. Het prikkelende concept dat 

wij hier voorstellen, is in overeenstemming met de stelling dat een benadering via 

moleculaire fenotypering in systeemcontext een vereiste is voor vooruitgang in de 

gepersonaliseerde gezondheidszorg. Voor een dergelijke benadering zijn uitgebreide 

op metabolomics gebaseerde screeningprogramma’s nodig voor het verzamelen van 

de juiste informatie over verschillende etnische groepen, omgevingsomstandigheden, 

mate van gezondheid/ziekte, leeftijd, sekse, psychologische aspecten, enzovoort. 

Verrassend is dat dit ‘futuristische’ schema al sinds lange tijd bestaat in de oosterse 

geneeskunde, die vanaf het begin gepersonaliseerd werkt en sterk gericht is op 

preventie. Er is veel te winnen door het integreren van verschillende medische 

praktijken uit verschillende culturen, en de gepersonaliseerde diagnosemethoden en 

behandelstrategieën uit verschillende culturen kunnen dienen als een goed voorbeeld 

van het wereldwijd samenbrengen van waardevolle methoden voor vooruitgang in 
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de gezondheidszorg over de hele wereld. We kunnen niet genoeg benadrukken dat 

de aandacht gericht moet zijn op preventieve strategieën, deze vormen een belangrijk 

element dat ingebouwd dient te worden in de toekomstige gepersonaliseerde 

gezondheidszorgsystemen. Op metabolomics gebaseerde systemen en fenotypering 

zijn cruciaal en, zoals hierboven beschreven, ook de ‘challenge test’ kan waarschijnlijk 

bijdragen aan een vroege ziektediagnose.

Misschien zal het paradigma van de grote klinische onderzoeken langzaam uitsterven, 

samen met de ‘blockbuster’-geneesmiddelen. Nichebusters worden dan de meest 

voorkomende producten van de farmaceutische industrie en het schema uit figuur 

4, dat een ‘n = 1 klinisch onderzoek’ voorstelt, zal de dagelijkse praktijk van artsen 

gaan vormen, samen met verschillende onderzoeken per patiënt, gebaseerd op en 

gecontroleerd door moleculaire fenotypering. Om deze visie op de toekomstige 

gezondheidszorg te kunnen realiseren, is het absoluut noodzakelijk om snel te 

beginnen met de planning voor stapsgewijze implementatie in de komende decennia.

Vanzelfsprekend moeten de huidige gezondheidszorgsystemen radicaal veranderen 

om de introductie van dit nieuwe paradigma mogelijk te maken. Toch zou een 

zodanige strategie, zoals uitstekend geanalyseerd en beschreven is, op basis van 

een complexe systeemanalyse (Bar-Yam, 2004) van kosten en foutenreductie in het 

voorschrijven van medicatie en het aanbod in gezondheidszorg in Amerika, op de 

juiste schaal uitgevoerd een perfecte oplossing kunnen zijn. Een tevens en hier niet 

bediscussieerd, maar essentieel element is om de arts-patiëntrelatie weer centraal te 

laten zijn.
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6.  Antroposofische, individugeoriënteerde  
 zorgprogramma’s: waarom, hoe en wat?

 Erik Baars, Anne Ponstein, Martin Niemeijer en Guus van der Bie
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In de afgelopen jaren is er in de gezondheidszorg in het kader van innovatie en 

kwaliteitsbeleid veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van zorgprogramma’s. 

Een zorgprogramma beschrijft alle uitgewerkte en samenhangende afspraken en 

activiteiten die nodig zijn om een doelgerichte en planmatige hulpverlening te kunnen 

bieden aan een omschreven doelgroep.

Bij de ontwikkeling van een zorgprogramma wordt, indien voorhanden, 

gebruikgemaakt van richtlijnen en protocollen. Een richtlijn is, in het algemeen, een 

document met aanbevelingen en handelingsinstructies ter ondersteuning van de 

dagelijkse praktijkvoering en dient dan ook als zodanig gebruikt te worden. Een 

richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en aansluitende 

meningsvorming door beroepsbeoefenaren en patiënten, gericht op het uitdrukkelijk 

omschrijven van goed handelen. Indien de aanbevelingen uit de richtlijn in de 

concrete situatie niet aansluiten bij de wensen of behoeften van de patiënt, dan 

moet het voor de behandelaar(s) in principe mogelijk zijn er beredeneerd van af te 

wijken. De richtlijnen kunnen monodisciplinair (zie bijvoorbeeld de richtlijnen van het 

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)) en multidisciplinair (zie bijvoorbeeld het 

zorgprogramma Korsakov, Goossensen, Noppen & Arts, 2007) van karakter zijn. Het 

verschil tussen een richtlijn& en een protocol' is dat een richtlijn aangeeft wat er gedaan 

moet worden en een protocol vooral hoe dat gedaan moet worden. Een protocol is vaak 

concreter en meer toegespitst op de lokale, specifieke situatie.

Zorgprogramma’s kunnen een algemeen karakter hebben, waardoor zij vaak zeer 

eenvoudig op diverse locaties geïmplementeerd kunnen worden, of zijn qua structuur 

op maat gemaakt voor een bepaalde zorginstelling.

Regelmatig zijn er echter in het geheel geen richtlijnen of protocollen voor 

een bepaald gezondheidszorgterrein en zijn er ook weinig wetenschappelijke 

onderzoeksresultaten. De ontwikkeling van zorgprogramma’s is dan vooral gebaseerd 

op de ervaringskennis van experts en de consensusvorming onder medewerkers die 

betrokken zijn bij het specifieke terrein van de gezondheidszorg.
 

&  Een richtlijn is een document met aanbevelingen, adviezen en handelingsinstructies   
 ter ondersteuning van de besluitvorming van professionals in de zorg, berustend op de   
 resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek met daarop gebaseerde discussie en 
 aansluitende meningsvorming, gericht op het expliciteren van doeltre!end en doelmatig   
 handelen.
'   Een protocol is een vaststelling van de te volgen procedure op lokaal niveau. Bij voorkeur 
 is het protocol een vertaling van een algemeen aanvaarde, landelijke richtlijn naar de lokale   
 situatie van de professional. Een protocol geeft aan ‘wie, wat en hoe te handelen op welke   
 werkplek’ en is daarmee het geheel van vastgestelde voorschriften en regels.
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6.1 Oriëntatie op het individu: een van de hoofdkenmerken van de 
antroposofische gezondheidszorg

Een van de hoofdkenmerken van de antroposofische gezondheidszorg (AG) is haar 

gerichtheid op het individu. Enkele voorbeelden waaruit de professionele oriëntatie op 

de individuele patiënt (zie ook hoofdstuk 2) blijkt, zijn:

De  drie grondwaarden (Blomaard, 2005, p. 16-18), “die richting geven aan zorg 

en ondersteuning vanuit een antroposofische achtergrond en die zorgverleners 

kunnen brengen tot het verlenen van ‘goede zorg’. De eerste grondwaarde is 

gelijkwaardigheid. Van oudsher vindt men in zorg vanuit een antroposofische 

achtergrond dat ieder mens, ongeacht de ernst van zijn beperking of de mate 

van zijn disfunctioneren, principieel volstrekt gelijkwaardig is aan alle andere 

mensen. Deze gelijkwaardigheid is gebaseerd op de gedachte dat ieder mens 

zich, in meerdere incarnaties, ontwikkelt langs dezelfde lijnen van tekorten en 

talenten. De tweede grondwaarde is dienstbaarheid. Werkers in de zorg beleven in 

een beroep ook een oproep. Zij leven zich in en leven mee vanuit empathie en de 

intentie gericht te willen helpen. Het is een ontwikkelingsgerichte hulpvaardigheid 

vanuit het besef van lotsverbondenheid. Vanuit die gedachte betekent weldoen 

aan de ander ook actief werken aan de eigen persoon. Het gaat dus om een 

respectvolle medemenselijkheid en ontwikkelingsgerichtheid. Tegenwoordigheid 

van geest is de derde grondwaarde. Dit betreft de actuele presentie van jezelf, 

het volop aanwezig zijn in de situatie op een wakkere en alerte manier. Deze niet 

zonder meer vanzelfsprekende manier van handelen veronderstelt dat men kan 

en wil reflecteren op het eigen handelen en zich bezinnen op de eigen toestand. 

Onbevangen waarnemen en helder denken zijn daarvoor noodzakelijk. Het gaat, 

samenvattend, om de geestelijke aanwezigheid in het hier en nu” (zie het hoofdstuk 

van Hoekman, p. 57; zie ook Wuertz & Reinders, 2009). De tegenwoordigheid van 

geest heeft tegelijkertijd een methodisch karakter, omdat deze competentie het 

mogelijk maakt om in het moment, aansluitend op het complexe en unieke van 

de situatie, de ‘goede’ (be)handeling te ‘zien’ voor de individuele patiënt. De drie 

grondwaarden geven een fundamentele bijdrage aan de algemene, positieve 

attitude van AG-medewerkers ten aanzien van elke individuele patiënt.

De  methodische vaardigheden van patroonherkenning en patroontoepassing. Het 

gaat hierbij enerzijds om het kunnen herkennen van patronen in individuele 

patiënten en anderzijds om het op maat kunnen toepassen van patronen in de 

complexe en unieke situatie van de individuele patiënt. Dit betreft zogenaamde 

fenomenologische competenties ten aanzien van het individugeoriënteerd kennis 

verwerven en (be)handelen (zie ook hoofdstuk 8).

Het  streven naar het kunnen begrijpen van de ziektetoestand van de individuele 
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patiënt vanuit diens unieke en complexe eigenheid en context. De AG ziet 

gezondheidsproblemen als uitdrukking van een (voorbijgaande of voortdurende) 

disbalans of onvermogen tot zelfregulering. Hierbij zijn de fysieke verschijnselen 

onderdeel van een grotere context. Binnen de AG wordt er dus naar 

gestreefd om de fysieke verschijnselen van de ziektetoestand (bijvoorbeeld 

hooikoortssymptomen of depressieve gevoelens) te begrijpen en te verklaren 

vanuit een bredere, daarmee causaal verbonden context van zogenaamde 

hogere werkelijkheidslagen, die betrekking hebben op respectievelijk het leven, 

het bewustzijn en het zelfbewustzijn van de individuele mens en diens biografie 

(Baars & Van der Bie, 2008). Bij elke individuele patiënt wordt ernaar gestreefd om 

de unieke en complexe set van kenmerken van diens ziektetoestand te doorzien 

als een unieke en complexe samenhang van deze werkelijkheidslagen (zie ook 

hoofdstuk 2).

Het  ondersteunen van de individuele patiënt in het bevorderen van diens gezondheid. 

AG-therapieën zijn per definitie de gezondheid bevorderend. Zij kunnen preventief 

werken, veranderingen in lifestyle bewerkstelligen en tevens worden ingezet om de 

patiënt te ondersteunen in het zelfstandig kunnen werken aan het versterken van 

de eigen zelfherstellende of zelfregulerende vermogens op lichamelijk, psychisch 

en geestelijk niveau.

Het ondersteunen van de eigen regie van de patiënt in diens therapeutisch proces  door 

het methodisch inzetten van kunsten (bijvoorbeeld de beeldende en de muziek 

kunstzinnige therapie of de euritmietherapie) of andere non-verbale therapieën 

(bijvoorbeeld fysiotherapie of spraaktherapie). Deze therapievormen zijn erop 

gericht om de patiënt te ondersteunen in het ontwikkelen van het vermogen om 

zelfstandig te kunnen werken aan het versterken van de eigen zelfherstellende of 

zelfregulerende vermogens op lichamelijk, psychisch en geestelijk niveau.

Het inrichten van een  helende omgeving, zoals dat al van oudsher tot uitdrukking 

komt in de architectuur van zorginstellingen, hun rustgevende omgevingen en 

in hedendaagse zorgconcepten als zorgboerderijen, waarin het beste van de 

(antroposofische) psychiatrie en het beste van de boerderij bij elkaar worden 

gebracht (Baars, Elings & Hassink, 2009). Helende omgevingen zijn een bron voor 

het veranderen van de eigen gezondheids- en ziektetoestand (zie ook hoofdstuk 1).

6.2 Is de oriëntatie op de individuele patiënt verenigbaar met de ontwikkeling 
van zorgprogramma’s binnen de antroposofische gezondheidszorg?

Richtlijnen en protocollen zijn, voor zover mogelijk, gebaseerd op wetenschappelijk 

onderzoek naar het e!ect van verschillende vormen van (al dan niet therapeutisch) 
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handelen en zijn dan dus ‘evidence-based’. Door de aard van het wetenschappelijk 

onderzoek (idealiter gerandomiseerde klinische onderzoeken (RCT’s) waaraan zeer 

grote aantallen patiënten deelnemen) worden richtlijnen gebaseerd op gemiddelde 

e!ecten van behandelingen op patiënten. Feitelijk gezien wordt dus een behandeling 

met gemiddeld genomen de meeste kans van slagen gepromoveerd tot de beste 

therapie voor iedere individuele patiënt of subgroep van patiënten. In sommige 

gevallen wordt deze behandeling dan verder op maat gemaakt op basis van wensen en 

behoeften van de individuele patiënt.

Binnen de antroposofische gezondheidszorg is de zorgmethodische benadering 

van de individuele patiënt anders dan hiervoor beschreven in de evidence-based 

medicine (EBM)-benadering. Op grond van een uitgebreide anamnese wordt hier 

getracht de individuele uitingsvorm van een bepaalde aandoening in kaart te brengen. 

Op basis van een waarneming van de complexe en unieke determinanten van de 

individuele patiënt, het relatief grote aantal verklaringsmodellen (zie hoofdstuk 2) 

en de ervaring van de antroposofisch geschoolde behandelaar worden verschillende 

verschijningsvormen en subverschijningsvormen van een bepaalde aandoening 

herkend (patroonherkenning) en wordt de zorg, op basis van het unieke en complexe 

karakter van de verschijningsvorm, voor een patiënt geïndividualiseerd.

Door het individugeoriënteerde methodische karakter van de antroposofische zorg 

zou de indruk kunnen ontstaan dat het niet (goed) mogelijk is om zorgprogramma’s 

op basis van meer algemene richtlijnen op te stellen. Bij nadere beschouwing blijkt dat 

echter slechts gedeeltelijk waar te zijn: het patroon dat de zorgaanbieder herkent in 

zijn patiënt, is wel degelijk te beschrijven en de daarbij aansluitende vorm van therapie 

ook. Wel wil de AG ruimte bieden aan afwijkingen van generale aanwijzingen en aan 

het op maat maken van behandelingen. Tegelijkertijd moet worden opgemerkt dat 

zij ook het belang inziet om deze afwijkingen te registreren en verder te evalueren op 

e!ectiviteit.

Gezien het bovenstaande schaart de AG zich achter de algemene trend in de 

gezondheidszorg om zorgprogramma’s voor bepaalde aandoeningen op te stellen. Wel 

zullen de antroposofische zorgprogramma’s gedi!erentieerder van karakter zijn dan de 

reguliere zorgprogramma’s, omdat ze van meer verklaringsmodellen uitgaat en recht 

wil doen aan de uniciteit en complexiteit van de individuele patiënt.

6.3 Redenen om antroposofische zorgprogramma’s te ontwikkelen

Wat zijn aanleidingen en redenen om zorgprogramma’s binnen de Antroposofische 

gezondheidszorg  te ontwikkelen? De eerste maatschappelijke reden is dat er in de 

gehele gezondheidszorg zorgprogramma’s ontwikkeld worden en de financiering 
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van de zorg (in bijvoorbeeld diagnosebehandelcombinaties (DBC’s)) hierbij aansluit. 

Als de AG er niet in slaagt om haar bijdrage in de vorm te gieten die aansluit bij de 

huidige ontwikkelingen, dan is de kans groot dat zij de boot zal missen en niet in 

aanmerking zal komen voor financiering. Een tweede reden is dat de AG door het 

proces van de zorgprogrammaontwikkeling een kwaliteitsslag kan maken. Het proces 

van consensusvorming onder beroepsgenoten over de wijze van diagnostiek en 

behandeling en het proces van stapsgewijze zorgplanevaluatie, gevolgd door de 

implementatie van verbeteringen in de wijze van diagnostiek en behandeling (‘plan-

do-check-act’-cyclus), leiden in de meeste gevallen tot verbetering van de kwaliteit 

van de zorg. Een derde reden kan zijn dat de AG hiermee meer zichtbaar gemaakt kan 

worden en daarmee haar in veel gevallen potentiële en/of bescheiden bijdrage aan de 

gezondheidszorg kan metamorfoseren in een reële en/of grotere bijdrage.

6.4 Methodische stappen in de ontwikkeling van zorgprogramma’s

Zorgprogramma’s kunnen stap voor stap worden ontwikkeld door het bijeenbrengen 

van de reeds voorhanden zijnde relevante kennis (bijvoorbeeld expertkennis en 

formele kennis samengebracht in richtlijnen en protocollen of uit wetenschappelijk 

onderzoek) en het formuleren van de doelgroep(en) en doelstellingen van het 

zorgprogramma. In deze fase van ontwikkeling zijn methoden als literatuuronderzoek 

(naar reguliere en antroposofische literatuur), het methodisch in kaart brengen van de 

voorhanden expertise (bijvoorbeeld met ‘concept mapping’) en consensusontwikkeling 

(met experts) van groot belang. De afronding van de eerste fase is dat met de 

voorhanden kennis het beste plan ontwikkeld is voor de geformuleerde doelgroep(en) 

en doelstelling(en). In geval van een individugeoriënteerde aanpak kan het beste 

plan dus een breed scala van mogelijkheden omvatten, om daarmee de individuele 

patiënten recht te kunnen doen. Swanborn (1999) noemt deze fase de planevaluatie.

In de fase daarna, de procesevaluatie, gaat het erom het plan in de praktijk bij een kleine 

groep te testen. Hierbij wordt met name onderzocht of het plan in de praktijk 

anders uitgevoerd moet worden en waarom, welke variaties er optreden, en of de 

voorgenomen doelstellingen ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden of niet. 

In deze fase worden de uitvoering van de therapie en de e!ecten dus op kleine schaal 

zeer nauwgezet gemonitord en wordt vastgesteld welke wijzigingen er eventueel 

doorgevoerd moeten worden, en eventueel welke varianten in de volgende fase verder 

onderzocht moeten worden. Beide fasen samen, planevaluatie en procesevaluatie, zijn 

de basis voor de ontwikkeling van practice-based evidence. Hierbij is het eindresultaat 

een zorgprogramma dat goed beschreven is qua doel van de interventie, doelgroep, 

aanpak en context, dat op basis van de inbedding in de ervaringskennis en de 
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wetenschappelijke literatuur veelbelovend is, en dat bij een eerste meting in een kleine 

groep patiënten doeltre!end is gebleken.

In de laatste fase, de productevaluatie, wordt het volledig ontwikkelde programma 

zo goed mogelijk op kwaliteit en (kosten)e!ectiviteit onderzocht. Het gaat hierbij 

om de ontwikkeling van evidence-based practice. Hierbij staat het beantwoorden 

van de vraag centraal of bewezen kan worden dat het zorgprogramma en niets 

anders verantwoordelijk is voor de opgetreden e!ecten. Aansluitend kunnen in 

dit kader bijvoorbeeld ook vergelijkende evaluatieonderzoeken worden gedaan 

naar bijvoorbeeld verschillen in e!ecten tussen groepsgerichte behandelingen en 

individugeoriënteerde behandelingen, om een eventuele meerwaarde van een van 

beide therapievormen aan te tonen.

6.5 Individugeoriënteerd werken binnen een zorgprogramma

In de ontwikkeling van de antroposofische zorgprogramma’s is het van groot belang 

dat de eigen aard van de zorg intact blijft. Dat wil onder meer zeggen dat de hierboven 

geschetste oriëntatie op de individuele patiënt binnen het zorgprogramma mogelijk 

moet blijven. In vergelijking met andere zorgprogramma’s zal dit zorgprogramma 

ingewikkelder zijn, omdat er meer zorgvarianten zullen zijn en omdat niet alle 

varianten vooraf beschreven kunnen worden. Een belangrijke laatste stap in de 

ontwikkeling van het zorgprogramma voor dit punt is de consensusbespreking 

met experts, die met elkaar de bandbreedte van de varianten zo scherp mogelijk 

vaststellen, om daarmee tot een overzichtelijk en transparant programma te komen.

Individugeoriënteerde varianten kunnen onder meer betrekking hebben op:

Het aansluiten bij ‘waar de patiënt is’ bij de start van de behandeling: veel therapeu- 

ten geven aan dat ze toewerken naar een bepaald therapiedoel, maar bij de start 

van de behandeling zo veel mogelijk aansluiten bij wat de patiënt aan bijvoorbeeld 

vaardigheden en mogelijkheden heeft.

Het aansluiten bij wat de patiënt wel en niet wil qua diagnostiek en  behandeling, en 

de bereidheid om in overleg met de patiënt de behandeling te faseren.

Het voortdurend aansluiten bij de actuele toestand van de patiënt gedurende het  

therapeutisch proces: wat kan de patiënt op dit moment aan qua oefening, tempo 

of therapievorm? Wat moet er nu aan de orde komen door de actuele situatie van 

de patiënt? Enzovoort.

De variatie in sterkte van ‘genees-middelen’ (dit kunnen natuurlijke geneesmid- 

delen zijn, maar ook andere therapievormen): op geleide van de verbetering van 

de gezondheidstoestand of het uitblijven ervan kan de sterkte van een ‘geneesmid-

del’ worden aangepast. Te denken valt aan het wijzigen van de percentages van 



92

bepaalde substanties in de natuurlijke geneesmiddelen, het variëren van de sterkte 

van de handgrepen van de fysiotherapeut of het ingewikkelder maken van de 

kunstzinnige-therapieoefeningen.

