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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 



30

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 
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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



37

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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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.


