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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.



119

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 
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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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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.