De unieke combinatie van fysieke, psychische, sociale en biografische factoren  

voor zover relevant voor de huidige gezondheidsproblematiek. Te denken valt aan 

verschillen in draagkracht, verschillen in sociale milieus, biografische schokkende 

gebeurtenissen of trauma’s, die een rol spelen in de problematiek en de aanpak 

ervan.

Specifieke competenties die een therapeut ontwikkeld heeft. Dit kan betrekking  

hebben op de behandeling met geneesmiddelen, kunstzinnige therapieën of 

gespreksbegeleiding. Door de unieke vaardigheid van de therapeut, zoals hier 

bedoeld, ontstaat ook een unieke behandelingsmogelijkheid. Deze voor de patiënt 

ter beschikking te stellen, wetenschappelijk te onderzoeken en te evalueren biedt 

ruimte aan een individualiseringsmogelijkheid voor de behandeling.

Duidelijk is dus dat het intact laten van de professionele oriëntatie op het individu 

als voorwaarde heeft dat er een ervaren arts, therapeut, verpleegkundige of een 

therapeutisch team is. Deze persoon of dat team zoekt op basis van de eigen expertise 

en tegenwoordigheid van geest, steeds samen met de patiënt, de juiste therapievorm 

voor de unieke en complexe situatie van de patiënt van dat moment en stuurt zo nodig 

op basis van de bevindingen weer bij.

6.6 De implementatie van de antroposofische, individugeoriënteerde 
zorgprogramma’s

Wanneer de planevaluatiefase is afgerond, zal als eerste stap van het vervolgtraject 

(de procesevaluatie en de productevaluatie) een samenwerkingsverband worden 

aangegaan tussen het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg aan Hogeschool 

Leiden en enkele AG-instellingen om tot een zogenaamde netwerkpolikliniek te 

komen. Binnen dit samenwerkingsverband zullen de gezondheidszorginstellingen 

zorg bieden volgens het antroposofische, individugeoriënteerde zorgprogramma 

en zal het lectoraat de pr, de communicatie en het onderzoek (procesevaluatie en 

productevaluatie) verzorgen. Via de website en andere communicatiekanalen kunnen 

geïnteresseerde patiënten en artsen informatie over de inhoud en vorm van het 

zorgprogramma en de wijze van aanmelding verkrijgen. Bij een voldoende grote 

patiëntenstroom en goede resultaten kan de netwerkpolikliniek worden uitgebreid.



93

6.7  De ontwikkeling van antroposofische, individugeoriënteerde 
zorgprogramma’s

Binnen het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg hebben we in 2009 de 

ontwikkeling van de eerste zorgprogramma’s in gang gezet. We hebben hierbij 

gekozen voor een viertal indicaties waarvan we uit ervaring en/of onderzoek weten 

dat de AG in Nederland daar iets ontwikkeld en te bieden heeft, namelijk: hooikoorts, 

depressie, hechtingsstoornissen en psychosociale klachten van vrouwen met 

borstkanker. Met deze vier thema’s kunnen we nu ervaring opdoen, de kinderziektes 

in het ontwikkelen en implementeren van dit soort programma’s eruit halen. Als 

voorbeeld zullen we hier het zorgprogramma voor hooikoorts kort bespreken.

6.8 Het zorgprogramma ‘Antroposofische hooikoortsbehandeling’
De doelgroep: patiënten met een seizoensgebonden allergische rhinitis of 
hooikoorts
Allergische rhinitis is een ziekte die gekenmerkt wordt door niezen, waterige neusloop, 

neusverstopping en jeuk. Het is een steeds vaker voorkomende ziekte, met name in de 

westerse wereld, waar het ongeveer 20% van de volwassen bevolking raakt. Allergische 

rhinitis is onderverdeeld in seizoensgebonden allergische rhinitis (hooikoorts), 

die wordt geactiveerd door pollen en schimmels, en de niet-seizoensgebonden 

allergische rhinitis, waarin huisstofmijt en huisdieren de voornaamste triggers zijn. Het 

spectrum van ernst is breed en omvat een groot aantal mensen dat lijdt aan ernstige 

symptomen en resistent is voor de behandeling met de gebruikelijke farmacotherapie 

(corticosteroïden neusspray en orale antihistaminica) (Wilson et al., 2005). De 

gemiddelde prevalentie van allergische rhinitis in verschillende westerse landen is 12% 

(Bauchau & Durham, 2004). Seizoensgebonden allergische rhinitis of hooikoorts is een 

type I-overgevoeligheidsreactie, gemedieerd door specifieke IgE-antisto!en tegen 

een seizoensgebonden allergeen, die tot mucosale (slijmvlies)ontsteking leidt, die 

gekenmerkt wordt door niezen, jeuk, waterige neusloop en neusverstopping. Pollen 

(6-40 %m diameter) van door de wind verspreide grassen, bomen, onkruid en sporen 

van schimmels zijn de meest voorkomende aeroallergenen. Graspollenstuifmeel is de 

meest voorkomende oorzaak van seizoensgebonden allergische rhinitis. De hoogste 

niveaus van stuifmeel in de atmosfeer worden in mei tot en met juli aangetro!en.

Reguliere en antroposofische behandeling
De behandeling van seizoensgebonden allergische rhinitis is de symptomatische 

behandeling met lokale of orale antihistaminica en/of lokale corticosteroïden. 

Immunotherapie, met inbegrip van sublinguale immunomodulatietherapie, wordt 



94

gegeven in een beperkte subpopulatie van patiënten (Saltoun & Avila, 2008). De 

voorkeurstherapie van dit moment is de corticosteroid neusspray-behandeling.

In de afgelopen jaren is het onderzoek naar de e!ectiviteit van de antroposofische 

hooikoortsbehandeling langzaam maar zeker op gang gekomen. In het eerste 

onderzoek zijn de ervaringen van 39 ervaren Nederlandse antroposofische artsen met 

de medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling van hooikoorts (De Bruin & 

Baars, 2001) in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat de medicamenteuze behandeling met 

middelen als Citrus (citroen)/Cydonia (kweepeer) met of zonder Berberis (zuurbes), naar 

de ervaring van deze artsen, het grootste e!ect heeft. De belangrijkste middelen die 

voorgeschreven worden, zijn Gencydo (Citrus/Cydonia comp.) en Berdonia (Berberis/

Citrus/Cydonia/Quarz), die (grotendeels) vergelijkbare inhoudssto!en bevatten. Hierbij 

wordt de subcutane injectievorm als e!ectiever ervaren dan de neusspraytoediening. 

Artsen starten in de meeste gevallen met het voorschrijven van subcutane injecties 

met de 0,1%- of 1%-oplossing een à twee keer per week en monitoren vervolgens het 

beloop van de hooikoortsklachten. Bij onvoldoende e!ectiviteit wordt de sterkte van 

het middel verhoogd naar 3%, 5% of 7%, worden andere antroposofische middelen 

ingezet en/of worden andere niet-medicamenteuze therapieën (met als belangrijkste 

voorkeur de euritmietherapie) aan de behandeling toegevoegd. Er is een voorkeur 

om de behandeling al drie maanden voor het hooikoortsseizoen te starten en deze 

door te zetten tijdens het gehele hooikoortsseizoen. Veel patiënten hebben op basis 

van deze behandeling veel minder of zelfs helemaal geen hooikoortsklachten meer. 

Bij sommigen treden deze e!ecten al binnen enkele weken op, bij anderen pas na 

maanden. Over het algemeen hebben de artsen het idee dat patiënten meerdere jaren 

behandeld moeten worden om een optimaal e!ect te bewerkstelligen.

Deze klinische ervaringen sluiten aan bij twee observationele studies (Baars & De 

Bruin, 2005) en een gerandomiseerd vergelijkend onderzoek naar het e!ect van 

Citrus/Cydonia comp. (Baars et al., in voorbereiding), waarin de klinische e!ecten 

van het middel op de hooikoortssymptomen aangetoond worden. Bij twee in-vitro-

onderzoeken (Baars & Savelkoul, 2008) en een gerandomiseerd vergelijkend onderzoek 

naar het e!ect van Citrus/Cydonia comp. (Baars et al., in voorbereiding) worden tevens 

duidelijke immunologische e!ecten aangetoond. In deze studies blijkt het middel 

in staat om voor een groot deel de balans in het immuunsysteem te herstellen in 

de richting van de balans zoals die bij gezonde personen te vinden is. Ten slotte zijn 

er in twee empirische cohortstudies aanwijzingen gevonden voor een e!ect van 

euritmietherapie op hooikoortsklachten (Reeder, 2009; Baars et al, in voorbereiding).
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Het zorgprogramma
Op basis van de voorhanden zijnde expertkennis en kennis vanuit empirisch 

onderzoek is een zorgprogramma ontwikkeld, dat in een laatste consensusronde met 

ervaren artsen en euritmietherapeuten voorlopig zal worden vastgesteld. Binnen 

het zorgprogramma wordt ernaar gestreefd om de antroposofische behandeling te 

optimaliseren qua therapievorm en -duur.

De therapieduur is maximaal drie jaar, omdat de ervaring van artsen aangeeft dat naar 

verwachting in deze periode de optimale e!ecten bereikt moeten zijn. De start van de 

behandeling is, indien mogelijk, drie maanden voor het relevante hooikoortsseizoen 

en de stop van de behandeling is aan het eind van het relevante hooikoortsseizoen. 

Concreet betekent dit dat de behandelduur voor de drie belangrijkste vormen van 

hooikoorts per jaar als volgt is:

graspollenallergie: februari tot en met augustus (zeven maanden);

berkenpollenallergie: januari tot en met mei (vijf maanden);

kruidenallergie (met name bijvoet): april tot en met september (zes maanden).

De diagnostiek die verricht wordt, heeft betrekking op het vaststellen van:

de diagnose hooikoorts (met behulp van de anamnese); 

het patroon van de klachten door het jaar heen (met behulp van een                           

gestandaardiseerde vragenlijst);

de maximale ernst van de nasale en niet-nasale symptomen in de afgelopen twee  

jaar (met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst);

de soort en de ernst van de hooikoorts (met behulp van bloedonderzoek: RAST- 

bepaling van gras-, berken- en kruidenpollen);

het immunologische hooikoortsgerelateerde reactiviteitspatroon (met behulp van  

bloedonderzoek);

demografische gegevens (met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst); 

overige somatische en psychische aandoeningen (met behulp van een                      

gestandaardiseerde vragenlijst).

Op basis van de volgende informatie wordt in samenspraak de indicatie voor een speci-

fieke behandeling vastgesteld:

Is het voor deze patiënt relevante hooikoortsseizoen reeds gestart? 

Is de patiënt allergisch voor citroen of kweepeer? 

Is de patiënt gemotiveerd voor en in staat tot een van de volgende therapievormen: 

subcutane injecties en euritmietherapie; º
neusspray en euritmietherapie; º
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alleen subcutane injecties; º
alleen neusspray; º
alleen euritmietherapie?  º

Is de patiënt de afgelopen twee jaar met de volgende medicatie behandeld in  

verband met de ernst van de hooikoortsklachten: corticosteroïden, antihistaminica, 

cromoglycaten, immunotherapie en/of natuurlijke geneesmiddelen?

Na de intake bij de arts is veertien dagen later een tweede consult en wordt op basis 

van de resultaten van al het onderzoek een afspraak gemaakt voor een specifieke 

behandeling(scombinatie).

Tijdens de behandeling vindt de monitoring van de patiënt plaats op drie niveaus: de 

klinische symptomen, de immunologische parameters en, indien van toepassing, de 

vooruitgang in de euritmietherapie (wat betreft de verbetering zoals die specifiek 

vastgesteld kan worden binnen de euritmietherapie zelf ). Voor de monitoring van de 

symptomen worden dagelijks gedurende drie weken van het relevante hooikoorts-

seizoen de hooikoortssymptomen in een onlinevragenlijst ingevuld om vast te stellen 

of de patiënt voldoende reageert op de ingestelde therapie. Wanneer dit het geval is, 

dan wordt het invullen van de vragenlijst teruggebracht tot drie keer per week ge-

durende de rest van de behandelperiode. Wanneer de patiënt onvoldoende reageert 

op de ingestelde therapie, wordt deze aangepast en worden opnieuw gedurende drie 

weken hooikoortssymptomen in een onlinevragenlijst ingevuld. Deze procedure gaat 

net zolang door totdat er een stabiele verlaging van de ernst van de hooikoortssymp-

tomen is bereikt. Wanneer de hooikoortssymptomen volledig zijn verdwenen tijdens 

het pollenseizoen, wordt in overleg met de arts eventueel besloten tot het stopzetten 

van de behandeling. Wanneer de hooikoortsklachten vervolgens tijdens het pollen-

seizoen wegblijven, wordt de therapie beëindigd. Komen de klachten terug, dan wordt 

in overleg de behandeling hervat.

Voorafgaand aan de behandeling en aan het eind van elk hooikoortsseizoen wordt 

bloedonderzoek verricht om de ernst van de hooikoortsgerelateerde immunologische 

parameters vast te stellen. De monitoring van de vooruitgang in de therapie is voor de 

arts hierboven reeds beschreven. Wanneer de patiënt tevens of alleen euritmietherapie 

krijgt, wordt de voortgang van de therapie met behulp van een gestandaardiseerde 

vragenlijst door de euritmietherapeut in kaart gebracht. Op basis van de bevindingen 

aan de bewegingskwaliteiten tijdens de euritmietherapie wordt de behandeling indivi-

dugeoriënteerd bijgesteld.

De verwachte e!ecten van het zorgprogramma zijn dat patiënten minder of geen 

hooikoortssymptomen hebben, dat deze e!ecten blijvend zijn, dat patiënten minder 
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of geen reguliere hooikoortsmedicatie meer nodig hebben, dat de immunologische 

parameters een verandering zichtbaar maken die aantoont dat het immuunsysteem 

hersteld is in de richting van de balans zoals die bij gezonde personen te vinden is, en 

dat de totale kosten van deze hooikoortsbehandeling minder zijn dan de totale kosten 

van de reguliere behandeling.

De individugeoriënteerde aspecten van het zorgprogramma zijn onder meer: de 

behandeling(scombinatie) aanpassen aan de wensen en mogelijkheden van de patiënt, 

het zo nodig voortdurend bijsturen van de behandeling op basis van de monitoring 

van de vooruitgang in de therapie, en de actuele mogelijkheden en situatie van de 

individuele patiënt.

6.9  Het toekomstperspectief van antroposofische, individugeoriënteerde 
zorgprogramma’s

Na vaststelling van het zorgprogramma kan het meerdere doelen dienen. Het kan 

(beginnende) zorgaanbieders ondersteunen bij de uitoefening van hun vak. Ook is 

het te gebruiken in opleiding/nascholing, bij intervisie als ‘discussiestuk’, waarmee 

het de kwaliteitsontwikkeling dient. Daarnaast kan het als blauwdruk dienen voor 

het opzetten van een goed gecontroleerd onderzoek naar de (kosten)e!ecten van de 

antroposofische, individugeoriënteerde behandeling bij een bepaalde aandoening. 

Hierbij kan onder meer worden gedacht aan vergelijkend onderzoek naar de 

meerwaarde van deze behandeling in vergelijking met ‘treatment as usual’. De, naar 

verwachting positieve, gegevens die uit deze studies zullen komen, kunnen ook 

worden gebruikt om DBC’s op te stellen, die antroposofisch artsen, therapeuten en 

verpleegkundigen kunnen gebruiken om afspraken met verzekeraars te maken.
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7. Beelden in plaats van cijfers

 Verantwoording van kwaliteit, maar dan anders

 Hans Reinders
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7.1  Een korte terugblik

In de zorgsector nadert het beleid dat gericht is op de verantwoording van kwaliteit 

door middel van prestatie-indicatoren, de finale fase van implementatie. Nadat de 

sectoren van de GGZ en de ouderenzorg al waren voorgegaan, staat nu ook de sector 

van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking aan de vooravond van 

de invoering van een systeem van outputmeting. De basis voor dit systeem werd 

enkele jaren geleden al gelegd met het zogeheten Kwaliteitskader, waarover afspraken 

werden gemaakt met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Die 

afspraken worden nu geë!ectueerd in de vorm van een set indicatoren die informatie 

kan verscha!en over de geleverde kwaliteit van zorg. Over de aanpak en het resultaat 

van de verschillende pogingen om tot deze invulling te komen, is in de sector veel 

te doen geweest. Voor een goed begrip van de problematiek is een korte terugblik 

wellicht nuttig. Daarna zal ik een redenering opzetten die leidt tot de conclusie dat de 

sector zelf behoefte heeft aan een andere benadering dan die waarvoor nu is gekozen. 

Ik ga hierbij uit van de veronderstelling dat niemand bezwaar maakt tegen een externe 

verantwoording van de kwaliteit. Met ‘extern’ doel ik hier op een verantwoording naar 

de buitenwacht, wat niet hetzelfde is als een verantwoording die vooral onder druk van 

buitenaf tot stand komt. Publieke verantwoording is dus niet ter discussie, maar wel de 

manier waarop.

In het vigerende kwaliteitsbeleid zijn sinds de evaluatie van de Kwaliteitswet 

zorginstellingen in 2001 door de overheid twee belangrijke stappen gezet. De eerste 

is het toewijzen van de regie van kwaliteitsverbetering aan de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg (IGZ).( De tweede stap is de aanvaarding van de stelling dat kwaliteit 

van zorg meetbaar moet zijn.) 

Een korte kanttekening bij deze tweede stap. Wie de beleidsstukken over het thema 

verantwoording van kwaliteit naleest, ziet onmiddellijk dat in het beleid één ding 

klaarblijkelijk als een paal boven water staat: kwaliteit is meetbaar. Men kan zich 

afvragen of de implicatie van deze stelligheid goed is doordacht, namelijk dat alles wat 

niet meetbaar is dan ook geen kwaliteit kan hebben. Die implicatie is zeker voor de 

zorgsector niet houdbaar.

In dit verband kan men wijzen op het rapport van de WRR getiteld Bewijzen van goede 

dienstverlening (WRR, 2005). Daarin staat over de zorgsector te lezen dat hoe groter het 

belang van bejegening, des te geringer de mogelijkheid van standaardisering is. 

( Kamerstukken II 2002/03, 28 439, nr. 2.
" Kamerstukken II 2005/06, 28 439, nr. 12.
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De gedachte is dat goede dienstverlening in sommige sectoren vooral gestalte krijgt 

in de wijze waarop zorgverleners met hun cliënten omgaan. Dit wil zeggen dat het 

gaat om relaties tussen mensen en dat de kwaliteit van die relaties zich moeilijk 

laat standaardiseren. Hieruit volgt mijns inziens dat ze zich dan ook moeilijk laat 

kwantificeren.

Door de combinatie van beide genoemde stappen komen in het denken over 

kwaliteitsbeleid enkele begrippen centraal te staan, die elkaar gaan versterken: 

toetsing, meetbaarheid en risicobeperking. De nadruk komt te liggen op ‘verantwoorde 

zorg’, welk begrip door de Inspectie wordt gedefinieerd in termen van het verbeteren 

van ‘risicoaspecten’ (Inspectie voor de Gezondheidszorg, 2007).

In de uitwerking van het in 2007 in gang gezette beleid om te komen tot een systeem 

van kwaliteitsverantwoording, gaat het begrip prestatie-indicatoren een belangrijke 

rol spelen, waarbij een proces in drie fasen wordt afgesproken. Het vaststellen van een 

normatief kader is de eerste stap (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, 2007a), 

de ontwikkeling van prestatie-indicatoren die de IGZ in staat stelt tot risicoanalyse is de 

tweede stap, en de implementatie van dit nieuwe toetsingsinstrument is de derde stap 

(Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, 2007b). Zoals gezegd, staat de sector aan 

de vooravond van de derde stap. De uitwerking van de indicatoren die nu voorliggen 

(Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, 2009 *), stelt ons in staat om het denken 

over kwaliteitsbeleid dat uit deze benadering spreekt, tegen het licht te houden. 

Daarbij komen enkele opmerkelijke zaken naar voren, zoals we zullen zien.

7.2 Formele criteria

Allereerst het feit dat het individuele ondersteuningsplan wordt geacht het 

belangrijkste sturingsinstrument voor kwaliteitsverbetering te zijn, waarbij opvalt 

dat met betrekking tot dit plan ‘zorginhoudelijke’ indicatoren worden geformuleerd 

die een zuiver formeel karakter blijken te hebben: is er een plan, is de looptijd 

vastgesteld, is het vastgesteld op basis van overeenstemming, en is de geleverde zorg 

in overeenstemming met de in het plan gemaakte afspraken (11,3)?

 Vervolgens is opmerkelijk het aantal indicatoren dat is gericht op risicosignalering 

en risicobeheersing, waarvan de meeste betrekking hebben op gezondheid (41-4, 51-4, 

101-4) en de overige (112, 121) op de e!ecten van de organisatie van het zorgproces op 

medewerker en cliënt.

