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• Eigen nieuwsgierigheid: waar zou je meer van 
willen weten?

• Nieuwsgierigheid van anderen: 
– Andere informeren over: wat is KT? Werkt het? Hoe 

werkt het dan? Bij welke doelgroep(en) werkt 
welke interventie het beste?

– Wie zijn die anderen: verwijzers, potentiële 
cliënten, …  

• Eisen van buitenaf (verzekeraars, beleidsmakers, 
overheid): aantonen werkzaamheid, kwaliteit en 
veiligheid (om best mogelijke zorg te 
garanderen)

Waarom doen we eigenlijk onderzoek?
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• Heeft KT effect? (probabilistic evidence)
– Bij welke indicaties? En bij welke niet? 

• Hoe werkt KT? (mechanistic evidence)

• Heeft KT iets toe te voegen aan de 
gezondheidszorg en zo ja, wat dan?

Werkt KT? 
=> welke vragen moeten beantwoord worden?
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• Effecten 
 Brengt de therapie het gewenste resultaat?
 Zijn andere oorzaken uitgesloten? (was het echt de 

therapie die dit resultaat heeft bewerkstelligd?)

• Werkingsmechanismen 
 Kunnen we verklaren hoe dat resultaat tot stand is 

gekomen?
 Sluit deze verklaring aan op algemeen geaccepteerde 

kennis/theorieën?

Werkt KT?
Onderzoek op twee gebieden:
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Niveau effectladder Bewijskracht Omschrijving Soorten onderzoek

4. Is de interventie werkzaam? Causaal Vergelijkend onderzoek ‐ Experimenteel onderzoek  (RCT)
‐ Quasi‐experimenteel onderzoek 
‐ Veranderingstheoretisch onderzoek
‐ Normgerelateerd onderzoek 

('Benchmarkstudies')

3. Is de interventie
doeltreffend?

Indicatief Beschrijving, 
interventietheorie plus 
effectmeting 

‐ Veranderingsonderzoek zonder benchmark 
‐ Doelrealisatie‐onderzoek
‐ Cliënttevredenheidsonderzoek

2. Is de interventie in theorie
effectief?

Theoretisch Beschrijving plus geloofwaardige 
interventietheorie 
(mechanismen)

‐ Meta‐analyses 
‐ Literatuurstudies 
‐ Studies naar impliciete kennis

1. Is de interventie goed
beschreven?

Descriptief Beschrijving van interventie 
(doelgroep, middel, uitkomst) en 
context

‐ Descriptief onderzoek 
‐ Kwalitatief onderzoek (observatieonderzoek)
‐ Documentanalyse 
‐ Interviews

0. Is de interventie impliciet
(black box)?

Geen Ervaringskennis Geen wetenschappelijk onderzoek

Soorten onderzoek
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• RCT naar KT bij volwassenen met angstklachten
– 80 deelnemers met angstklachten / angststoornissen
– Via loting (randomisatie):

• 40 direct in therapie
• 40 wachtlijst 3 maanden

– Startmeting (T1), nameting na 3 maanden (T2) en 
uitgestelde nameting na 6 maanden (T3)

– Vergelijking tussen beide groepen:
• Angstniveau
• Kwaliteit van leven
• Emotieregulatie
• Executief functioneren
• Stressresponsiviteit

– Centraal staat de vraag: heeft de KT effect gehad?
– En: bij welke mensen (met welke kenmerken) meer of juist 

minder effect?
– Zie verder: www.hsleiden.nl/angst

Lopende onderzoeken
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• ROM KT: 
– Wat is het: vragenlijsten voor de cliënt om 

verschillen te meten tussen start en einde van de 
therapie, op gebied van de lichamelijke en 
psychische gezondheid en kwaliteit van leven.

– Wat kun je ermee: verbeteringen laten zien op 
algemene gebieden, en uiteindelijk inzicht krijgen 
bij welke indicaties (ziektebeelden) KT goed lijkt te 
werken (‘best practices’)

– Wie wordt ‘belast’: cliënt, maar de therapeut vult 
ook een heel kort vragenlijstje in 

Lopende onderzoeken
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• CQI-AG: 
– Wat is het: gaat over ervaringen die cliënten 

hebben met de therapie. Niet zozeer of de therapie 
naar mening van de cliënt effect heeft gehad, maar 
meer over hoe de ‘dienstverlening’ is ervaren.

