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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 
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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.
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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 
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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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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.