Ten slotte valt op dat ook de indicatoren die betrekking hebben op de vormgeving van 

het bestaan van de cliënt, uitsluitend formeel zijn. Zo meet bijvoorbeeld indicator 6 de 

* De numerieke aanduidingen in het vervolg van de tekst verwijzen naar de nummering van 
de indicatoren die in dit document worden beschreven.
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mate waarin de cliënt de mogelijkheden tot passende ontwikkeling krijgt, waarvoor 

wordt gekeken naar de ‘zorgtypen’ wonen, werk, dagbesteding binnen zorginstelling, 

opleiding en scholing, vrijetijdsbesteding, beweging en sport, en levensvragen. Echter, 

de toets voor deze meting bestaat in de vraag of de betre!ende gebieden aandacht 

krijgen in het zorgplan, of er afspraken over zijn gemaakt, en of deze afspraken 

worden nagekomen. Op vergelijkbare wijze meet indicator 7 de mate waarin de cliënt 

ondersteuning krijgt bij het opbouwen en onderhouden van relaties, waarvoor de 

toetsing bestaat in de vraag of het sociale netwerk in kaart is gebracht. Indicator 8 meet 

het percentage cliënten dat mogelijkheden krijgt voor deelname aan de samenleving, 

waarvoor de toetsing bestaat in de vraag of er afspraken zijn gemaakt in het zorgplan 

over het deelnemen aan de samenleving, en of deze worden nagekomen.

Uit deze meting van zorginhoudelijke indicatoren kan worden afgeleid dat de beoogde 

kwaliteit weinig ambitieus is. Indicatoren die toetsen wat de zorg bijdraagt aan de 

inhoud van het dagelijks leven (6, 7 en 8), toetsen wat in het zorgplan is vastgelegd. 

Er is weinig toekomstgerichtheid, weinig vraag naar nieuwe mogelijkheden en 

perspectieven. De voorliggende operationalisering van het Kwaliteitskader benoemt 

weliswaar de verschillende aspecten van de kwaliteit van bestaan van de cliënt, maar 

doet dat op een wijze die niet uitdaagt en die alle ruimte laat voor ‘meer van hetzelfde’. 

Vanzelfsprekend is het binnen dit kader heel goed mogelijk dat cliënten en hun 

vertegenwoordigers zelf een creatieve inhoud aan hun zorgplan weten te geven en 

hun afspraken daarop afstemmen, maar het kader zelf draagt weinig of niets bij aan de 

vraag of dat ook daadwerkelijk gebeurt.

Aan dit algemene beeld verandert ook het tweede type indicatoren niet veel. 

Het betreft hier de indicatoren die cliëntervaring moeten meten. Een aantal van 

deze indicatoren gaat over competentie van en samenwerking met (medewerkers 

van) de instelling (12, 31, 111, 122), over bejegeningsaspecten (55-6) en over de 

aandacht en ondersteuning bij gezondheid en persoonlijke verzorging (45-7). De 

cliëntervaringsindicatoren die op het punt van ambitie en toekomstgerichtheid een 

verschil zouden kunnen maken (21-3), vragen naar het percentage van cliënten die 

ervaren dat ze voor hen belangrijke keuzes kunnen maken en dat ze worden geholpen 

bij het formuleren van die keuzes en het realiseren ervan.

Cruciaal is in dit verband echter de vraag binnen welk verwachtingspatroon deze 

belangrijke keuzes worden gemaakt en geformuleerd. Over die vraag zegt de 

formele benadering die het document over de indicatoren kenmerkt, helemaal niets, 

waardoor het weinig bijdraagt aan het borgen van kwaliteit die is gericht op en 

wordt gestuurd door het ontwikkelingsperspectief. De ervaring leert immers dat het 

verwachtingspatroon ten aanzien van mensen met een beperking doorgaans niet 

hoog is, ook niet binnen de sector zelf, die in dit opzicht wordt beïnvloed door culturele 



103

processen van marginalisering en stigmatisering (Shakespeare, 1998; Snyder & Mitchell, 

2006).

Deze kanttekeningen bij het voorliggende Kwaliteitskader gehandicaptenzorg (2007) 

en de operationalisering daarvan in het meetinstrument Kwaliteitsindicatoren (2009) 

maken het probleem van het huidige kwaliteitsbeleid zichtbaar. In tegenstelling tot 

wat het beleid beoogt, doet het instrument niet veel meer dan met betrekking tot 

diverse aspecten van zorg en ondersteuning nagaan of er iets is afgesproken, door wie 

het is afgesproken, of de afspraken zijn vastgelegd, en of ze worden nagekomen. Wat 

ontbreekt is een bezinning op de vraag waar in het dagelijkse zorgproces de positieve 

energie wordt gegenereerd die aanzet tot ontwikkeling, waardoor voor de cliënt een 

toekomstperspectief wordt geopend.

Het kwantificerende instrument dat hierboven de revue passeerde, is op zijn 

best geschikt voor het verzekeren van de randvoorwaarden van kwaliteit, 

maar het zegt weinig of niets over inhoud. De indicatoren zijn geschikt om 

veiligheidsaspecten en risicofactoren in kaart te brengen, maar ze zijn ongeschikt om 

ontwikkelingsmogelijkheden die in persoonlijke verbinding besloten liggen, zichtbaar 

te maken als bron van kwaliteit.

7.3  Verantwoorde zorg

De vraag is of er een andere manier van verantwoording van kwaliteit is die 

inspireert tot verandering in plaats van tot bevestiging van steeds weer hetzelfde. 

De hypothese die aan deze vraag ten grondslag ligt, luidt dat de voornaamste bron 

van positieve energie tot verandering ligt in de verbinding tussen professionals en 

cliënten (en hun vertegenwoordigers). Om deze energie om te kunnen zetten in 

daadwerkelijke kwaliteitsverbetering is een ambitieuzere aanpak nodig dan uit de nu 

gekozen benadering spreekt. Hiervoor is om te beginnen een nadere analyse van de 

verschillende dimensies van het begrip kwaliteit nodig, opdat zichtbaar kan worden 

welke keuze er nu is gemaakt.

Een overzichtelijke manier om de verschillende dimensies van kwaliteit te benoemen 

ligt in de onderscheiding tussen verantwoorde zorg en goede zorg. Het begrip 

verantwoorde zorg doelt op een kwaliteitsniveau dat in Nederland van iedere 

zorgaanbieder mag worden geëist. Het betreft hier het gebied van alles wat met 

veiligheid in brede zin te maken heeft. Geëigende sturingsinstrumenten hiervoor zijn 

protocollen en richtlijnen die begeleiders voorschrijven aan welke voorwaarden hun 

interventies moeten voldoen en welke maatregelen ze moeten nemen in het geval van 

incidenten en calamiteiten (bijvoorbeeld richtlijnen met betrekking tot lichamelijkheid 

en intimiteit, met betrekking tot medische zorg of met betrekking tot hygiëne). Zorg 
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die aan deze eisen voldoet, mag ‘verantwoorde zorg’ heten.

Hierbij dient te worden aangetekend dat verantwoorde zorg een noodzakelijke 

dimensie van goede zorg is. Dit betekent enerzijds dat goede zorg niet mogelijk is 

wanneer aan deze eisen niet wordt voldaan, maar anderzijds betekent het ook dat 

goede zorg daar niet in opgaat. Met andere woorden: verantwoorde zorg is een 

noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde voor goede zorg.

Waarin bestaat binnen deze onderscheiding de meerwaarde van goede zorg? In de 

hedendaagse visie op het werken met mensen met een verstandelijke beperking draait 

goede zorg om ondersteuning. Dat wil zeggen dat de begeleiding erop is gericht het 

potentieel tot zelfstandigheid van iedere cliënt optimaal te ontwikkelen en benutten. 

In de afgelopen decennia heeft deze visie haar beslag gekregen in het denken over 

‘mensen met mogelijkheden’. Mensen met een verstandelijke beperking blijken 

individueel dikwijls meer in hun mars te hebben dan voorheen werd aangenomen. 

De geboden ondersteuning mag ‘goede zorg’ heten als ze cliëntvolgend is, in de zin 

dat ze mensen tot bloei brengt door hun individuele ontwikkelingsmogelijkheden te 

ontsluiten. Ze heeft daarom de verbetering van de individuele kwaliteit van bestaan als 

doel. Het gaat om die vorm van ondersteuning die vertrouwde, dikwijls platgetreden 

paden verlaat en daardoor onvoorziene mogelijkheden van en voor cliënten blootlegt.

Bovenstaande omschrijving van goede zorg maakt de afgrenzing ten opzichte van 

verantwoorde zorg duidelijk. Verantwoorde zorg kan worden gemeten. Verantwoorde 

zorg komt tot uitdrukking in het standaardiseren van doeleinden waarvan de 

realisering in een objectieve maat kan worden uitgedrukt. Eigen aan deze objectieve 

maat is dat ze uitgaat van een kwaliteitsbegrip dat niet vanuit het individuele 

cliëntperspectief wordt gedacht, maar vanuit generieke kenmerken, zoals het 

werken met individuele zorgplannen. Leidraad is niet het feit dat de inhoud van die 

zorgplannen van individuele betekenis is, maar ligt in de vraag of het werken met die 

plannen up-to-date is.

Voor zover nu echter in de sector het gevoelen leeft dat alle inspanningen tot 

kwaliteitsverbetering ten spijt in het dagelijkse leven van veel cliënten niet zoveel is 

veranderd, ligt hier een mogelijke verklaring. De inzet op kwaliteitsverbetering die zich 

richt op kenmerken van verantwoorde zorg, raakt de randvoorwaarden voor goede 

zorg zonder dat ze de kern daarvan in beeld brengt. Die kern heeft te maken met het 

tot bloei brengen van individuele personen, met het ondersteunen bij het realiseren 

van hun – dikwijls ongearticuleerde – droom. Inzet van goede zorg is het samen 

vorm geven van een goed leven, en dat vraagt iets anders dan het vermijden van en 

beheersen van risico’s.
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7.4  Een alternatieve benadering

Is er een andere benadering voor het verantwoorden van kwaliteit in de zorgsector, en 

zo ja, hoe zou die eruit kunnen zien? Voor het juiste begrip van het alternatief dat hier 

in grote lijnen wordt geschetst, is het allereerst van belang de verhouding tussen beide 

dimensies van kwaliteit adequaat te typeren. Goede zorg wordt gestuurd door een 

andere logica dan verantwoorde zorg. Eigen aan goede zorg als ondersteuning gericht 

op een toekomstperspectief is dat ze weet heeft van een nog onbekend gebied en 

naar nieuwe wegen zoekt om dit gebied te exploreren. Goede zorg heeft derhalve de 

kwaliteit van een onverwacht gelukte handeling, dat wil zeggen een handeling ‘out of 

the box’, die het vaste stramien van steeds weer hetzelfde doorbreekt door zich open te 

stellen voor een ervaring van de begeleider met de cliënt en die als leidraad te nemen. 

Uit tal van verhalen is bekend hoe juist daardoor een nieuw handelingsperspectief 

kan ontstaan (bijvoorbeeld door een eigenzinnige begeleider die een vastgelopen 

gedragsprobleem doorbreekt door uit een beheersingsregime te stappen; zie 

bijvoorbeeld Benning, 2008).

In dit kader wordt het begrip goede zorg daarom opgevat als een leerproces waaraan 

de begeleider inhoud en betekenis geeft in een voortdurende dialoog met de cliënt, 

met gebruikmaking van zijn eigen persoonlijkheid en talenten. De logica van goede 

zorg brengt een creativiteit met zich mee die een zekere mate van onvoorspelbaarheid 

impliceert.

Het is van belang dat dit aspect van goede zorg ook tot uitdrukking komt in de wijze 

waarop de zorgkwaliteit wordt verantwoord. Goede zorg heeft het karakter van 

een zoektocht. Dat maakt de betekenis van meetbare doelen betrekkelijk, wat niet 

het geval is bij verantwoorde zorg, want daar gaat het juist om meetbare doelen. 

Verantwoording van goede zorg is aangewezen op beelden in plaats van op cijfers. Ze 

laat zich niet abstraheren van het concrete verhaal van de cliënt, omdat dit verhaal de 

weg wijst waarlangs de zoektocht zich beweegt. Verantwoorde zorg heeft betrekking 

op generieke doelstellingen die voor alle cliënten gelden. Goede zorg daarentegen 

komt tot uitdrukking in het verhaal dat de zoektocht naar een goed leven voor de 

individuele cliënt vertelt.

Dit verhaal is altijd een verhaal van wat zich tussen mensen afspeelt. Het menselijk 

bestaan heeft een narratieve structuur die inhoud krijgt door de interactie tussen 

‘zelf’ en ‘ander’ (McIntyre, 1999). Emotionele veiligheid, sociale betrokkenheid, kansen 

om persoonlijke vermogens te ontwikkelen, keuzevrijheid en persoonlijke controle, 

een positief zelfbeeld en een perspectief op de toekomst: al deze aspecten van 

bestaanskwaliteit kunnen worden gefrustreerd, ondermijnd, bevorderd of gerealiseerd 

in de primaire zorgrelatie. De emotionele kleur van deze relatie, de stabiliteit en 

betrouwbaarheid ervan, de mate van empathie en begrip, al die aspecten die 
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samenkomen in de persoonlijke verbinding met de cliënt, zullen voor een belangrijk 

deel bepalend zijn voor de kwaliteit van de geboden ondersteuning. Voor het 

kwaliteitsbeleid betekent dit primair de vraag hoe medewerkers de relatie die ze met 

de cliënt aangaan, inzetten voor de verdere ontwikkeling van diens mogelijkheden. 

Hun werk en hun inzet daarbij zijn de motor van gerealiseerde kwaliteit van zorg.

Voor het juiste begrip van deze typering van goede zorg is ook een afgrenzing in een 

andere richting nodig. De kwaliteit van de relatie tussen begeleider en cliënt heeft 

alles te maken met bejegening. Een goede bejegening van de cliënt kenmerkt zich 

door klantvriendelijkheid, aandacht en geduld. In het huidige kwaliteitsbeleid worden 

deze aspecten van kwaliteit getoetst in het zogeheten cliënttevredenheidsonderzoek. 

Kenmerkend voor dat onderzoek is dat het de kwaliteit van de persoonlijke omgang 

met begeleiders meet in termen van genoemde bejegeningsaspecten. Goede zorg 

valt daar echter niet mee samen. Het is goed mogelijk dat een hoge waardering voor 

de bejegening van de cliënt samengaat met zeer traditionele zorgarrangementen, die 

zich niet of nauwelijks richten op diens ontwikkeling. Daarom schiet het instrument 

cliënttevredenheidsonderzoek tekort als maatstaf voor goede zorg.

De contra-indicatie voor de geschiktheid van dit instrument voor dat doel bestaat 

hierin dat als men op het oordeel van cliënten en hun vertegenwoordigers afgaat, 

de verstandelijk gehandicaptensector (VG-sector) sinds jaar en dag uitblinkt door 

een goede bejegening van cliënten, terwijl die zorg dikwijls ernstig tekortschoot 

(en tekortschiet) waar het om het stimuleren van ontwikkelingsmogelijkheden gaat. 

Ook voor goede bejegening geldt dat het een noodzakelijke, maar geen voldoende 

voorwaarde van goede zorg is.

7.5  Uitgangspunten

In het voorgaande werd via de onderscheiding tussen verantwoorde en goede zorg 

impliciet een begrip geïntroduceerd van wat in de zorgsector ‘echte kwaliteit’ mag 

heten. Wat is echte kwaliteit? Meer specifiek: wat is echte kwaliteit in de ondersteuning 

van mensen met een verstandelijke beperking? Twee aspecten. Echte kwaliteit wordt 

gerealiseerd wanneer een cliënt opbloeit. Dit ‘opbloeien’ heeft te maken met iets dat 

van binnenuit komt. Hiermee is gezegd dat echte kwaliteit bestaat in ondersteunen. 

Dat is het eerste. Er is niets mis met ‘zorgen voor’ behalve als zorgen voor gepaard gaat 

met een gebrek aan nieuwsgierigheid naar wat er zou gebeuren wanneer de cliënt zelf 

de kans krijgt om te groeien. Om mensen met een verstandelijke beperking te laten 

opbloeien is het nodig dat er iemand is die zich met hen verbindt. Dat heeft te maken 

met de aard van hun beperking.

Het tweede aspect van echte kwaliteit is daarom de relatie. Nieuwe wegen openen, 
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waardoor mensen kunnen groeien. Dat is echte kwaliteit. Er zijn te veel cliënten in 

de VG-sector die vastgelopen zijn, individuen van wie het leven slechts bestaat uit 

alsmaar meer van hetzelfde, die in een neerwaartse spiraal terechtgekomen zijn, of 

die alleen maar in een dagelijkse routine voortsukkelen. Soms wordt in die situatie 

een doorbraak veroorzaakt door iemand die zich met hen verbindt. Vaak tegen de 

druk van omstandigheden in, soms ook tegen de druk van anderen in, collega’s en 

leidinggevenden, die niet zien – of niet willen zien – dat het ook anders kan. Verhalen 

over zulke doorbraken sterken de overtuiging dat kwaliteit in deze sector bestaat in de 

kwaliteit van de relatie tussen de cliënt en de begeleider die hem of haar ondersteunt 

en zich daarvoor ook persoonlijk inzet. Een instelling die echte kwaliteit wil leveren, 

kan niet zonder zulke medewerkers.+ Echte kwaliteit wordt gerealiseerd wanneer een 

begeleider de cliënt die hij ondersteunt, in staat stelt op te bloeien. Dat gaat alleen 

lukken als die begeleider zich met die cliënt verbindt, in hem is geïnteresseerd, met 

hem optrekt en die cliënt zo goed kent dat hij hem stimuleert en leert verder te kijken 

naar wat achter de horizon ligt.

Om deze gedachte te concretiseren kan de volgende overweging helpen. Zoals eerder 

opgemerkt, wordt in de VG-sector gewerkt met persoonlijke zorgplannen. Men kan 

zich afvragen in hoeverre persoonlijke zorgplannen bijdragen aan echte kwaliteit. Hoe 

vaak is het niet zo dat zulke documenten beelden van gisteren vastleggen? Als het juist 

is dat de mogelijkheden van mensen met een verstandelijke beperking veelal worden 

onderschat, dan rijst de vraag in hoeverre persoonlijke zorgplannen behoudend zijn 

en in hoeverre ze getuigen van toekomstvisie. Beide zijn mogelijk, maar het instrument 

van het persoonlijke zorgplan zelf geeft geen uitsluitsel over die vraag. Daarvoor is iets 

anders nodig.

Dat andere heeft te maken met verbinding. De begeleider die een goede verbinding 

heeft met de cliënt, krijgt meer en andere dingen van die cliënt te zien. Die cliënt 

laat zich in die verbinding anders kennen, wat veronderstelt dat ze met elkaar een 

bijzondere betekeniswereld delen, te weten het verhaal van deze ene cliënt. De 

achterliggende gedachte is dat mensen zich vooral in relatie tot anderen ontwikkelen 

en daarin betekenis ervaren. Niet de organisatie van het zorgsysteem, maar de 

verbinding tussen mensen is de primaire motor van verandering.

+ Dit is de reden dat ik bij herhaling heb betoogd dat echte kwaliteit wordt bevorderd door 
op de eerste plaats te investeren in mensen en pas op de tweede plaats in systemen en 
bedrijfsprocessen. Ik kan het natuurlijk niet helemaal beoordelen, maar ik heb de indruk dat 
we op het ogenblik bezig zijn het omgekeerde te doen.
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7.6  Methode

Kan de kwaliteit van de verbinding tussen medewerker en cliënt wetenschappelijk 

worden vastgesteld? Als men de vraag op een abstracte manier benadert, kan men 

zien dat in het huidige model van kwaliteitsverantwoording twee soorten gegevens 

aan de orde zijn: cijfers en meningen. De becijfering van de kwaliteit van relaties lijkt 

geen aantrekkelijke weg. Bij elk cijfer rijst onmiddellijk de vraag naar de betekenis 

van waar het naar verwijst. De betekenisvraag is de grens van alle kwantificering van 

kwaliteit. Over de waarde van het tweede soort gegevens werd reeds de betrekkelijke 

relevantie genoemd. Klantvriendelijkheid, aandacht en geduld, het kan allemaal dik 

in orde zijn zonder dat in het leven van de individuele cliënt ook maar iets verandert. 

De VG-sector blinkt sinds jaar en dag uit door de reputatie van een goede bejegening 

van cliënten, terwijl de zorg dikwijls ernstig te wensen overlaat op het punt van het 

stimuleren van individuele ontwikkelingsmogelijkheden.

Vandaar de gedachte om naast cijfers en meningen een ander type informatie te 

vergaren, informatie via beelden en verhalen. Hoe kan men vaststellen of er wordt 

gewerkt vanuit de ervaringswereld van de cliënt, op zo’n manier dat hij in staat wordt 

gesteld verder te groeien? Dat kan men vaststellen door te gaan kijken. Als men dat 

doet en daarvan verslag uitbrengt, dan komt men niet terug met cijfers, ook niet met 

meningen, maar met beelden en verhalen.

7.7  Discipline

Tot dusver heeft men in het traject van de verantwoording van zorgkwaliteit vertrouwd 

op een discipline in de sociale wetenschappen die meetinstrumenten bouwt. Men 

mag vermoeden dat deze keuze maar zeer ten dele een bewuste is geweest. Meer een 

macht der gewoonte. Cijfers lijken immers betrouwbaarder dan taal? Zeker, men wil 

‘objectieve gegevens’, een wens die is ingegeven door de gedachte dat men instellin-

gen vooral niet in de gelegenheid moet stellen zelf een verslag van hun zorgkwaliteit 

aan te leveren. In het denken over verantwoording van kwaliteit is in dit verband een 

nieuwe wijsheid in Nederland onaantastbaar geworden: ‘de slager behoort niet zijn 

eigen vlees te keuren’., Hoe dat ook zij, aan de wens om ‘objectieve informatie’ te verkri-

jgen kan op meer dan één manier tegemoet worden gekomen. Dat hoeft niet per se via 

meetinstrumenten, dat kan ook door het vastleggen van observaties. De wetenschap-

, Als ik mij hierbij een kleine kanttekening mag veroorloven: ik weet niet hoe het met u 
zit, maar mijn slager heeft aanzienlijk meer verstand van de kwaliteit van het vlees dat 
hij verkoopt dan ik. Dus vermoed ik dat er maar één verklaring is voor deze wijsheid, 
namelijk de gedachte dat de slager die zijn eigen vlees mag keuren, de boel belazert. Met 
andere woorden: is de wenselijkheid van ‘objectieve gegevens’ niet vooral ingegeven door 
maatschappelijk wantrouwen? Zie het genoemde WRR-rapport (WRR, 2005, p. 60).
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pelijke discipline die hierin is gespecialiseerd, heet culturele antropologie. Er gaat een 

heel nieuw veld van mogelijkheden open als men bereid is ‘meetbaarheid’ los te laten 

en daarvoor ‘waarneembaarheid’ in de plaats te zetten.

De wetenschap van cultureel antropologen wordt verkregen vanuit de methode 

van participerende observatie. In de sociale wetenschappen nemen de bouwers van 

meetinstrumenten het perspectief in van de buitenstaander. Cultureel antropologen 

doen dat niet. Die nemen het perspectief in van de deelnemer. Dat doen ze omdat ze 

proberen een ervaringswereld te beschrijven. Ze proberen die ervaringswereld ‘van 

binnenuit’ te objectiveren. Om te demonstreren waartoe deze methode kan leiden, een 

voorbeeld. Het tafereel speelt zich af in een woongroep, ongeveer een halfuur voor het 

avondeten.

Een van de begeleidsters, Vera, wil met een van de bewoners vlak voor 

het avondeten gaan ‘lopen’. Zij kondigt dit op deze manier tegenover 

haar collega aan, bij wijze van taakverdeling in het laatste kwartier 

voordat het eten op tafel komt. Een collega is in de keuken samen met 

een paar bewoners bezig met het avondeten, een tweede collega is van 

plan iemand te begeleiden naar de douche, en Vera vertelt haar dat ze 

met Anneke wil gaan lopen.

Ik weet dan inmiddels wat daar zoal mee wordt beoogd: strekking van 

de spieren – noodzakelijk voor iemand die de hele dag in haar rolstoel 

doorbrengt – en het op gang brengen van de bloedsomloop, want haar 

handen en voeten zijn, zoals zo vaak, spierwit en ijskoud. Ik herinner me 

op datzelfde moment een uitspraak van een collega van Vera, die over de 

ijskoude handen en voeten van Anneke opmerkte: “In een koud lichaam 

kan Anneke niet wonen”: een beeldende verwijzing naar het lichaam als 

instrument van de ziel.

Anneke zit als een standbeeld in haar rolstoel; onbeweeglijk, met een 

starre starende blik die haar gezicht een doodse uitdrukking geeft. 

Anneke moet als het ware tot leven worden gewekt. Vera loopt naar 

Anneke toe, hurkt naast haar, zodat ze op ooghoogte zit en zegt: 

“We gaan even lopen.” Vervolgens maakt ze aanstalten om haar uit 

de rolstoel te helpen opstaan. Ze zet haar eigen lichaam schrap ter 

ondersteuning en pakt de onderarm van Anneke vast in een uitnodigend 

gebaar, terwijl ze nog eens herhaalt: “Sta maar op, we gaan even lopen.”

Anneke kijkt verstoord op, kan amper in beweging komen, lijkt niet 

te willen staan en al helemaal niet te lopen; ze werkt kortom niet erg 

mee. Vera begeleidt het opstaan vriendelijk en opgewekt en nadat 
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Anneke eerst een tijdje onzeker op de benen heeft gestaan, beginnen 

zij nogal stij#es voetje voor voetje een paar rondjes te schuifelen van de 

woonkamer via de keuken naar de gang en weer terug.

Ik ben intussen met iemand in gesprek geraakt, en kijk na een tijdje pas 

weer op: Vera en Anneke staan dan tegen elkaar aangeleund op de 

drempel van de ingang naar de woonkamer, en ik vind de aanblik van 

deze Gestalt een perfecte uitdrukking van hun lichamelijke en geestelijke 

verbinding. Ze staan daar als een twee-eenheid. Dat zijn ze onderweg, 

hun loopritme op elkaar afstemmend, geworden. (Wuertz & Reinders, 

2009, pp. 196-197)

Een dergelijke beschrijving moet aan bepaalde methodologische eisen voldoen, 

waardoor het mogelijk wordt een zekere controle op de beschrijving uit te oefenen, 

zodanig dat de ene waarnemer niet iets heel anders ziet dan de andere. Als die 

mogelijkheid niet bestond, hadden cultureel antropologen geen vak en zou dit vak 

niet aan de universiteit worden gedoceerd. Er is iets voor te zeggen om in dit verband 

te spreken over de eis van ‘intersubjectiviteit’, in de zin dat het gaat om waarnemingen 

die weliswaar gedeeld kunnen worden, maar die wel altijd de waarneming van iemand 

zijn.

7.8 Tot slot

Mede op grond van ervaringen met een eerder aangehaald project De kunst van het 

zorgen mogen op twee punten andere resultaten worden verwacht dan wat de nu 

ontwikkelde systematiek van kwaliteitsmeting door middel van outputindicatoren 

doet vermoeden. Het eerste punt betreft het soort informatie dat vrijkomt. Met 

betrekking tot de voorliggende systematiek dient men zich af te vragen of de 

ontwikkelde outputindicatoren op enig moment een beeld geven van wat er met de 

individuele cliënt daadwerkelijk gebeurt. De analyse hierboven wijst uit dat dit niet 

het geval is. Het is echter duidelijk dat dit wel het soort informatie is dat bijvoorbeeld 

zorgverzekeraars en zorggebruikers willen hebben. “Dat jullie de bedrijfsprocessen en 

de randvoorwaarden op orde hebben, is prachtig, maar wat doen jullie nu precies met 

die cliënten?”

Het tweede punt is minstens zo belangrijk, maar om een heel andere reden. Het 

huidige verantwoordingstraject wordt door de betrokken medewerkers niet echt 

als een positieve bijdrage aan zorgkwaliteit ervaren. Het eerder aangehaalde 

rapport van de WRR spreekt in dezelfde context van een “demotiverend arsenaal 

aan controlemiddelen”. De zaak wordt echter anders als er een poging wordt 
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gedaan om met de begeleider mee te kijken en nauwkeurig te beschrijven wat hij 

doet, en hem daarna naar een eigen oordeel te vragen over wat er met de cliënt 

gebeurt. De medewerker wordt aangesproken op de eigen visie op het werk en 

langs die weg meegenomen in het verbeteren van kwaliteit. Het waarnemen vanuit 

een deelnemersperspectief maakt dat de verantwoording van kwaliteit een heel 

ander traject wordt. Namelijk een traject waarin de manier van verantwoorden 

zelf medewerkers meeneemt op weg naar een manier om het beter te doen. Het 

verantwoorden van kwaliteit is prima, maar het wordt pas echt spannend als de manier 

waarop we dat doen, mensen inspireert om hun werk beter te doen.
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8.   Methodologie voor de praktijk van en het onderzoek  
 naar individugeoriënteerde zorg

 Erik Baars
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In de afgelopen decennia zijn, met name onder invloed van de ontwikkeling van 

evidence-based medicine (EBM) (een op bewijs gebaseerde praktijk), het aantal en 

de kwaliteit van de onderzoeken naar de (kosten)e!ectiviteit van behandelingen 

in de gezondheidszorg sterk toegenomen. Het streven hierbij is om de individuele 

patiënten de beste behandelingen en zorg te kunnen bieden op basis van bewezen 

kwaliteit en (kosten)e!ectiviteit. In toenemende mate worden de resultaten van 

deze studies, in samenhang met ervaringskennis van behandelaars en aanvullende 

kennis (bijvoorbeeld patiëntervaringen), verwerkt in richtlijnen en protocollen. Deze 

ondersteunen de behandelaars in de zorgpraktijk, waarbij een richtlijn aangeeft wat 
er gedaan moet worden en in een protocol vooral wordt aangegeven hoe dat gedaan 

moet worden.

Een van de problemen die zullen gaan optreden wanneer de individugeoriënteerde 

zorg steeds meer haar intrede in de gezondheidszorg zal gaan doen, is dat de 

richtlijnen en de protocollen als methodische ondersteuning van de zorgpraktijk 

principieel tekort zullen schieten. De reden hiervan is dat ze per definitie (sub)

groepgeoriënteerd en niet individugeoriënteerd zijn. Voor de professionele oriëntatie 

op de individuele patiënt geven ze dus niet direct methodisch houvast. Steeds 

moet worden beoordeeld of de algemene richtlijnen van toepassing zijn op de 

individuele patiënt, en in welke mate ze voor hem op maat gemaakt moeten worden. 

Anderzijds heeft de intrede van de individugeoriënteerde zorg consequenties voor 

het onderzoek naar de kwaliteit en de (kosten)e!ecten van de zorg. In plaats van een 

strak uitgevoerde protocollaire behandeling voor alle leden van de behandelgroep, die 

noodzakelijk geacht wordt in goed gecontroleerd onderzoek, krijgen alle patiënten nu 

in meer of mindere mate een individuele aanpak. Door deze variatie wordt het minder 

eenvoudig om het e!ect van een bepaalde behandeling aan te tonen.

Voor wat betreft het probleem van het tekortschieten van de richtlijnen en de 

protocollen als methodische ondersteuning van de individugeoriënteerde zorgpraktijk 

is al eerder gesteld (zie hoofdstuk 1) dat de gezondheidszorgmedewerker de eigen 

expertkennis, de formele kennis in de vorm van richtlijnen en protocollen, en de kennis 

van de complexe en unieke aspecten van de individuele patiënt zo goed mogelijk 

moet integreren om de patiënt optimaal te kunnen behandelen en ondersteunen 

(zie ook hoofdstuk 1, 2, 3 en 6). Een centrale methodologische plaats is mijns inziens 

hierbij weggelegd voor het geschoolde oordeelsvermogen met betrekking tot 

patroonherkenning en patroontoepassing.

Voor wat betreft het onderzoek naar de e!ecten van behandelingen op het niveau 

van het individu zijn er in de afgelopen decennia diverse casuïstische methoden 

ontwikkeld, die het mogelijk maken om verantwoorde uitspraken te doen over 

kwaliteit en e!ectiviteit van de individugeoriënteerde zorg.
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In dit hoofdstuk wordt allereerst het thema van patroonherkenning en 

patroontoepassing behandeld. Aansluitend wordt een samenvattend overzicht 

gegeven van enkele belangrijke ontwikkelingen op het gebied van casuïstische 

methoden die ingezet kunnen worden bij e!ectonderzoek en als ondersteuning van 

de oordeelsvorming in de klinische praktijk. Beide thema’s zullen bijdragen aan de 

methodische ontwikkeling van de individugeoriënteerde zorg.

8.1  Het methodisch gebruik van patroonherkenning en patroontoepassing in 
individugeoriënteerde zorg

In dit deel zal het methodisch gebruik van patroonherkenning en patroontoepassing in 

individugeoriënteerde zorg worden onderbouwd. Daartoe is allereerst noodzakelijk dat 

wordt ingegaan op de vraag wat patroonherkenning en patroontoepassing in essentie 

zijn. Vervolgens wordt beschreven op welke wijze de methodische omgang met 

patronen kan worden ingezet en binnen welke wetenschapsopvatting deze methodiek 

gepositioneerd kan worden.

De ontwikkeling van zelfregulatie bij experts
Ervaren werkers, experts, blijken op hun werkterrein meer of minder bewust te 

hebben leren omgaan met de daar heersende wetmatigheden en situaties (expertise, 

‘tacit knowledge’ (Polanyi, 1983), klinische blik, vakmanschap, groene vingers). Deze 

ervaring levert in veel gevallen valide kennis op (De Groot, 1979; Glas, 1997; Kuhn, 

1977; Robertson, 2001; Snoek, 1993): experts zijn in staat om op basis van hun 

ervaring bruikbare kennis binnen het betre!ende ervaringsdomein te genereren 

ten aanzien van het ‘wat’ (diagnostiek/doorzien van de voorhanden problematiek) 

en het ‘hoe’ (interventiekeuze om voorhanden problemen op te lossen). Zij kunnen 

op basis van patroonherkenning ‘prototypische situaties’ herkennen (Glas, 1997), 

voorhanden problemen in dit licht zien en vanuit een overzicht over wetmatigheden 

een situatie adequaat en situationeel handelen (Brouwer, 1994; Snoek, 1993). Deze 

kennis van experts (expertise) is gerepresenteerd op een tussenliggend niveau van 

abstractie, ‘moderately abstract conceptual representation’ (MACR) genaamd. Dit 

niveau is een compromis tussen abstracties, zoals vergelijkingen in de fysica of de 

chemie, en concrete specifieke problemen (Zeitz, 1997). Voldoende kennis van de 

op het werkterrein heersende wetmatigheden en hoe deze in verschillende situaties 

gehanteerd moeten worden, leidt tot de ontwikkeling van zelfregulatie. Zelfregulatie 

is gebaseerd op ‘afgestemd handelen’, waarbij het ‘weten wat en weten hoe’ adequaat 

wordt ingezet in een unieke situatie.

Er zijn meerdere modellen die de fasen in de ontwikkeling van zelfregulatie beschrijven 
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(Boekaerts, 2000; Glaser, 1996; Schumacher & Czerwinski, 1992). Glaser (1996) 

beschrijft een driefasemodel met de fasen ‘external support’, ‘transitional’ en ‘self-

regulatory’. De eerste fase is die waarin de novice ondersteuning krijgt van ouders, 

leraren en/of coaches, enzovoort, die helpen de omgeving te structureren om het 

de novice mogelijk te maken te leren. De tweede fase is de overgangsfase, waarin de 

ondersteuning langzamerhand wordt verwijderd. De lerende persoon ontwikkelt ‘self-

monitoring’ en zelfregulerende vaardigheden, en stelt zelf de criteria voor een hoog 

niveau van ‘performance’ vast. In de derde en laatste fase is het leren en reguleren van 

de ‘performance’ onder controle van de lerende persoon.

In het kader van het verkrijgen van zelfregulatievaardigheden beschrijft Boekaerts 

(2000) een vierfasemodel: (1) model: understanding the model (het begrijpen 

van het model), (2) emulation: repeating the main features in the presence of the 

model (het herhalen van de hoofdkenmerken in de aanwezigheid van het model), 

(3) self-control: training the skills in absence of the model under highly structured 

conditions (het trainen van de vaardigheden in afwezigheid van het model onder sterk 

gestructureerde omstandigheden), en (4) self-regulation: adaptive use of skill across 

changing personal and environmental conditions (het aanpassend gebruiken van de 

vaardigheid onder wisselende sociale en omgevingscondities). De grote lijn is hierbij 

dat een model ‘geïnternaliseerd’ wordt en ten slotte toegepast kan worden onder 

wisselende omstandigheden.

Schumacher en Czerwinski (1992) ten slotte, beschrijven een driefasemodel en 

richten zich hierbij op de ontwikkeling van representaties in het geheugen. De eerste 

pretheoretical stage betreft het ‘ophalen’ uit de herinnering van specifieke gevallen, 

gebaseerd op oppervlakkige kenmerken van de huidige situatie, en de gevallen die 

opgeslagen zijn in het geheugen. Dit werkt wanneer de oppervlakkige kenmerken 

gecorreleerd zijn met de onderliggende structurele kenmerken van het systeem. In 

de experiential stage verschijnt er begrip van wetmatige relaties die het fundament van 

het systeem zijn. In de expert stage kan de lerende persoon abstracties maken door 

verschillende systeemrepresentaties heen. De verkregen kennis is daarom ‘transferable’.

Wanneer we de drie modellen van de ontwikkeling van zelfregulerende vaardigheden 

samen nemen, kunnen we vaststellen dat er in de ontwikkeling sprake is van:

ontwikkeling van autonomie, 

op basis van het internaliseren van een model dat gebaseerd is op (ervarings)kennis 

van wetmatige verbanden binnen het betre!ende domein. 

De kern van deze zelfregulerende vaardigheid of competentie zijn de (onbewuste) 

patroonherkenning en -toepassing.
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Theorieën van patroonherkenning
De kern van ‘expert performance’ is dus het herkennen van betekenisvolle patronen. 

Hoewel er verschillen in benadering zijn, zijn de verschillende wetenschappelijke 

verklaringsmodellen het met elkaar eens dat patroonherkenning (‘pattern recognition’) 

een proces is van ‘matching’ tussen (bijvoorbeeld visuele) stimuli en informatie uit het 

geheugen (Lund, 2001).

Er zijn drie soorten theorieën die het fenomeen van patroonherkenning proberen te 

begrijpen (Lund, 2001):

‘Template matching’-theorieën: deze suggereren dat patronen herkend worden 1. 

wanneer de binnenkomende sensorische stimuli gematcht worden met een ‘mal’ of 

kopie van het patroon in het langetermijngeheugen.

‘Feature detection’-theorieën: deze suggereren dat sensorische stimuli 2. 

geanalyseerd worden in simpele kenmerken. Elk patroon is dan een combinatie 

van deze kenmerken en patroonherkenning betreft dan de identificatie van deze 

combinatie.

‘Prototype’-theorieën: deze suggereren dat patroonherkenning bestaat uit het 3. 

vergelijken van sensorische stimuli met een geïdealiseerde mentale vorm of 

prototype van het patroon.

De invloed van de context, verwachting en expertise
Geen van deze theorieën is echter in staat om alle fenomenen te verklaren. Dit geldt 

met name voor de invloed die de context, de verwachtingen en ervaring hebben, 

hoewel veel voorbeelden aangeven dat patroonherkenning hierdoor beïnvloed 

wordt. Zo is bij de figuren 1 en 2 de opdracht om de middelste figuur te benoemen. 

Wanneer figuur 1 onafhankelijk wordt beoordeeld, zal men in de meeste gevallen de ‘B’ 

herkennen.

Figuur 1.
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Een onafhankelijke beoordeling van figuur 2 levert veelal het cijfer ‘13’ als resultaat.

Figuur 2.

Figuur 3 ten slotte toont dat er in beide gevallen exact dezelfde figuur in het midden 

staat. De context in de figuren 2 en 3 is dus bepalend geweest voor een match met een 

‘B’ of een ‘13’, terwijl de stimulus dezelfde blijft met dezelfde kenmerken. Alle theorieën 

van patroonherkenning voorspellen echter dat de figuur altijd waargenomen zou 

worden als dezelfde letter of hetzelfde getal.

Figuur 3.
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Bij de figuren 4 en 5 zien we hetzelfde probleem optreden: ondanks het feit dat 

de stimulus dezelfde is, opgebouwd uit exact dezelfde onderdelen in dezelfde 

samenhang, kunnen we in beide figuren twee objecten waarnemen. In figuur 4 

herkennen we beurtelings de jonge en de oude vrouw. In figuur 5 is het donkergrijze 

vlak de ene keer het voorste en de andere keer het achterste vlak. Onderzoek laat zien 

dat wanneer mensen eerst (via aanpassingen van figuur 4) alleen de jonge vrouw 

apart te zien krijgen en daarna figuur 4, ze eerder de jonge vrouw herkennen dan de 

oude vrouw. Dus ook verwachting en ervaring spelen een rol bij het soort match dat 

optreedt.

 Figuur 4.  Figuur 5.

Een laatste voorbeeld betreft specifiek de rol van ervaring bij patroonherkenning. 

Bij het onderzoek naar het oordeelsvormingsproces van schaakgrootmeesters werd 

duidelijk dat de ervaring zich toonde in het herkennen van betekenisvolle relaties tussen 

de schaakstukken:

“More generally, De Groot argued, on the basis of his analysis of the protocols, that 

the grandmasters perceived and recognized the characteristics of a chess position 

and evaluated possible moves by relying on their extensive experience rather than by 

uncovering these characteristics by calculation and evaluation of move possibilities.    

(...) showing that the superior memory performance of the master depends on the 

presence of meaningful relations between the chess pieces, the kinds of relations        

seen in actual chess games.” (Ericsson & Smith, 1994)
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De invloed van context kunnen we begrijpen wanneer we de kennis van 

casestudymethodologie erbij betrekken (Swanborn, 2000). Deze theorie leert namelijk 

dat het vaststellen van causale samenhangen door matching mogelijk wordt wanneer 

we een te onderzoeken patroon unieker maken door meer zogenaamde ‘datapunten’ 

te maken (bijvoorbeeld meer voorspellingen te maken op basis van een theorie). 

Door het unieker maken kan het te onderzoeken patroon (bijvoorbeeld het totale 

aantal voorspellingen) worden onderscheiden van andere patronen (bijvoorbeeld een 

aantal voorspellingen van een andere theorie). De invloed van de context is tegen dit 

licht te begrijpen als een situatie waarin er meer datapunten komen, zodat de ‘match’ 

uiteindelijk alleen maar kan plaatsvinden met één uniek patroon. (In ons voorbeeld: 

alle voorspellingen van de ene theorie komen wel uit en alle voorspellingen van de 

andere theorie niet. Er is dan een match tussen het patroon van voorspellingen op 

basis van de eerste theorie en het patroon van de uitgekomen voorspellingen).

Een concreet voorbeeld van deze methodische aanpak is dat we bijvoorbeeld een 

bepaald gedrag van een dier proberen te verklaren. De ene theorie geeft aan dat 

het gedrag te maken heeft met de voortplanting, een rivaliserende theorie dat het 

te maken heeft met het in gevangenschap leven van de dieren. Op basis van deze 

theorieën kunnen concrete voorspellingen worden afgeleid. Wanneer de eerste theorie 

waar is, zal het gedrag wel voorkomen in de voortplantingsperiode van het dier, maar 

niet daarbuiten, en vooral wanneer mannetjes- en vrouwtjesdieren bij elkaar zijn, 

enzovoort. In het geval dat de tweede theorie waar is, zal het gedrag niet optreden bij 

dieren in het wild en wel bij dieren in gevangenschap, enzovoort. Men kan nu de set 

van voorspellingen afgeleid van een theorie als een patroon opvatten. Op basis van 

observaties kan vervolgens worden onderzocht welke set voorspellingen overeenkomt 

(matcht) met gerichte voor dit onderzoek relevante observaties aan de dieren. Hierbij is 

het zo dat hoe groter het aantal voorspellingen, hoe unieker en meer onderscheidend 

het patroon wordt. Dit wordt nog verder versterkt wanneer er een duidelijk verschil is 

tussen de observaties en de match van de eerste en de tweede set voorspellingen. Hoe 

meer voorspellingen van bijvoorbeeld de eerste theorie worden bewaarheid en hoe 

minder de voorspellingen van de rivaliserende theorie, des te sterker is het bewijs dat 

het gedrag gerelateerd is aan de voortplanting en niet aan de gevangenschap.

De rol van eerdere ervaringen en kennis kan worden begrepen vanuit de theorie van 

expertise en met name de ontwikkeling van de reeds genoemde ‘moderately abstract 

conceptual representations’ (MACR’s) in het geheugen. Dit is het tussenliggende niveau 

van abstractie, waarop de kennis van experts (expertise) gerepresenteerd is. Dit niveau 

is een compromis tussen abstracties, zoals vergelijkingen in de fysica of de chemie, 

en concrete specifieke problemen (Zeitz, 1997). Experts herkennen de samenhang 

tussen de waargenomen fenomenen en de unieke patronen door de ontwikkeling van 
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deze MACR’s. MACR’s zijn in dit opzicht te beschouwen als de ontwikkelde vaardigheid 

om het universele in het specifieke te herkennen (bij de kennisverwerving) en het 

universele in wisselende omstandigheden vorm te geven (bij het toepassen van 

kennis).

Wat matcht er met wat?
Een belangrijke volgende vraag die nu naar voren komt, is: wat matcht er nu met 

wat? Twee voorbeelden kunnen hier uitkomst brengen. Wanneer ik een melodie zing 

en die vervolgens een tweede keer vijf tonen hoger zing waarbij geen van de noten 

uit de eerste keer zingen de tweede keer terugkomt, dan is het duidelijk dat er in 

beide melodieën geen enkel onderdeel hetzelfde is. Toch herkennen we direct dat 

het in beide gevallen om exact dezelfde melodie gaat. Een ander voorbeeld betreft 

het feit dat mensen in staat zijn om patronen die ze in een bepaald domein geleerd 

hebben te herkennen, in een ander domein herkennen, wat bijvoorbeeld bij veel 

wetenschappelijke ontdekkingen het geval is, zoals de ontdekking van Watson en Crick 

van de helixstructuur van het DNA (Van der Bie, 2003).

De enige verklaring is dat bij het herkennen van de melodie of de helixstructuur 

dat wat er tussen de onderdelen is, oftewel de specifieke relaties (bijvoorbeeld afstand 

en tijd) tussen de onderdelen (tonen of bekende onderdelen van het DNA), herkend 

wordt. Deze conclusie wordt bevestigd door de onderzoeksresultaten naar de 

ontwikkeling van zelfregulerende vaardigheden van experts, waarbij zoals gezegd de 

patroonherkenning centraal staat.

Wanneer we de drie eerder besproken modellen van de ontwikkeling van 

zelfregulerende vaardigheden samen nemen, kunnen we vaststellen dat er sprake is 

van:

ontwikkeling van expertise; 

op basis van het internaliseren van een model dat gebaseerd is op kennis van  

wetmatige verbanden of relaties van het systeem;

waarbij er een match optreedt tussen deze innerlijke kennis in de vorm van  

voorstellingen en begrippen (in het geheugen) enerzijds en elke specifieke 

vorm waarin deze specifieke causale relaties in het waargenomene verschijnen, 

anderzijds.

In de fase van ‘self-regulation’ is er namelijk sprake van een ‘adaptive use of skill 

across changing personal and environmental conditions’, met andere woorden de 

mogelijkheid tot het herkennen van een patroon in welke verschijningsvorm dan ook 

(bij het proces van kennis verwerven). Dat is tegelijkertijd de reden dat de verkregen 

kennis ‘transferable’ is!
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Het universele en het specifieke
Concluderend kunnen we vaststellen dat er bij patroonherkenning sprake moet zijn 

van een match tussen enerzijds een universele samenhang op zich en anderzijds 

de specifiek waargenomen samenhang tussen specifiek waargenomen ‘datapunten’ 

binnen een specifieke context. In filosofische termen een ‘match’ tussen het universele 

en het specifieke, waarin het universele verschijnt. In de praktijk kan dit op drie 

manieren optreden:

Als een ‘flash’-moment van ‘toe-vallend’ en ‘in-vallend’  nieuw inzicht (intuïtie), 

waarbij er een match optreedt tussen de waargenomen samenhang tussen de 

waargenomen onderdelen en een nieuw begrip (Baars, 2005). De intuïties zijn bij 

het kenproces patronen die als puzzelstukken passen op de voorhanden feiten. 

Bij de handeling treedt dit op als onverwacht gelukte handeling (De Vries, 2004), 

waarbij meestal een onbewuste, nieuwe handeling plaatsvindt die aansluit bij de 

complexiteit en uniciteit van de situatie, en die ten goede verandert.

Bij de kennende intuïtie is het patroon het puzzelstukje dat de samenhang  º
tussen de waargenomen feiten geeft: met het patroon begrijp je opeens een 

situatie of begrijp je dat er iets niet klopt (patroonherkenning: match tussen een 

begrip in het bewustzijn en de waargenomen samenhang in de werkelijkheid). 

De feiten worden door het patroon in het bewustzijn op een nieuwe en pas-

sende manier geordend.

Bij de handelingsintuïtie worden door het invoegen van een patroon in de  º
werkelijkheid de voorhanden feiten op een nieuwe en passende manier geor-

dend (patroontoepassing: match tussen het onbewuste begrip dat de handeling 

richting geeft, en de door die handeling veranderde situatie in de werkelijkheid).

Als een  impliciete en onbewuste match in het kader van de ‘klinische blik’ of de ‘tacit 

knowledge’, zich uitdrukkend in ‘weten wat’ in combinatie met ‘weten hoe’ en geba-

seerd op de aanwezigheid van impliciete ervaringskennis of expertise (bijvoorbeeld 

Snoek, 1993). De kennis is hierbij al wel voorhanden, alleen onbewust.

Als een  expliciete en bewuste match tussen universele, plastische ‘Gestalt’-kennis en 

de specifieke verschijningsvorm zoals bij de fenomenologie en de luchtpijpsnede, 

als een voorbeeld van het kennis toepassen (hierna in voorbeeld 5 beschreven).

Inbedding van de unieke patroonherkenning in de wetenschappelijke literatuur
Hieronder volgen nog enkele citaten waaruit blijkt dat patroonherkenning 

in de wetenschappelijke literatuur verankerd is. De lijn door de citaten is dat 

ervaringskennis waardevol is (voorbeeld 1) en dat patroonherkenning de kern is van 

die ervaringskennis (voorbeeld 2). Patroonherkenning staat centraal in het tot kennis 

komen (voorbeelden 2, 3 en 4) en het handelen (voorbeeld 4) van experts. Dit handelen 
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kan zich flexibel aanpassen aan de specifieke situatie (voorbeelden 4 en 5).

De waarde van ervaring (voorbeeld 1)

In het boek Het ontstaan van het nieuwe – onderzoekingen naar de structuur van de 

geschiedenis van de wetenschap beschrijft Thomas Kuhn (1977) twee voorbeelden. 

Toen Johannes Kepler de gunstigste maten voor vaten wijn had berekend, moest hij 

vaststellen dat de vaten die toen al in gebruik waren, precies de afmetingen hadden 

die hij berekend had. Toen Sadi Carnot de theorie van de stoommachine ontwikkelde, 

stelde hij verbeteringen in de constructie voor; zijn voorstellen waren echter al 

praktijk in de machinebouw, voordat hij met zijn analyse was begonnen. In beide 

gevallen waren dus de ambachtelijke vaardigheid en ervaring op de wetenschap 

vooruitgelopen.

Patroonherkenning in het tot kennis komen (voorbeeld 2)

Filosoof en psychiater Glas (1997) spreekt in dit verband van ‘prototypische kennis’, 

waarbij het gaat om het herkennen van patronen c.q. de waarneming van een ‘Gestalt’.

“Men zou het prototype kunnen opvatten als een geëxpliciteerd patroon of een 

gearticuleerde ‘Gestalt’. Kenmerkend voor het herkennen van patronen, c.q. de 

waarneming van een ‘Gestalt’, is de onmiddellijkheid ervan en het primaat van 

het geheel boven de delen. Deelwaarnemingen dienen vooral als bevestiging 

voor dat wat ervaren clinici zich vaak reeds in de eerste minuut van het gesprek 

een beeld (Gestalt) vormen van wat er aan de hand is. De rest van de tijd wordt 

gebruikt om uit te sluiten dat het niet om iets anders (veelal ernstiger) gaat. Dit 

uitsluiten gebeurt aanvankelijk aan de hand van genoemde prototypische kennis, 

vervolgens ook middels laboratoriumbepalingen en ander aanvullend onderzoek. 

Wetenschappelijke kennis speelt hier wel een belangrijke rol, maar opnieuw in 

een praktische zin: bij voorkeur wordt alleen dat onderzoek gedaan waarvan 

vaststaat dat het met zekerheid of een zeer grote waarschijnlijkheid andere veel 

voorkomende aandoeningen die het beeld zouden kunnen verklaren uitsluit.” (Glas, 

1997, p. 112)

Patroonherkenning in het tot kennis komen en het handelen (voorbeeld 3)

Snoek (1989) concludeert in zijn proefschrift Het denken van de neuroloog, waarin hij 

strategieën in het diagnostisch denkproces analyseert:

“De basis van de klinische blik is kennis, toepasselijke kennis die ervaren artsen 

zich onmiddellijk, ‘als vanzelf’ herinneren wanneer zij een geval herkennen, vaak 

op onvolledige gegevens, intuïtief dus. Hoewel een persoon die een intuïtief 

inzicht (‘klinische blik’) of een intuïtieve voorkeur voor een bepaalde diagnose 
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heeft per definitie niet kan expliciteren hoe hij of zij eraan komt, blijkt uit dit feit 

dat het bij dergelijke inzichten of keuzes meestal om juiste inzichten of keuzes 

gaat, dat er sprake is van geldige processen, processen die hun oorsprong vinden 

in ervaringskennis, kennis en begrip, weten dat in combinatie met weten hoe. 

Deze ‘know how’ van de expert-clinicus is – precies als bij de schaakmeester – 

uitgekristalliseerd in de vorm van typische denkoperaties en denkgewoonten, 

die kennelijk zo in het geheugen zijn opgeslagen dat zij, vaak naar aanleiding 

van subtiele gegevens, selectief en razendsnel oproepbaar zijn. Er zijn dus goede 

argumenten om de ‘klinische blik’ te rangschikken onder de denkmethoden, onder 

intuïtieve vaardigheden waaraan een proces van cognitieve informatieverwerking 

ten grondslag ligt. De klinische blik is niet langer een mystiek gebeuren.”

De waarde van patroonherkenning voor het flexibel en situationeel handelen (voorbeeld 4)

Volgens onderzoekers van de ‘aandacht’ kan de strategie van het oversteken bij 

‘ervaren overstekers’ zich grotendeels autonoom ontplooien, uitgelokt door de 

omgevingsomstandigheden. Zo’n strategie behelst vaak een steeds opnieuw 

toegepast samenhangend patroon van waarnemingen, beslissingen en handelingen. 

Dit suggereert dat de betrokken waarnemer een soort schema in zijn hoofd heeft over 

de plaats en het te verwachten gedrag van de verkeerselementen. Zo’n schema is niet 

hetzelfde als een stereotiepe automatisch verlopende stimulus-responsassociatie, want 

de ontplooiing van het schema is tot op zekere hoogte flexibel, afhankelijk van wat er 

wordt waargenomen (Brouwer, 1994).

Een voorbeeld van patroontoepassing: de luchtpijpsnede (voorbeeld 5)

Een klassiek voorbeeld uit de casuïstische methodologie is de luchtpijpsnede (Kiene, 

1998). Hoewel deze door de auteur gebruikt werd als een voorbeeld van het vaststellen 

van causale verbanden, kunnen we hem hier goed gebruiken om de specifieke 

werkwijze van het toepassen van kennis in de handeling verder te analyseren:

Een heel eenvoudig voorbeeld van de afbeelding van een therapeutische idee is de 

tracheotomie of luchtpijpsnede bij een mechanische belemmering van de bovenste 

luchtwegen. In dit geval is de therapeutische idee de volgende:

Door de huidige kennis van de anatomische en fysiologi sche structuren en processen 

van het organisme begrij pen we volledig, dat wanneer de bovenste luchtwegen 

mechanisch geblokkeerd zijn, bijvoorbeeld door een gezwel, de mens waar het om 

gaat zal stikken. Aan de andere kant begrij pen we op grond van dezelfde kennis 

eveneens volledig, dat in het geval van een dergelijke mechanische blokke ring en 
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ademnood, de luchtpijpsnede een therapeuti sche handeling kan zijn om het leven te 

red den.

Wanneer de luchtpijpsnede gelukt is, kan er over de werk zaamheid ervan niet de 

geringste twijfel zijn – Waar om is twijfel uitgesloten? – Dit is erop geba seerd, dat 

we een volledig inzicht heb ben, hoe en waarom de acute ademnood door een 

luchtpijp snede ver holpen kan worden. Een dergelijk volledig transparant inzicht 

willen we hier een therapeutisch idee noemen. Dit therapeutische idee wordt door 

de erbij behorende the rapeutische handeling concreet naar het organisme omge zet 

respectievelijk erop afgebeeld.

De therapeutische idee is in dit geval zo helder en door zichtig, dat de therapeutische 

werkzaamheid van de lucht pijpsnede tenslotte triviaal lijkt. Om die reden zou nie-

mand de werkzaamheid van deze behandeling van een nood geval willen aantonen 

door herhaling, laat staan door gerandomiseerde onderzoeken. Wel zou men altijd 

ver langen dat de handelende persoon aan de nodige voor waarden zou voldoen en 

in het beroep zou staan: dat de luchtpijpsnede namelijk door iemand uitgevoerd zou 

wor den die precies in het strottenhoofd de anatomische ver houdingen kent en de 

luchtpijpsnede precies kan uit voe ren.

Bij nadere analyse van dit voorbeeld kunnen verschillende fasen worden herkend:

Het probleem definiëren in termen van een specifiek probleem voor het functioneren 1. 

van het geheel. Vanuit het volledige inzicht in de relatie tussen pathologie 

(ziektetoestand) en fysiologie en anatomie kan het probleem worden gedefinieerd 

in termen van een specifiek probleem voor het ‘gezonde geheel’ van het systeem; 

in dit geval het ritmische proces van zuurstof- en koolzuuruitwisseling. De 

probleemdefinitie in deze vorm is dan: er is geen mogelijkheid om tot een 

uitwisseling van zuurstof en koolzuur tussen ademhalingssysteem en buitenwereld 

te komen. Het gevolg hiervan is zuurstofgebrek, wat op korte termijn tot 

onherstelbare beschadigingen van  de hersenen en eventueel de dood leidt.

Het formuleren van een algemene handelingsrichting. 2. Vanuit fase 1 kan een algemene 

handelingsrichting worden geformuleerd: de mogelijkheid scheppen dat er tot een 

uitwisseling van zuurstof en koolzuur tussen ademhalingssysteem en buitenwereld 

gekomen kan worden. Deze stap voltrekt zich in principe volledig binnen het 

zuivere begripsmatige denken.                                                                                          
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Het vertalen van de algemene handelingsrichting in een specifieke handelingsrichting.3.  

De volgende stap betreft het omzetten van de algemene handelingsrichting in een 

specifieke of situationele handelingsrichting. Dit kan theoretisch op oneindig veel 

manieren gebeuren. Te denken valt bijvoorbeeld aan het ontwikkelen en toepassen 

van een zuurstof- en koolzuurwisselaar die via een naald in de bloedbaan het bloed 

ontdoet van overmatige koolzuur en de benodigde zuurstof toevoert, of het maken 

van een mechanische verbinding tussen longen en buitenwereld. De specifieke 

omstandigheden van een situatie (feitelijke omstandigheden en voorhanden 

middelen) zijn vervolgens dicterend voor de omzetting van de algemene 

handelingsrichting in een specifieke. In het geval van de mechanische belemmering 

van de bovenste luchtwegen is er geen wisselaar aanwezig (omdat deze niet 

bestaat) en is er weinig tijd vanwege de dreigende gevolgen van zuurstofgebrek. 

Hierdoor blijft de luchtpijpsnede als enige denkbare optie over.

Een onderdeel van de gehele procedure is dat na de snede op zich het gat 

opengehouden moet worden om de luchtuitwisseling te blijven garanderen. Ook 

bij dit onderdeel zijn theoretisch oneindig veel mogelijkheden denkbaar. En ook 

hier zijn de wel of niet aanwezigheid van concrete middelen en omstandigheden 

leidend voor de uiteindelijke keuze. Afhankelijk van de aanwezigheid van bepaalde 

middelen zal daarvoor in een ziekenhuis een specifiek instrument kunnen worden 

gebruikt. In andere situaties zijn bijvoorbeeld de huls van een BIC-pen (die hard en 

hol is) of twee kleine lepeltjes denkbaar om de gemaakte luchtpijpsnede open te 

houden.

In deze fase betreft het echter alleen nog de puur gedachte vertaling van algemene 

naar specifieke handelingsrichting, niet de uitvoering hiervan.    

Het goed uitvoeren van de specifieke handelingsrichting.4.  In de laatste fase moet 

de specifieke handelingsrichting die gekozen is, worden uitgevoerd. Dit kan een 

eenmalige interventie of een reeks interventies zijn. De handelende persoon moet 

daarbij aan de nodige voor waarden voldoen om de specifieke handelingsrichting 

om te zetten in een goede specifieke handeling. De luchtpijpsnede moet wor den 

uitgevoerd door iemand die precies in het strottenhoofd de anatomische ver-

houdingen kent, de luchtpijpsnede precies kan uit voe ren en daarbij rekening kan 

houden met de eventuele specifieke omstandigheden van de patiënt.

Het resultaat van de goede handeling.5.  Het resultaat van een goede handeling is dat 

het ‘gezonde geheel’ van een gezond systeem zich in een vorm kan manifesteren. In 

dit geval betreft dat het ritmische proces van zuurstof- en koolzuuruitwisseling als 

geheel.
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Op basis van het uit elkaar halen van de verschillende fasen kunnen we nu allereerst 

vaststellen dat de algemene handelingsrichting tot stand komt op basis van de 

‘ontmoeting’ tussen het probleem en ‘de idee van de gezonde toestand’. De algemene 

handelingsrichting kan in dit verband worden opgevat als het algemene patroon dat 

in een volgende fase in een specifieke, situationele vorm gerealiseerd gaat worden. Ten 

tweede kunnen we constateren dat deze algemene handelingsrichting van ideële aard 

is en theoretisch in allerlei vormen zou kunnen ‘verschijnen’. Ten derde wordt duidelijk 

dat de situatie (feiten en middelen) bepalend is voor de keuze voor een specifieke 

handelingsrichting, die op zich nog steeds van ideële aard is. Ten vierde moet de 

conclusie zijn dat wil ‘de idee van de specifieke handelingsrichting’ omgezet worden in 

een feitelijke specifieke handeling, hiervoor de ervaringsdeskundigheid van een expert 

nodig is. Ten slotte kunnen we vaststellen dat het e!ect van de goede handeling een 

eindtoestand is waarbij het gezonde geheel zich in een vorm kan manifesteren.

De ervaringswetenschap als de wetenschap van patroonherkenning en 
patroontoepassing
Methoden worden gebruikt in het kader van een bepaalde wetenschapsopvatting. 

Zo kennen bijvoorbeeld de alfa-, bèta- en gammawetenschappen verschillende 

onderzoeksmethoden, die aansluiten bij het achterliggende wetenschappelijke 

paradigma. De wetenschapsopvatting die aansluit bij de individugeoriënteerde 

zorgmethodiek, is die van ervaringswetenschap (Baars & De Vries, 1998; De Vries, 2004).

Zoals elke vorm van wetenschap is ook de ervaringswetenschap gericht op de 

ontwikkeling van kennis. Het eigene van de ervaringswetenschap is echter dat zij 

gericht is op een specifieke vorm van kennis, namelijk de ervaringskennis of expertise. 

Deze kennis is beschikbaar voor de individuele ervaringsdeskundige in de vorm 

van ‘Gestalt’-kennis. Deze kennis biedt door haar flexibiliteit het vermogen om in 

het specifieke het algemene te herkennen (kenproces) en vanuit het algemene het 

specifieke vorm te geven in het situationeel handelen (handelingsproces). Kenmerkend 

voor de wijze van informatieverwerking is dat zij vooreerst onbewust en impliciet 

verloopt.

De overgang van ervaringsdeskundigheid naar ervaringswetenschap betreft de 

overgang van het impliciet en onbewust hanteren van ‘Gestalt’-kennis naar het 

expliciet, bewust en methodisch verantwoord hanteren hiervan. Wanneer dit 

plaatsvindt, wordt de ervaringsdeskundige tot ervaringswetenschapper.

Waar de gebruikelijke wetenschapsopvatting zich richt op abstracte, algemene kennis 

en daarmee moeite heeft om het unieke en complexe te leren kennen en hanteren, 

vult de ervaringswetenschap aan door haar kennis over de samenhang tussen het 

universele en het specifieke, en de toepassing hiervan in unieke en complexe situaties. 
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De Vries (2004) zet deze twee vormen van kennis tegenover elkaar als persoonlijke 

kennis en gesystematiseerde kennis. In de literatuur zijn er ook andere namen voor 

dergelijke kennisvormen (zie tabel 1).

Tabel 1. Overzicht van benamingen voor persoonlijke kennis en 
gesystematiseerde kennis

Andere naam voor 
persoonlijke kennis

Andere naam voor 
gesystematiseerde kennis

Kennis Informatie

Ervarings-/impliciete of stilzwijgende kennis Expliciete kennis

Kunde Kennis

Praktische wijsheid Wetenschappelijke kennis

Praktijk Theorie

Situationele kennis Algemene kennis

Kenmerk van de eerste kennisvorm is dat de kennis persoonsgebonden, concreet, 

ingebed in een omgeving of gerelateerd aan een positie en beweeglijk of dynamisch is. 

Daartegenover is de formele kennis onpersoonlijk, abstract en statisch.

Conclusie
In het voorgaande betoog is aannemelijk gemaakt dat het methodisch (leren) 

omgaan met patroonherkenning en het toepassen van patronen in het kader van 

een ervaringswetenschappelijke wetenschapsopvatting belangrijke methodische 

ingangen zijn voor het individugeoriënteerd werken in de gezondheidszorg. De reden 

hiervan is dat zij gebaseerd zijn op het methodisch geschoolde oordeelsvermogen of 

de competentie in het methodisch omgaan met patronen. Deze competentie geeft de 

mogelijkheid om patronen te herkennen in individuele personen, en de mogelijkheid 

om vanuit algemene patronen een (be)handeling op maat te geven.

8.2 Casuïstische methoden van onderzoek naar e!ecten van de zorg

E!ectonderzoek wordt in eerste instantie uitgevoerd om causale verbanden tussen 

interventies en optredende e!ecten vast te kunnen stellen (‘Is het optredend e!ect het 

gevolg van mijn interventie?’). Over het algemeen wordt bij deze vorm van onderzoek 

de methode van de gerandomiseerde, liefst dubbelblinde trial (‘Randomized Clinical 

Trial/RCT’) of het experiment als de gouden standaard beschouwd. Naast verschillende 

vormen van kritiek op deze onderzoeksmethode zelf worden ook de beperkingen 

van de met deze methode verkregen onderzoeksresultaten voor het gebruik in de 



129

gezondheidszorgpraktijk zichtbaar (zie ook hoofdstuk 3). Dit geldt in ieder geval zeker 

voor de individugeoriënteerde gezondheidszorgpraktijk.

Casuïstische methoden van e!ectonderzoek
In de afgelopen decennia hebben diverse auteurs aanzetten gegeven om de 

casuïstische methoden verder te ontwikkelen en om de kwaliteit ervan te vergroten, 

zodat de resultaten van het gebruik van deze methoden wetenschappelijk 

acceptabel zijn (bijvoorbeeld Swanborn, 2000; Kiene, 2001). In grote lijnen kan een 

onderscheid worden gemaakt tussen casuïstische methoden die gebruikmaken 

van patroonherkenning, en methoden die zich richten op theorieontwikkeling. Een 

tweede onderscheid is tussen methoden waarin de statistiek een centrale rol speelt, 

en methoden waarbij de cognitieve en grafische analyse van patronen een kernrol 

speelt. Bij de statistische aanpak wordt gebruikgemaakt van analyses van resultaten 

van grote groepen patiënten om van daaruit statistische voorspellingen te doen voor 

individuele patiënten (dat is bijvoorbeeld mogelijk bij discriminantanalyse). Vervolgens 

wordt onderzocht of er een match optreedt tussen het voorspelde patroon van 

gezondheid en ziektegerelateerde veranderingen in de tijd (bijvoorbeeld symptomen 

en/of kwaliteit van leven) en de werkelijk optredende veranderingen in de tijd. Bij het 

gebruikmaken van cognitieve en grafische patroonherkenning worden theoretische 

patronen in ruimte, tijd en proces en/of ideële patronen gematcht met empirisch 

gevonden patronen bij e!ectonderzoek. In veel gevallen wordt er in casuïstisch 

onderzoek gebruikgemaakt van meerdere bronnen van informatie en meerdere 

analysemethoden, waarmee gestreefd wordt naar een versterking van de bewijskracht 

van de uitkomsten van het casuïstisch onderzoek (triangulatie).

In dit hoofdstuk zullen exemplarisch twee vormen van casuïstisch e!ectonderzoek 

worden gedemonstreerd om duidelijk te maken dat er inmiddels veelbelovende 

methoden ontwikkeld zijn, die (ook) inzetbaar zijn voor de individugeoriënteerde 

gezondheidszorgpraktijk. Deze methoden zijn: de ‘Patient-Focused Research’-

methodologie en de ‘Therapeutic Causality Report’-methodologie. Om een goede 

vergelijking met de huidige gouden standaard van het e!ectonderzoek (de RCT) te 

maken, wordt deze als eerste kort besproken.

De Randomized Clinical Trial: een negatieve methode
In e!ectonderzoek staat het vraagstuk van de ‘interne validiteit’ centraal. Hierbij draait 

het om de vraag: weet ik zeker dat het vastgestelde e!ect alleen maar bepaald is door 

mijn therapeutische interventie en door niets anders? De hoogleraar epidemiologie 

Bouter (1995) beschrijft dat het waargenomen e!ect van een interventie in principe 

is opgebouwd uit vier verschillende onderdelen: (a) het specifieke e!ect van de 
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interventie, (b) het natuurlijk beloop van de aandoening, (c) de externe variabelen die 

het e!ect van de interventie beïnvloeden (confounders en/of e!ectmodificatoren), en 

(d) de meetfouten bij de e!ectmeting. De in een onderzoek toegepaste methodologie 

en statistiek zijn erop gericht om zo veel mogelijk te controleren voor deze drie ‘niet-

specifieke’ e!ecten (b), (c) en (d). Zo wordt er in het therapeutisch experiment of de 

RCT gestreefd naar de situatie dat er twee groepen zijn, waarbij het enige verschil 

tussen de groepen is dat de therapeutische interventie in de experimentele groep wel 

wordt gegeven en in de controlegroep een placebo (een per definitie niet-werkzame 

interventie) of een reeds bestaande (liefst beste) interventie (‘treatment as usual’). 

Het uiteindelijke verschil in waargenomen e!ect tussen de beide groepen is dan 

alleen maar toe te schrijven aan de therapeutische interventie (bij placebocontrole) 

of de meerwaarde van de experimentele interventie (bij controle met een bestaande 

interventie). Deze methode van e!ectonderzoek kan een negatieve methode worden 

genoemd. Het vaststellen van het specifieke e!ect van de interventie is namelijk 

gebaseerd op het (zo goed mogelijk) uitsluiten van alle andere mogelijke invloeden 

(‘per exclusionem’).

De Patient-Focused Research-methode
Howard et al. (1996) schrijven in het kader van de evaluatie van psychotherapie dat er 

drie fundamentele vragen gesteld kunnen worden bij elke behandelinterventie:

1.  Werkt het onder specifieke, experimentele condities?

2.  Werkt het in de praktijk?

3.  Werkt het voor deze patiënt?

Voor de beantwoording van de eerste vraag wordt veelal het experimentele onderzoek 

(pathofysiologische trial, ‘e#cacy’) gebruikt, en voor de beantwoording van de tweede 

vraag veelal het quasi-experimenteel onderzoek (pragmatische trial, ‘e!ectiveness’).

In veel, met name complexe en unieke, situaties zijn (quasi-)experimentele 

onderzoeken echter niet of slecht toepasbaar (Lutz, 2003). Om deze reden en de 

behoefte om behandele!ecten op het niveau van het individu te meten, is in de 

afgelopen decennia binnen het psychotherapieonderzoek de zogenaamde Patient-

Focused Research-methodologie ontwikkeld, die drie centrale onderdelen omvat: het 

‘dose-response model’, het ‘phase model’ en het ‘expected treatment response model’.

Het dose-response model (bijvoorbeeld Howard et al., 1986, 1996) werd ontwikkeld 

door statistische analyses van diverse grote datasets waarin de relatie tussen de lengte 

van de therapie en de mate van verbetering werd vastgesteld. Het model levert een 

normatieve schatting van het patroon van verbetering dat verwacht kan worden bij 

behandelingen in de GGZ. Hierbij is er sprake van een loglineaire relatie tussen het 
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aantal sessies en de ‘normalized probability of patient improvement’. Dit model laat 

zien dat bij de beginsessies snelle vooruitgang wordt geboekt, maar dat naarmate de 

behandeling vordert deze toename van vooruitgang afzwakt.

Om deze loglineaire relatie tussen therapielengte en mate van verbetering te begrijpen 

werd een phase model (bijvoorbeeld Howard et al., 1993) ontwikkeld en getoetst. 

Dit model gaat ervan uit dat het veranderproces drie tijds- en causaal afhankelijke 

fasen omvat. De eerste fase is die van remoralisatie. In deze fase neemt de hoop van 

de patiënt toe dat diens situatie kan verbeteren. Dit betekent een fase waarin het 

subjectieve welbevinden toeneemt. Door de remoralisatie is het mogelijk dat de 

patiënt in de volgende fase van remediatie komt. In deze fase zullen de symptomen 

van de patiënt afnemen, waardoor het mogelijk wordt om in de laatste fase terecht 

te komen. Deze fase is die van rehabilitatie, waarin er herstel optreedt in het dagelijks 

functioneren door de vermindering van disfunctioneel aanpassingsgedrag dat 

interfereert met gezond dagelijks functioneren.

Diverse onderzoeken toonden aan dat in algemene zin beide modellen consistent 

zijn met empirische data, maar nadere modificatie behoefden met betrekking tot de 

zogenaamde prognostische kenmerken van de individuele patiënt. Om die reden werd 

het zogenaamde expected treatment response (ETR) model (bijvoorbeeld Howard et 

al., 1996; Lutz, Martinovich & Howard, 1999; Lutz, 2003) ontwikkeld. ETR is een model 

dat een verwachting opstelt van de behandele!ecten voor een patiënt aan de hand 

van zijn specifieke, klinische karakteristieken. Modificatie van de dose-responserelatie 

vindt dus plaats door empirisch gevalideerde patiëntenprofielen. Oftewel, gegeven 

de klinische karakteristieken van de patiënt, wat is zijn waarschijnlijke reactie op de 

gegeven behandeling?

Op basis van het conceptuele raamwerk van genoemde drie modellen ontwikkelden 

en valideerden Grissom, Lyons en Lutz (2002) een ‘outcome management system’, de 

‘Behavioral Health Status’. De doelstellingen bij de ontwikkeling van het instrument 

waren onder meer dat het patiëntvriendelijk is (relevant voor de patiënt, niet te lang en 

niet te ingewikkeld) en gemakkelijk in de praktijk te gebruiken (regelmatig gedurende 

het therapieverloop af te nemen).

De Behavioral Health Status (BHS) (Grissom, Lyons & Lutz, 2002) is een gevalideerde 

vragenlijst met 43 items, die ontwikkeld is in aansluiting op de theorieën van het 

‘dose-response model’, het ‘phase model’ en het ‘expected treatment response model’. 

De vragenlijst omvat de volgende domeinen: subjectief welbevinden, psychische 

symptomen, dagelijks functioneren, therapeutische relatie, tevredenheid met de 

behandeling en controle op de kwaliteit van de antwoorden van patiënten. De BHS is 

speciaal ontwikkeld voor herhaalde metingen en wordt afgenomen met behulp van de 

computer. De BHS heeft goede psychometrische eigenschappen.
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In aanvulling op de Patient-Focused Research-methodologie kan voor de extra analyse 

van de resultaten de zogenaamde Statistical Process Control (SPC) worden ingezet. 

SPC is een robuust, grafisch analytisch instrument dat ontwikkeld is in de industrie en 

toegepast is in ‘single-subject research designs’ in het rehabilitatieonderzoek (Callahan 

& Barisa, 2005). Kern van de theorie is het onderscheid tussen ‘common cause variation’ 

(normale achtergrondruis) en ‘special cause variation’ (specifieke invloeden). Door de 

grafische weergave van de datapunten in een tijdseriereeks kan een zogenaamde 

‘control chart’ worden gemaakt. Hierbij worden bij een regelmatig opgebouwde 

tijdseriereeks van minimaal twaalf tot vijftien datapunten op basis van een statistisch 

model een ‘upper control limit’ (UCL), een ‘lower control limit’ (LCL) en een gemiddelde 

berekend. De empirische identificatie van een specifieke invloed omvat drie krachtige 

regels (zie figuur 6):

‘Ones’: elk punt dat zich buiten de limieten bevindt, dat wil zeggen boven de UCL of 4. 

onder de LCL.

‘Run’: zeven of meer opeenvolgende datapunten, die alle boven of onder het gemi-5. 

ddelde liggen.

‘Trend’: zeven of meer opeenvolgende datapunten gaan omhoog of omlaag, waar-6. 

bij de lijn van het gemiddelde overkruist wordt).

Figuur 6. De empirische identificatie van een specifieke invloed in drie krachtige regels 
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Met behulp van SPC en tevens de statistische analyse van significante verschillen 

tussen alle metingen in bijvoorbeeld de eerste helft van de behandeling en die in 

de tweede helft kan bij de individuele patiënt aannemelijk worden gemaakt dat 

er specifieke veranderingen zijn opgetreden tijdens het behandelverloop (zie als 

voorbeeld figuur 7).
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Figuur 7. Metingen met de BHS op een zorgboerderij

Therapeutic Causality Report (TCR): casuïstisch 
e!ectonderzoek op basis van patroonherkenning
Zoals de RCT gekarakteriseerd is als een negatieve methode in de zin van ‘het uitsluiten 

van de mogelijkheid dat iets anders het e!ect heeft veroorzaakt’, kan de Therapeutic 

Causality Report (TCR)-methode als een positieve methode worden omschreven. Positief 

wil dan zeggen dat de interventie positief geïdentificeerd wordt als de veroorzaker van 

het optredende e!ect. Deze vorm van e!ectonderzoek maakt het mogelijk om in één 

of enkele gevallen een causaal verband vast te stellen.

Een prachtig voorbeeld uit het ‘gewone leven’ waarin deze methode impliciet gebruikt werd, 

is dat van een New Yorkse winkel in typemachines. De vader en zoon die deze winkel dreven, 

hadden in het tijdperk van vóór de printer in elk huishouden een prima samenwerking 
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met instellingen als de FBI en de CIA. De winkeleigenaars werden regelmatig ingehuurd 

om een brief te beoordelen die getypt was door criminelen. Dezen waren zo ‘slim’ geweest 

om de brief niet met de hand te schrijven, om herkenning te voorkomen. Echter, waar deze 

criminelen geen rekening mee gehouden hadden, was het feit dat niet elke typemachine 

zomaar een typemachine is. Bij de eerste bestudering van de brief werd namelijk vastgesteld 

dat de verschillende letters elk een specifieke vorm hadden, zoals bijvoorbeeld een ‘a’ met 

een krul aan de bovenkant. Hierdoor kon al snel worden geconcludeerd dat de typemachine 

waarmee de brief was geschreven, gebouwd was in een bepaalde serie, door een heel 

bepaalde fabriek. Was de typemachine niet volledig nieuw meer, dan kon tevens worden 

vastgesteld dat er kleine, typische veranderingen aan de letterbeelden waren opgetreden. 

Zo was bijvoorbeeld structureel de bovenkant van de ‘t’ iets minder zwart dan de rest van 

de letter en stond de ‘d’ steeds iets schuin gedraaid naar links, enzovoort. Op deze wijze 

ontstond een uniek patroon opgebouwd uit een combinatie van kleine afwijkingen. Dit nu 

maakte dat de onderzochte brief slechts getypt kon zijn op één bepaalde typemachine en 

niet op een andere! Het totaal van de eenmalige combinatie van afwijkingen van de letters 

van de typemachine zelf was afgebeeld op de brief. Er was sprake van een overeenkomst in 

uniek patroon (tussen typemachine en brief), waardoor de ‘veroorzaker’ van de brief kon 

worden vastgesteld!

Deze ‘Abbildung Korrespondenz’ of ‘pictural correspondence’ (Kiene, 1998) maakt het 

mogelijk om nu niet door het uitsluiten van alle andere mogelijkheden (‘negatief’), 

maar door het zeker herkennen van de ‘veroorzaker’, op een positieve manier dus, 

een causaal verband vast te stellen. Hierbij spelen de uniciteit van het patroon, 

het overbrengen van dit unieke patroon door de therapeut of wetenschapper (het 

‘Abbildungsprozes’) en het vaststellen van de overeenkomst in uniek patroon een 

centrale methodologische rol. In bovengenoemd voorbeeld gaat het om het patroon 

van de afwijkingen van de typemachine die exact overeenkomen (matchen) met de 

afwijkingen in de getypte brief. In het casuïstisch e!ectonderzoek wordt dit principe op 

verschillende andere manieren gehanteerd in bijvoorbeeld ruimtelijke, tijds-, proces- 

en theoriepatronen (Kiene, 1998; Baars, 1997; Baars, 2000; zie hieronder).

Voorbeeld ruimteaspect

De volgende beschrijving is geïdealiseerd, maar iets dergelijks gebeurde in de klinische 

werkelijkheid. Nadat een patiënt een aantal weken aan uitgebreide huidirrita tie had 

geleden, was een zalf aangebracht in de vorm van een S. Binnen drie dagen ging de 

irritatie over in die S-vorm, precies waar de zalf was aangebracht. Daarna werd de zalf 

op het gehele gebied waar de huid geïrriteerd was, aange bracht en na nog eens drie 

dagen was de huid geheel genezen.
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Deze geïdealiseerde anekdote voert een interessante en complexe situatie aan, omdat 

er verschillende elementen in de beoordeling van de therapie een rol spelen. Het eerste 

element is de genezing van de S-vorm direct na het toepassen van de therapie, binnen 

drie dagen. In verge lijking tot de tijdspanne voor de therapeutische ingreep is deze 

tijdspanne van drie dagen erg kort, wat een ster ke aanwijzing voor therapeutische 

causaliteit geeft. Het tweede en meest overtuigende is de overeenkomst in ruimtelijke 

vorm (de S-vorm) tussen het aanbrengen van de zalf en het genezingsproces. Het 

derde element is de herhaling van het genezingsproces van drie dagen, nu voor 

het gehele gebied. Deze drie elementen tezamen genomen geven een zeer sterke 

grond om de causaliteit te beoordelen. Het therapeutische succes kon zelfs al bij één 

enkele patiënt worden herhaald; het was dus binnen de behandeling van één patiënt 

haalbaar, waar anders twee gerandomiseerde onderzoeken voor nodig zouden zijn.

Voorbeeld tijdsaspect: ‘lang voor’ versus ‘kort na’

Een andere belangrijke leidraad kan de relatie tussen de tijdspanne van een ziekte (of 

symptoom) voor en na inter ventie zijn. Wanneer een symptoom lange tijd heeft be-

staan en kort na het toepassen van een therapie ver dwijnt, geeft dat de werkzaamheid 

van de behandeling aan. Als een patiënt vijftien jaar ziek is geweest en dan binnen 

vier weken herstelt, is dat een geheel ander geval dan bij een symptoomduur van vijf 

weken voor en vier weken na de therapie. Als er direct binnen seconden verbetering is, 

dan is dat zonder meer overtuigend. Bij twijfelgevallen is het zinvol om niet uit te gaan 

van één maar van een groep van bijvoorbeeld vijf ongeselecteerde patiënten. Wanneer 

in dat geval steeds een ‘lang voor’- versus ‘kort na’-situatie optreedt, wordt het steeds 

aannemelijker dat het optredend e!ect toe te schrijven is aan de interventie.

Voorbeeld therapeutisch idee

Een heel eenvoudig voorbeeld van de afbeelding van een therapeutisch idee is de 

tracheotomie of luchtpijpsnede bij een mechanische belemmering van de bovenste 

luchtwegen (zie voorbeeld 5 op p. 124).

Wetenschappelijke ondersteuning van het casuïstisch e!ectonderzoek
Deze aanpak van e!ectonderzoek en casuïstiek wordt ondersteund door het werk 

van Swanborn (2000) over casestudy’s. Hij schrijft (p. 93): “Historici hebben met elkaar 

minstens een 25-tal afzonderlijke verklaringen opgesteld voor het ontstaan van de 

Franse Revolutie. We zouden kunnen zeggen dat ‘er meer verklaringen zijn dan feiten’.” 

Dit is een voorbeeld van de basale zwakte van en kritiek op deze tak van methodologie: 

het materiaal van een casestudy laat zeer veel interpretaties toe, en we beschikken 

niet over mogelijkheden om uit deze veelheid een verantwoorde keuze te doen. 
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Met andere woorden: we weten niet welke theorie de juiste verklaring geeft voor de 

feiten. Swanborns oplossing voor dit probleem is gelegen in het vergroten van het 

‘aantal datapunten’. Dit kan volgens de auteur goed door onder andere het aantal 

meetmomenten of het aantal voorspellingen te vergroten. Door deze ‘ingreep’ wordt 

er een situatie gecreëerd waarbij er meer feiten verklaard moeten worden door een 

theorie. “Er zijn dan als het ware meer mogelijkheden dat een theorie niet past; het 

wordt moeilijk om een passende theorie te vinden die toch niet extreem ingewikkeld 

wordt.” Kortom, door meer data te verzamelen creëren we de mogelijkheid om een 

keuze te maken voor de theorie die de vastgestelde feiten het best kan verklaren. We 

kunnen deze keuze dan maken, omdat een theorie moet passen; feiten en verklarende 

theorie moeten overeenkomen.

Hoe dit concreet in zijn werk gaat, wordt onder andere duidelijk in de uitwerking van 

‘het vergroten van het aantal voorspellingen’. Swanborn schrijft (2000, pp. 103-104):

“Uit elke theorie, uit elk model, is een kleiner of groter aantal voorspellingen af 

te leiden, dat aan de data van de cases zelf kan worden getoetst. (...) Als men 

daarnaast enkele alternatieve interpretaties tevoren bedenkt en ook daarvan de 

consequenties in voorspellingen giet, staat men sterk als deze voorspellingen 

niet uitkomen. Wanneer een dergelijk patroon optreedt wordt het moeilijk om de 

veranderingen aan iets anders dan de interventie toe te schrijven. (...) Hoe meer 

onafhankelijke voorspellingen blijken op te gaan, en hoe minder voorspellingen 

uit alternatieve theorieën blijken op te gaan, hoe sterker een causale interpretatie 

gegrond is.”

De analyse van deze methodiek wordt pattern matching genoemd. Het komt er daarbij 

op neer dat “het scorepatroon op een aantal variabelen tegelijk wordt vergeleken 

met een tevoren voorspeld patroon. (...) Hoe uitgebreider het voorspelde patroon, 

des te sterker wordt de hypothese op de proef gesteld.” Het hier gehanteerde 

methodologische principe van ‘pattern matching’ kan worden herkend als een vorm 

van ‘Abbildung Korrespondenz’ of ‘pictural correspondence’: het vaststellen van de 

overeenkomst in uniek patroon.

Causaliteit
Voor causale relaties geldt dat én aannemelijk moet worden gemaakt dat er werkelijk 

een associatie is, én dat die associatie causaal van karakter is. Swanborn (1999) 

beschrijft vier aspecten die te maken hebben met causaliteit:

1. Tijdsvolgorde: de interventie (in dit geval het therapeutisch handelen) moet 

voorafgegaan zijn aan het optredend e!ect.

2. Er is sprake van een associatie: de interventie en het e!ect komen samenhangend 

voor.
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3. Het verband is niet toe te schrijven aan een derde variabele; je kunt duidelijk maken 

dat het niet door iets anders wordt veroorzaakt.

4. Het causale verband moet plausibel zijn, dat wil zeggen begrijpelijk zijn, 

gemakkelijk geaccepteerd kunnen worden.

Kluiter en Ormel geven in het Handboek Psychiatrische epidemiologie (De Jong et al., 

1999) op basis van de belangrijkste literatuur (Hill, 1965; Campbell & Stanley, 1966; 

Cook & Campbell, 1979; Rothman & Greenland, 1998) een lijst van argumenten die 

gebruikt kunnen worden om vast te stellen of er bij een vastgestelde associatie tussen 

twee elementen sprake is van een causaal verband. De argumenten in deze lijst 

hebben betrekking op: (1) de volgorde in de tijd, (2) de statistische significantie en 

statistische fout van de eerste soort, (3) de e!ectsterkte, (4) de meetbetrouwbaarheid 

en meetvaliditeit, (5) de interne validiteit, (6) de externe validiteit, (7) de ecologische 

validiteit, (8) de biologische, psychologische en/of sociale gradiënt, (9) de 

verenigbaarheid met de stand van (de kennis in) de biologie, psychologie en/of 

sociologie, en (10) de reactie op manipulatie. De auteurs besluiten hun betoog met de 

vaststelling:

“Een kritische analyse van de lijst wijst uit, dat geen enkel punt op zich of 

geen enkele combinatie van punten van doorslaggevend belang is voor de 

aannemelijkheid van een causale associatie. Herhaalbaarheid in replicatieonderzoek 

(zie de punten 2, 6 en 7) is in de praktijk het belangrijkste criterium voor de 

erkenning van het bestaan van een associatie. Over causaliteit zegt dit criterium 

verder niets. Strikt logisch gezien is alleen het punt van de volgorde in de tijd 

een noodzakelijke voorwaarde voor een associatie om causaal te zijn. Reactie op 

manipulatie is tevens noodzakelijk (maar niet voldoende), maar gaat alleen op als 

manipulatie mogelijk is, hetgeen lang niet altijd het geval is. Alle overige punten 

zijn noodzakelijk noch voldoende. Daarmee is zeker niet gezegd dat ze onbelangrijk 

zijn. Toetsing van de gegevens over de associatie aan deze of welke andere lijst 

dan ook leidt, zoals gezegd, nooit tot een sluitend bewijs. Aannemelijk maken dat er 

causaliteit in het spel is, is het beste dat men kan bereiken [cursivering EB].”

Conclusie: aannemelijk maken van causale relaties
Bij causaliteitsvraagstukken gaat het er dus primair om steeds aannemelijker te maken 

dat er sprake is van een causaal verband tussen een interventie en een optredend 

e!ect. Uit het bovenstaande is duidelijk geworden dat er bij de RCT en het TCR 

verschillende routes en argumenten gekozen worden om het bestaan van dit verband 

aannemelijk te maken. Bij de RCT gaat het hierbij om met name de volgende aspecten:

a. Herhaalbaarheid van het optreden van een e!ect in replicatieonderzoek is het 
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belangrijkste criterium om aannemelijk te maken dat er sprake is van een associatie.

b. Het uitsluiten van of controleren voor andere aspecten die het e!ect beïnvloeden, 

kan in een vergelijkend experiment, en maakt aannemelijk dat het optredend 

verschil tussen de controlegroep en de experimentele groep toe te schrijven is aan 

de onderzochte interventie.

c. De kansberekening maakt aannemelijk dat optredende verschillen niet op toeval 

berusten.

Bij het TCR wordt een causaal verband aannemelijk gemaakt door het op een positieve 

manier zeker herkennen van de veroorzaker. Hierbij spelen de uniciteit van het 

patroon, het overbrengen van dit unieke patroon door de therapeut of wetenschapper 

(het ‘Abbildungsprozes’) en het vaststellen van de overeenkomst in uniek patroon een 

centrale methodologische rol.

Het in e!ectonderzoek gelijktijdig gebruikmaken van verschillende methodologische 

technieken afkomstig uit zowel het reguliere e!ectonderzoek als het TCR kan ertoe 

leiden dat het aantal argumenten waarmee aannemelijk gemaakt kan worden dat er 

sprake is van een causaal verband, vergroot wordt.

De toekomst van de casuïstische methoden
Wanneer, zoals verwacht, de oriëntatie op de individuele patiënt steeds meer deel 

gaat uitmaken van de gezondheidszorg en steeds professionelere vormen aan gaat 

nemen, dan is het noodzakelijk dat deze aanpak ondersteund wordt met methoden die 

ondersteunend zijn voor zowel de zorgpraktijk als het wetenschappelijk onderzoek.

In dit betoog hebben we inzichtelijk gemaakt dat patroonherkenning en 

patroontoepassing door experts beschouwd kunnen worden als valide en bruikbare 

manieren van inzicht verwerven en situationeel handelen in unieke en complexe 

situaties. Het verder ontwikkelen van het bewust en methodisch hanteren van 

intuïtieve momenten, de klinische blik en het hanteren van ‘Gestalt’- of patroonkennis 

(als de drie vormen van omgaan met patronen) zal een belangrijke bijdrage kunnen 

leveren aan het methodisch omgaan met de individuele patiënt in de zorgpraktijk.

Het verder ontwikkelen en valideren van beschreven en andere casuïstische 

methoden kan een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het wetenschappelijk 

onderzoek naar kwaliteit en (kosten)e!ecten van individugeoriënteerde zorg. 

Het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg zal in de komende periode in 

verschillende projecten aan beide thema’s werken. De resultaten hiervan zullen ter 

beschikking worden gesteld aan de beroepspraktijken en worden ingezet in verder 

praktijkonderzoek.
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9.  Het inrichten en managen van de organisatie van  
 individugeoriënteerde zorg

 Herman van Kampen en Raoul Grouls
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9.1 Voorwoord

Individugeoriënteerde zorg is een nieuwe ontwikkeling die zich tot op heden sterk 

vanuit een inhoudelijk perspectief ontwikkelt. Brede organisatieconcepten die hierop 

aansluiten, zijn er, voor zover bekend, nog niet ontwikkeld. Zonnehuizen Kind en Jeugd 

heeft voor haar intramurale eenheid (omzet - 36 miljoen) een concept ontwikkeld dat 

de komende drie jaren geïmplementeerd en verder ontwikkeld zal gaan worden. De 

uitgangspunten van dit organisatieconcept zijn in onderstaand artikel uiteengezet.

 

9.2 Inleiding

Bij het organiseren van individugeoriënteerde zorg moeten wij rekening houden 

met een veel hoger complexiteitsniveau van de processen in vergelijking met 

geprotocolleerde zorg. Standaardisering van processen, door middel van bijvoorbeeld 

protocollen, levert een mooie basis voor een e#ciënte bedrijfsvoering. We kennen dit 

in de industriële omgeving als een machinebureaucratie. Bij individugeoriënteerde 

zorg is elk proces uniek en is een protocol hoogstens op te vatten als een richtlijn 

waaraan een zeker houvast kan worden ontleend, maar gaat het er juist om een vrije 

blik te hebben op de vraag en behoefte van de cliënt. Betekent vrijheid dan geen chaos 

in organisaties, en worden organisaties dan niet hopeloos ine#ciënt?

Het antwoord is nee, maar niet nee zonder meer. Het vraagt zowel van medewerkers 

als van de organisatie een andere inrichting, andere processen, ander leiderschap en 

vooral een ander bewustzijnsniveau.

 

9.3 Vier processen bij het organiseren van individugeoriënteerde zorg

Bij het organiseren van individugeoriënteerde zorg is een viertal processen te 

onderscheiden:

verankering in de visie;• 

ontwikkeling van het bewustzijn in het cliëntproces;• 

ontwikkeling van het innerlijk leiderschapsproces;• 

het organisatieontwikkelingsproces.• 

Verankering in de visie I
Als het protocol niet meer het kader biedt waarbinnen te handelen, maar eerder op 

te vatten is als een richtlijn ontstaat er direct de vraag waardoor het handelen dan wel 

geleid wordt. 
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Zonder leidende principes kan chaos of angst ontstaan, of een situatie waarbij er geen 

coherentie meer bestaat tussen het handelen van de verschillende medewerkers.

Figuur 1: Vier te onderscheiden processen

Een eerste basis voor de ontwikkeling van individugeoriënteerde zorg binnen een 

organisatie is dan ook een verankering van deze ontwikkelingswil in de organisatie. 

Zonder deze verankering staat de organisatie en staan de medewerkers als individuele 

professionals in een onveilige context.

In het proces van visievorming zal blijken dat individugeoriënteerde zorg niet 

een operationeel vraagstuk betreft, maar een thema is dat aanspraak doet 

op het mensbeeld dat een organisatie heeft, en de visie op het proces van 

mensheidsontwikkeling op de langere termijn. Hoe kijken wij naar mensen en hoe 

kunnen we dienstbaar zijn aan het ontwikkelingsproces dat de mensheid in zijn geheel 

doormaakt? 

Hoe deze visie inhoudelijk verwoord kan worden, komt later in dit schrijven aan de 

orde, maar het zij alvast benadrukt.
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Het cliëntproces
Centraal in een organisatie die zich wil richten op individugeoriënteerde zorg, staat de 

bewustzijnsontwikkeling van de professionals die werkzaam zijn in het cliëntproces.

Het cliëntproces wordt gedefinieerd als het proces waarbij de cliënt direct of indirect 

op individueel niveau betrokken is.

De professional zal in het cliëntproces zichzelf een andere insteek gaan aanleren, 

welke te typeren is door de term interactiegestuurde zorg. Dit houdt in dat niet de 

standaard werkwijze, zoals beschreven in een richtlijn voor een bepaalde stoornis, 

het uitgangspunt is voor de interventies, maar dat de interactie met de cliënt het 

uitgangspunt is.

De kennis, de vaardigheden en de attitude

van de professional vormen eerder 

een decor voor de interactie dan 

het uitgangspunt. De professional 

gaat zichzelf (zijn intenties, kennis 

en ervaring) als het ware inzetten als 

instrument in de interactie, en komt 

zo tot handelingsinterventies. De 

professional gaat zichzelf waarnemen 

in het interactieproces, waardoor de 

ervaringsvolheid verbonden wordt met 

het individuele wezen van de cliënt, met 

het eigen inzicht, de eigen wensen en 

behoeften. De drijvende waarden achter 

het handelen zijn hier sterk sturend 

aanwezig en bieden de professional de 

flexibiliteit om het handelen op zeer 

complexe situaties af te stemmen, vooral 

in situaties die zo complex zijn dat er geen enkele standaardisering op toegesneden is. 

De meeste senior professionals zullen deze werkwijze als een vanzelfsprekend resultaat 

van hun ervaring zien. Wij spreken wat dat betreft over waardesturing.

Door dit proces duidelijker te expliciteren wordt de leercyclus die medewerkers 

doormaken, echter van een andere aard dan wanneer het cliëntproces binnen de 

kaders van bijvoorbeeld geprotocolleerde zorg wordt omschreven.

Een professional over waardesturing

We hebben met elkaar op onze afdeling 
een aantal waarden omschreven. Dat 
zijn voor onze afdeling ontmoeting, 
ontwikkeling en gelijkwaardigheid. Voor 
mijzelf betekent het dat ik veel meer 
vrijheid én verantwoordelijkheid voel 
in mijn werk. De waarden geven mij de 
ruimte echt goede zorg te leveren zonder 
dat ik het gevoel heb klem te zitten in 
een protocol. De onderlinge afstemming 
is overigens nog belangrijker geworden. 
We stellen elkaar bijna dagelijks de 
vraag: was wat we vanochtend deden 
nou ontmoeting, ontwikkeling en 
gelijkwaardigheid? Onze cliënten laten 
overigens wel op allerlei manieren merken 
dat ze onze nieuwe stijl prettiger vinden. 
Het is, zeg maar, menselijker geworden.
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Het waarnemen mag opgevat worden als een proces van continue reflectie. Deze 

reflectie zal na de ingezette handelingsinterventie verder verdiept moeten worden 

binnen de peergroup met behulp van intervisie en dialoog. Hierdoor verdiept het 

inzicht in het handelen en ontstaat bewustzijnsontwikkeling. De vrijheid in het 

handelen kan groeien naarmate de reflectie op het handelen zich verdiept. In die 

reflectie ligt de focus dan sterk op de drijvende waarden achter het handelen.

Daarnaast wordt het cliëntproces verdiept en geprofessionaliseerd door de 

reflectie met de cliënten op individueel, maar ook op groepsniveau door middel 

van cliëntpanels. In het cliëntpanel gaat het om een kwalitatieve verdieping van de 

ervaring van cliënten.

Dit cliëntproces is voor de professional een uiterst complexe weg, die 

door de organisatie ingebed dient te worden in een tweetal steunende en 

faciliterende processen, namelijk het innerlijk leiderschapsproces en het 

organisatieontwikkelingsproces.

Het innerlijk leiderschapsproces
Het tweede proces kan gedefinieerd worden als het innerlijk leiderschapsproces.

Het innerlijk leiderschapsproces is een proces waarbij bewustzijn wordt ontwikkeld 

over de samenhang tussen de eigen ervaringen in het werk en de hogere doelen of 

idealen van de professional en de organisatie. Een innerlijk alignment.

Bewustzijnsontwikkeling is op te vatten als een proces van verruiming van de 

identificatie en een hogere mate van verbondenheid met ruimere systemen.

Een professional kan zich bijvoorbeeld identificeren met het eigen (beroeps)ego, 

waarin het feit dat iemand aangemerkt is als een zeker type professional, het gedrag 

van de persoon in kwestie verantwoordt. Ik ben hier de ..., dus ik bepaal hoe het hier 

gaat.

Een ruimere vorm van identificatie is bijvoorbeeld te vinden in de beroepsethiek, die 

een individuele professional verbindt met een ruimer systeem van samenhang. Het 

handelen van de professional wordt hierbij getoetst aan de beroepsethiek.

Een nog ruimere vorm van identificatie zou te omschrijven zijn in termen van een 

bovenpersoonlijk bewustzijn waarin het ego, de professie en de beroepsethiek zijn 
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omvat en waarbij de verschillende perspectieven zich dienstbaar voegen om een 

nieuwe eenheid te vormen die op een geheel nieuwe wijze zingevend werkt. De 

beleefde ruimere eenheid wordt een drijfveer die het individuele overstijgt. Het 

handelen wordt hierbij getoetst tegen het licht van de coherentie van de nieuw 

gevormde eenheid.

Deze ontwikkeling is te concretiseren 

als een innerlijk leiderschapsproces, 

waarin de feitelijke ervaringen van 

de professional in het cliëntproces 

zin en betekenis krijgen door deze te 

koppelen aan de eigen biografie van 

de professional. Vervolgens kunnen 

de biografische ontwikkelingsvragen 

van de professionals gezamenlijk 

worden gekoppeld aan de hogere 

doelen van de professional en de 

organisatie, waarna deze doelen weer 

in samenwerkingsvormen te verbinden 

zijn met de ontwikkelingsrichting 

op maatschappelijk niveau en zo 

mogelijk op het niveau van de 

mensheidsontwikkeling. Ook de 

mensheid maakt een collectieve 

ontwikkeling door, waarbij we ons als 

mensheid steeds verder ontwikkelen in onze steeds complexer wordende omgeving.

Dit in lijn brengen van de eigen ervaringen met de mensheidsontwikkeling 

maakt dat de professional in staat is stevig te staan in de eigen waarden en 

ontwikkelingsimpulsen, ingebed in de context en organisatie.

In het innerlijk leiderschapsproces wordt gewerkt aan innerlijke scholing van de 

professional. Hierdoor creëert men binnen de organisatie een zogenaamde cultuur van 

bewustzijnsontwikkeling. Ook dit proces vraagt om reflectie en een lerende houding. 

De inzet van medewerkerspanels naast een georganiseerde intervisie lijkt hierbij 

geëigend. Het gaat hierbij niet om een evaluatieformulier, maar om een verdiepende 

dialoog met de professionals over het proces.

Een professional over de koppeling 
aan de eigen biografie

Een jongen op onze groep veroorzaakte 
veel lastige situaties. Door te begrijpenin 
wat voor situatie dit kind de eerste jaren 
van zijn leven was opgegroeid, was het
gemakkelijker te begrijpen wat er nu 
eigenlijk aan de hand was. Maar de 
belangrijkste stap die we met het team in
de behandeling hebben gemaakt, is dat 
we in ons team bespreekbaar hebben 
gemaakt wat zijn gedrag in relatie tot 
onze eigen biografie oproept. Dat we ons
soms machteloos voelen en hoe we 
allemaal gewend zijn om daar op onze
eigen manier mee om te gaan. Het heeft 
ons geholpen om elkaar beter te 
begrijpen en beter te kunnen 
ondersteunen in het werken met deze 
jongen.
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Het organisatieontwikkelingsproces
Het organisatieontwikkelingsproces is te definiëren als het proces waarin inhoudelijke 

processen uitgevormd worden. Hierin worden keuzes gemaakt om de organisatie op 

een duurzame wijze op haar doelstelling te richten.

Het organisatieontwikkelingsproces staat in het teken van het hogere doel, zoals 

dit geformuleerd is ten behoeve van de cliënten. Organisatieontwikkeling kan nooit 

een doel op zich zijn. Hierdoor zou voor de professional een vervreemding kunnen 

optreden en gevoelens van miskenning zouden kunnen worden opgeroepen. Een 

organisatie die zich wil ontwikkelen richting individugeoriënteerde zorg, zal zich 

terdege bewust moeten zijn van de complexiteit waarbinnen de professionals moeten 

werken in het cliëntproces (door het wegvallen van een richtinggevend protocol) en 

de open en kwetsbare houding die van de professional gevraagd wordt in het innerlijk 

leiderschapsproces.

Het spreekt vanuit dit perspectief voor zich dat managers en leidinggevenden 

in dit type organisatie zelf nadrukkelijk onderdeel uitmaken van het innerlijk 

leiderschapsproces. Ook van de manager wordt gevraagd om zijn eigen ervaring, zijn 

persoonlijke idealen, de organisatie-idealen en uiteindelijk ook de ontwikkeling van de 

mensheid met elkaar in dialoog te laten treden.

Het organisatieontwikkelingsproces geeft vorm aan de impulsen die worden gecreëerd 

in het innerlijk leiderschapsproces. De hogere doelen van professionals worden in 

samenwerkingsvormen gekoppeld aan de organisatiedoelen en bieden een prachtige 

aanleiding en stimulans voor het organisatieontwikkelingsproces. Hoe lager in 

organisaties deze impulsen kunnen worden uitgevormd, hoe beter.

De andere opgave in het organisatieontwikkelingsproces is de externe invloeden 

te integreren in de organisatie. Een organisatie ontwikkelt zich niet alleen door de 

interne processen, maar ook door de continue interactie met externe ontwikkelingen, 

die veelal een afspiegeling zijn van het collectieve bewustzijn van de mensheid. 

Telkens weer zullen er wegen gezocht moeten worden om invloeden of eisen die 

extern gesteld worden, intern te vertalen, zodanig dat ze betekenis verlenen aan 

de interne processen. Ook in het organisatieontwikkelingsproces vraagt dit een 

hoge mate van bewustzijn om de kern van externe invloeden op een zinvolle wijze 

te integreren. Een organisatie van enige omvang en een hoge kwaliteit kan het 

organisatieontwikkelingsproces ook dienstbaar inzetten om de externe eisen te 

beïnvloeden.
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In het organisatieontwikkelingsproces houdt men zich bezig met vorming, sturing in 

termen van keuzes maken. Kwantitatieve prestatie-indicatoren, kwaliteitssystemen en 

het management van middelen zijn hier op zijn plaats.

De complexiteit van dit proces en de toenemende noodzaak tot een decentraal 

ondernemerschap vragen om een streven naar het decentraliseren van 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden en het di!erentiëren van de zorgportfolio.

De stuurmechanismen zullen dicht bij het cliëntproces plaats moeten vinden.

Verankering in de visie II
Zoals eerder aangegeven, is het verankeren van individugeoriënteerde zorg in de visie 

een voorwaarde.

Allereerst zal de visie als oriëntatiepunt moeten dienen voor de drie bovengenoemde 

processen. Zonder oriëntatiepunt kunnen de processen stuurloos worden en hun 

onderlinge samenhang verliezen.

De visie zal ook inhoudelijk de waarden moeten aangeven waarbinnen de processen 

zich mogen ontwikkelen. Deze waarden dienen ruim gedefinieerd te worden en zullen 

een herkenbare uiting moeten zijn vanuit de biografie van de organisatie. Bestaande 

waarden 180 graden wijzigen zal tot veel verwarring en ongeloofwaardigheid leiden. 

Eerder moet gedacht worden aan het abstraheren van bestaande waarden, waardoor 

een verruiming van de identificatie op organisatieniveau mogelijk wordt.

De visie zal moeten bestaan uit een samenhangend geheel van minimaal drie 

oriëntatiepunten. Een waarbij de organisatie zich uitspreekt over haar eigen 

meerwaarde in hogere echelons, zoals bijvoorbeeld de sector of de maatschappij, 

of zo mogelijk in de mensheidsontwikkeling. Deze geeft direct richting aan het 

cliëntproces. Vervolgens de innerlijke intentie naar cliënten die richting geeft 

aan het organisatieontwikkelingsproces, en een innerlijke wens voor de Cultuur 

(met hoofdletter C), die richting geeft aan het innerlijk leiderschapsproces. 

Bovenstaande zou tegenstrijdig kunnen lijken, maar is bewust gekozen. De schijnbare 

tegenstrijdigheid blijkt op een hoger complexiteitsniveau een eenheid te kunnen 

vormen.

Een innerlijke intentie naar cliënten houdt het organisatieontwikkelingsproces in 

een zuivere koers. Hierbij worden verankerd: een eerlijke en authentieke benadering 

naar de externe markt, een herkenbaarheid in de organisatiekoers voor de interne 

professionals en een mooi ethisch kader binnen het management. Tenslotte biedt dit 

oriëntatiepunt de focus op het dienstbaar zijn aan het cliëntproces en de wil tot het 
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vormgeven van de hogere doelen van de professionals.

Het oriëntatiepunt waar de organisatie zich uitspreekt over haar meerwaarde in hogere 

echelons, biedt een oriëntatie voor het cliëntproces, omdat het bestaansrecht van 

de organisatie alleen in het cliëntproces ligt opgeslagen. Als de meerwaarde van de 

organisatie niet in het cliëntproces zichtbaar is, is er een vreemde missie-incongruentie 

aan de orde.

Tot slot geeft een wenselijke Cultuur richting aan het innerlijk leiderschapsproces 

omdat de Cultuur de collectieve waarden van de medewerkers tot uitdrukking dient te 

brengen.

9.4 Spanningsvelden

De individugeoriënteerde organisatie kent een aantal spanningsvelden dat richting 

geeft aan vormen van overleg en samenwerking, waarbinnen de spanningsvelden in 

evenwicht gehouden worden.

Figuur 2: Spanningsvelden
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De spanningsvelden die hier aangegeven worden, zijn te typeren als polariteiten 

of dilemma’s die geen oplossing kennen, maar de organisatie een boeiend 

potentiaalverschil bieden, die een continu afstemmingsproces oproepen en 

ontwikkelingen blijvend stimuleren. Dit continue afstemmingsproces vormt de 

eenheid waarbinnen het dilemma mag blijven bestaan vanwege zijn scheppende 

impuls.

Het eerste spanningsveld is te typeren als het verticale spanningsveld tussen het ideaal 

van een organisatie en de realiteit in de interactie met de cliënt.

Dit is een spanningsveld dat getypeerd kan worden als missiecongruentie, ofwel de 

match tussen de meerwaarde van de organisatie aan de hogere echelons en de praktijk 

in de uitvoering van het cliëntproces.

Vervolgens worden drie horizontale spanningsvelden onderscheiden.

In de individugeoriënteerde organisatie zal er ruimte moeten zijn voor de innerlijke 

scholing en de menselijke ontmoeting in het cliëntproces. De professional heeft de 

ruimte nodig om vanuit een open houding een menselijke relatie met de ander aan te 

gaan en zijn handelen open op die relatie af te stemmen. Anderzijds zal ten behoeve 

van de verantwoording de handeling in termen van begrippen expliciet moeten 

worden gemaakt en in een open dialoog komen te staan. Met dit dilemma wordt de 

flexibiliteit in de houding en het handelen van de professional aangesproken.

Het complexe innerlijk leiderschapsproces vraagt een hoge mate van vrijheid van de 

professional. De organisatie zal dit proces met een liefdevolle innerlijke houding

moeten dragen. Anderzijds vraagt de organisatie om daadkracht, onderscheidings-

vermogen en oordeelsvorming. Met dit dilemma wordt vooral het hart aangesproken.

Ook de individugeoriënteerde organisatie staat in een turbulent krachtenveld, die 

continue aanpassingen van processen vraagt. Het is van belang dat de organisatie de 

professionals aanspreekt op hun innerlijke inspiratie. Een geïnspireerde visie is hiervoor 

essentieel. De inspiratie dient te worden ingebed in verantwoord beleid. De vrijheid 

van de inspiratie wordt als het ware opgevangen door het beleid, waarbij vanuit begrip 

keuzes gemaakt dienen te worden; dit wel en dit (in ieder geval voorlopig) niet. Met dit 

dilemma wordt vooral het bewustzijn aangesproken.

Om bovenstaande vier spanningsvelden met elkaar in samenhang te houden, als 

stimulans voor ontwikkeling te blijven zien, en een zekere proactiviteit te behouden is 

een nauwgezette structuur van overleg- en samenwerkingsvormen noodzakelijk.
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9.5 Overleg- en samenwerkingsvormen

In het kader van dit schrijven wordt gesproken over de overleg- en 

samenwerkingsvormen op organisatieniveau en niet op het niveau van de individuele 

cliëntprocessen. Hoe de structuren van overleg en samenwerking concreet worden 

vormgegeven, hangt in hoge mate af van het type organisatie en cliëntproces. Hier zal 

dan ook slechts in algemene termen worden gesproken.

Visie herbronnen
De individugeoriënteerde organisatie zal jaarlijks een impuls aan de ontwikkeling van 

haar inspiratiebron moeten geven. Dit proces van herbronnen houdt de visie bij de tijd 

en verbindt de medewerkers van de organisatie aan de organisatie en aan de visie van 

de organisatie.

Figuur 3: Overlegstructuur
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Het organisatieontwikkelingsproces is binnen veel zorgorganisaties de 

verantwoordelijkheid van een management team. Dit team geeft richting aan de 

ontwikkeling van de organisatie door interne sturing en externe afstemming. Het 

managementteam zal zorg moeten dragen dat de impulsen vanuit het innerlijk 

leiderschapsproces worden vertaald in begrippen (beleid) die ten behoeve van de 

externe marketing en in interne sturing en ontwikkeling van de organisatie in de 

praktijk gebracht worden.

Ten behoeve van interne sturing zal een planning-en-controlecyclus ingericht moeten 

zijn, waarbij oordeelsvormende en besluitvormende processen plaatsvinden. In dit 

overleg zal het dilemma van het hart spelen.

Tevens zal het organisatieontwikkelingsproces een feedback moeten organiseren 

vanuit de belanghebbenden, waarbij de belanghebbenden reflecteren op het 

waarmaken van de intentie naar de cliënten en waar dit verbetering behoeft.

In alle gevallen zullen de samenwerkingsvormen, of ze nu werken aan het beleid, 

planning en controle of met waardering van belanghebbenden, zich bewust moeten 

zijn van hun dienstbaarheid aan het klantproces en hun samenhang met het innerlijk 

leiderschapsproces.

Het innerlijk leiderschapsproces wordt verzorgd door het team wat verantwoordelijk 

is voor de cultuurontwikkeling binnen de organisatie. Veelal zal dit team grotendeels 

bestaan uit het management team, al dan niet aangevuld door de staf. Dit team is 

vooral actief met het inrichten van innerlijke scholing van de professionals en van 

zichzelf. Onderdeel van het innerlijk leiderschapsproces is het medewerkerspanel, 

waar getoetst wordt of de scholing in vruchtbare aarde valt. In alle gevallen zullen de 

samenwerkingsvormen zich bewust moeten zijn dat de scholing dienstbaar is aan 

het klantproces en dat de zich ontwikkelende inhoud begrensd zal worden in het 

organisatieontwikkelingsproces, waar keuzes moeten worden gemaakt en er sprake is 

van externe inmenging in de interne bedrijfsvoering.

Zowel de teams werkzaam in het organisatieontwikkelingsproces als de teams 

in het innerlijk leiderschapsproces zullen rekening moeten houden met de drie 

eerdergenoemde spanningsvelden, maar zich daardoor niet moeten laten afremmen. 

De polariteit kan worden benut door in het cliëntproces creatieve harmonieën 

te creëren. De expliciete visie houdt de verschillende krachtenvelden met elkaar 

verbonden.
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Cliëntproces
In het cliëntproces zullen, zoals gezegd, de spanningsvelden in harmonie moeten 

komen. Bovenop de overlegstructuur gericht op de individuele cliënt kent het 

cliëntproces een beraad waar tegenstellingen worden overbrugd en beelden en 

ethische uitgangspunten worden geformuleerd. Dit beraad krijgt input vanuit het 

innerlijk leiderschapsproces en het organisatieontwikkelingsproces, maar ook vanuit de 

vakgroepen en kwaliteitscommissie, die vanuit een specifiek inhoudelijk kennisgebied 

de cliëntprocessen kaders biedt, en een cliëntpanel waarin de cliënten reflecteren op 

de geboden zorg.

9.6 Slotbeschouwing
Het organiseren van individugeoriënteerde zorg vraagt om een actief proces van 

visievorming en visiedelen. De stralende organisatiedoelen zullen een baken moeten 

zijn voor een driegeleed proces, waarin alle activiteiten van de organisatie ingericht 

zijn.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie processen omdat de aard van de processen 

sterk verschilt. 

Er wordt een open ruimte gecreëerd waar de professionals een   

bewustzijnsontwikkelingsproces doormaken, naast een proces van vorming en het 

maken van keuzes. Binnen deze polariteit vind het proces met de cliënt een balans, 

waardoor we vanuit een individuele verbinding en interactie met de cliënten kunnen 

werken. De reflectie op dit proces is de voeding en de harmoniserende kracht om 

de polariteit in evenwicht te houden. Hier wordt het midden gezocht tussen donker 

en licht, niet in termen van grijstinten, maar in termen van individuele kleuren van 

professionals en cliënten!
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10. Vooruitblik

 Erik Baars en Guus van der Bie
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Uitgaande van de verwachting dat individugeoriënteerde zorg een volgende 

ontwikkelingsstap is binnen de zorg, rijzen onder meer de volgende twee vragen:

Hoe richten wij het onderwijs en de nascholing zodanig in dat studenten en 1. 

zorgverleners de noodzakelijke competenties voor individugeoriënteerde zorg 

kunnen ontwikkelen?

Welke innovaties moeten zorginstellingen gaan doorvoeren om in staat te zijn op 2. 

professionele wijze individugeoriënteerde zorg te kunnen leveren?

10.1 Onderwijs en nascholing

Het onderwijs moet gaan bijdragen aan de vorming van een competente zorgverlener 

die in staat is op niveau van individugeoriënteerde zorg te kunnen denken en 

handelen. Daartoe moeten twee aspecten tot ontwikkeling worden gebracht: een 

theoretisch kader waarbinnen meerdere causale opvattingen elkaar aanvullen, 

en praktijkgeoriënteerd onderwijs dat de zorgverlener in staat stelt het complexe 

en unieke aan de te behandelen of te begeleiden patiënt daadwerkelijk in een 

behandelings- of begeleidingsvorm om te zetten.

Theoretisch kader

Causale opvattingen van ziekte zijn een product van een gekozen standpunt met 

betrekking tot de mensopvatting die voor het vinden van de causale opvatting 

uitgangspunt is geweest. Als men een infectieziekte beschouwt als (alleen) te zijn 

ontstaan als gevolg van de aanwezigheid van bacteriën of virussen en vervolgens 

daarop alle onderzoek richt, dan zal bijvoorbeeld een psychosociale (mede)oorzaak 

niet in beeld gebracht kunnen worden.

Een toekomstig zorgverlener moet in staat zijn meerdere verklaringsmodellen en dus 

verschillende daarop aansluitende zorgmodellen ter beschikking te hebben. Daartoe is 

vertrouwdheid met verschillende mensbeelden een voorwaarde. Het bestuderen van 

menselijke fenomenen in ziekte en gezondheid en het begrijpen van hun betekenis 

en aanleiding voor de behandeling zijn essentieel voor een individugeoriënteerde 

zorg. Door in dezen over een pluriform theoretisch kader te beschikken ontstaat voor 

de zorgverlener een verbrede begripsmogelijkheid van de patiënt. Het complexe en 

unieke uit zich in menselijke verschijnselen, die pas begrepen kunnen worden door een 

adequaat begrippenstelsel te leren hanteren.

De intuïtieve handelingsvaardigheid

Het praktijkonderwijs dient erop gericht te zijn de student een scherp 

waarnemingsvermogen bij te brengen voor de actuele situatie die aangetro!en wordt 
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tijdens de zorgverlening. De werkelijkheid van de patiënt is vaak elke dag een andere. 

De mogelijkheid om in de actuele situatie een zorgprogramma aan de aangetro!en 

werkelijkheid van de patiënt aan te passen, moet worden gezien als een uitdaging 

voor de praktische vaardigheid; om met Smulders (2008) te spreken: “Subjectiviteit is 

geen zonde maar een deugd.” Deze deugd om als zorgverlener competent te worden 

om situationeel het goede te kunnen vinden en doen, wordt door een geschoolde 

handelingsintuïtie bevorderd. Daartoe draagt ook de moed om zelfstandig te durven 

en willen oordelen over de actuele situatie bij.

Het bevorderen en scholen van het intuïtieve element vereist naast een cognitieve 

scholing vooral handelingservaring en reflectie daarop. Zo ontstaat de practice-

based evidence, die de zorgverlener de nodige steun geeft om op zijn individuele 

oordeelsvorming en handelingsvaardigheid te kunnen vertrouwen. Centraal hierin 

staat de ontwikkeling van de competenties van het methodisch hanteren van 

patroonherkenning en patroontoepassing, zoals in hoofdstuk 8 is beschreven.

 

De geïntegreerde benadering

Door het in de zorgverlener samengaan van theoretische inzichten en een ontwikkelde 

handelingsintuïtie ontstaat er een metamorfosemogelijkheid voor de zorgverlening. 

De zo geschoolde zorgverlener staat nu met ‘twee benen’ in de praktijk van de 

gezondheidszorg. Enerzijds is er de professionele vaardigheid, ontwikkeld vanuit 

algemene gezichtspunten zoals die zijn vastgelegd in richtlijnen en protocollen. Deze 

vaardigheid is functioneel op het niveau van de populatiekennis betre!ende een ziekte 
of stoornis. Anderzijds is de zorgverlener competent in het beoordelen van de individuele 

situatie van de zieke en kan hij daarop adequaat reageren met de goede handeling, 

omdat hij beschikt over het gereedschap om het algemene kennen en kunnen vorm te 

geven in een specifieke unieke situatie.

10.2 Innovaties

Zorginstellingen

Zorginstellingen die de individugeoriënteerde zorg professioneel willen vormgeven, 

zullen verschillende innovaties moeten doorvoeren. Deze hebben allereerst betrekking 

op de herinrichting van de organisatie en (de competenties van) het management zelf, 

zoals in hoofdstuk 9 is beschreven. In de tweede plaats zal de organisatie zorg moeten 

dragen voor de scholing van het personeel in specifieke competenties. Deze hebben 

onder meer betrekking op het invullen van de coachende rol van de zorgverleners, 

de individugeoriënteerde diagnostiek, behandeling en begeleiding, het methodisch 

verantwoord kunnen beoordelen van de e!ecten van de individugeoriënteerde 
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behandelingen, en het ondersteunen van de patiënt in het zelf verantwoordelijk sturen 

van diens eigen therapeutische proces. Ten derde zal de organisatie innovaties moeten 

doorvoeren om de eigen omgeving optimaal om te vormen tot helende omgeving. Ten 

slotte zullen zorginstellingen individugeoriënteerd beleid moeten ontwikkelen met 

betrekking tot veiligheid, kwaliteit en (kosten)e!ectiviteit van de zorgpraktijk.

Onderzoek

Om tot een wetenschappelijk aanvaardbare individugeoriënteerde zorg te kunnen 

komen, zal er ook e!ectonderzoek op het niveau van de individuele patiënt uitgevoerd 

moeten worden. Daartoe zullen casuïstische onderzoeksmethoden (verder) moeten 

worden ontwikkeld en gevalideerd, waartoe in deze bundel reeds een aanzet is 

gegeven.

10.3 De bijdrage van de antroposofische gezondheidszorg en het lectoraat

Zoals reeds in de inleiding beschreven, is een van de hoofdkenmerken van de 

antroposofische gezondheidszorg haar oriëntatie op de individuele patiënt. Dat 

betekent dat er in de afgelopen negentig jaar van haar bestaan een enorme rijkdom 

aan ervaring op het gebied van individugeoriënteerd werken in de gezondheidszorg 

is opgebouwd. Tevens zijn er in de afgelopen decennia tal van individugeoriënteerde 

zorgmethodieken en onderzoeksmethoden ontwikkeld.

Het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg wil in nauwe samenwerking met de 

antroposofische beroepspraktijk een bijdrage leveren aan de professionalisering van 

de individugeoriënteerde zorg door met behulp van praktijkonderzoek de schatten aan 

ervaringskennis te ontsluiten en de voorhanden methodieken te bundelen en verder te 

(helpen) ontwikkelen. Via deze weg wil het lectoraat bijdragen aan het zichtbaar maken 

en verantwoorden van de antroposofische gezondheidszorg. Tegelijkertijd wil het 

daarmee een bijdrage leveren aan de professionalisering van de individugeoriënteerde 

zorg binnen de gezondheidszorg in het algemeen.
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Op weg naar een professionele individugeoriënteerde gezondheidszorg!
Welke competenties en innovaties moeten worden ontwikkeld?

In de wisselwerking tussen klantvraag (patiënten), zorgaanbieder en maatschappelijke 
partijen (zorgverzekeraars, wetenschap, KNMG, enzovoort) ontwikkelen zich de inhoud en 
vorm van de gezondheidszorg. Een van de actuele ontwikkelingen die naar verwachting in 
toenemende mate de inhoud en vorm van de gezondheidszorg fundamenteel beïnvloedt 
en nog verder zal gaan beïnvloeden, is de opkomst van de individugeoriënteerde zorg.

In deze publicatie staat de beantwoording van twee vragen die opkomen in reactie op de 
opkomst van de individugeoriënteerde zorg, centraal. Deze vragen zijn:

1. Welke professionele vaardigheden moeten hedendaagse en toekomstige 
 gezondheidszorgwerkers en welke gezondheidszorginnovaties moeten 
 zorgaanbieders en zorgverzekeraars ontwikkelen om professioneel, dat wil zeggen 

methodisch, e!ectief en met kwaliteit, (ook) individugeoriënteerd te kunnen 
 behandelen en begeleiden?
2. Wat is de bijdrage van de antroposofische gezondheidszorg aan de ontwikkeling van 

een professionele individugeoriënteerde gezondheidszorg?

De auteurs die aan deze publicatie hebben bijgedragen, geven vanuit verschillende 
invalshoeken (aanzetten tot) antwoorden op een van de, of beide, gestelde vragen. In het 
eerste inleidende hoofdstuk worden verschillende ontwikkelingen waaraan de opkomst van 
de individugeoriënteerde zorg zichtbaar wordt, beschreven. In de volgende hoofdstukken 
komen achtereenvolgens het perspectief van de klinische zorgpraktijk, de ontwikkelingen 
in de verstandelijk gehandicaptenzorg, de wetenschappelijke noodzaak tot oriëntatie op 
het individu, de ontwikkeling van individugeoriënteerde zorgprogramma’s, het vraagstuk 
van de verantwoording van de individugeoriënteerde kwaliteit, de methodologische
ondersteuning van de zorgpraktijk en het onderzoek in de individugeoriënteerde zorg, en 
ten slotte de inrichting van de organisatie van zorginstellingen die individugeoriënteerd 
willen werken, aan bod. Afsluitend wordt vooruitgeblikt op de implicaties die deze 
ontwikkeling zal hebben voor het onderwijs en de nascholing van studenten en 
zorgverleners, en de noodzakelijk te ontwikkelen innovaties binnen zorginstellingen.