– Wat kun je ermee: inzicht geven in de 
tevredenheid van cliënten met deze vorm van zorg 
(wat o.a. van belang is voor de zorgverzekering)

– Wie wordt ‘belast’: cliënt

Lopende onderzoeken
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• Case reports: 
– Wat is het: nauwkeurige beschrijving van het 

therapeutische proces van 1 cliënt.
– Wat kun je ermee: komt straks ter sprake
– Wie wordt ‘belast’: therapeut

Lopende onderzoeken
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Redenen:
• KT is complex, evaluatie onderzoeksmethoden 

sluiten niet geheel aan
• Beroepsgroep is (nog) niet zo onderzoeks-minded

Startpunt voor onderzoek: praktijkervaringen

Onderzoek naar KT: MOEILIJK!? 
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• “Mooie verhalen”
• Verhaal over het therapieverloop van 1 cliënt = 

casusbeschrijving!

Praktijkervaringen? 
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• Case report = casusbeschrijving
– Verslag van het therapeutisch traject van 1 cliënt 
– Ligt dicht bij de praktijk (je verslaglegging!)
– Het is onderzoek waarbij de therapeutische setting 

in tact blijft
– Ruimte voor details, opening van ‘the black box’

Wat is een case report?
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• 1 onderzoekseenheid (1 cliënt)
• Mix van kwalitatieve en kwantitatieve elementen
• Uitkomsten hebben lage externe validiteit (zijn 

moeilijk te generaliseren naar andere personen of 
situaties)
Met een case study alléén kun je dus geen 

uitspraken doen over de effecten van KT! 
Wel kun je inzicht geven in bijvoorbeeld: de 

therapieresultaten bij deze cliënt, het therapeutisch 
proces en het mogelijke werkingsmechanisme

Een aantal kenmerken
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• De werking van KT laten zien 

• Delen van waardevolle ervaringen met je collega’s

• Jezelf trainen in wetenschappelijk kijken naar KT

• Geleidelijk aan bewijs verzamelen voor de 
werkzaamheid van KT (meerdere goede case reports
over 1 onderwerp/indicatie)

• ‘Product’ voor gemeenten, verzekeraar, verwijzers en 
natuurlijk ‘potentiële cliënten’

Wat is het nut van case reports? 
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• Een casus waarin een vooraf goed beschreven 
theorie wordt getest

• Een extreme of unieke casus of omstandigheden
• Een representatieve of typische casus 

(representatief voor een bepaalde doelgroep, of 
representatief voor een bepaalde ervaring) Een 
revolutionaire casus, waarin iets naar voren komt 
wat nog niet in de wetenschap is beschreven

• Longitudinale casus: hoe bepaalde condities 
veranderen in de tijd

De volgende casussen bestaan
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In de medische wetenschap vooral gericht op:
– het beschrijven van een bijzonder geval 

(‘doorbraak’ in de geneeskunde)
– het beschrijven van bijwerkingen (meestal 

van medicatie)

Doelen van een case report (1)
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Doelen van een case report (2)

Een causale relatie leggen: verband 
aantonen tussen de gegeven therapie en de 
opgetreden effecten

Een interventie beschrijven: wat gebeurt 
er precies in de therapie

Het verkennen van situaties: laten zien op 
welke manier de therapie vorm kan krijgen 
bij cliënt X
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• Retrospectief = terugkijkend
– Je beschrijft een casus die al is afgerond.
– Voordeel: je weet al dat het een casus is die het waard is om 

beschreven te worden.
– Nadeel: achteraf kun je tot de conclusie komen dat je bepaalde 

essentiële informatie mist

• Prospectief = op de toekomst gericht
– Je bedenkt vooraf dat je een casus wilt gaan beschrijven en deze 

ga je volgen van begin tot eind.
– Voordeel is dat je vooraf kunt nadenken over wat je wilt gaan 

documenteren (bijhouden) en hoe.
– En je kunt metingen doen (vragenlijsten) om effecten in kaart te 

brengen.
– Nadeel: je weet van te voren niet of het een geschikte casus zal 

zijn.

Je kunt een case study globaal op 2 
manieren uitvoeren:
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Descriptief case report => begrijpen (‘Verstehen’)
(beschrijvend, narratief, verhalend)
beschrijven van het therapeutisch proces

Theoretisch case report => verklaren (‘Erklären’)
het onderbouwen van het werkingsmechanisme

Toetsend case report
het laten zien van therapieresultaten mbv

verschillende bronnen

Soorten case reports
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• Narratief case report: in verhaalvorm.
• Is krachtig, inspirerend en kan overtuigend zijn.

• Maar… bevat vaak elementen die voor 
buitenstaanders niet te volgen zijn

Welke soort case report zien we meestal?
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• Dataverzameling voldoet aan criteria =>
volledig, objectief, navolgbaar

• Analyses voldoen aan criteria => 
onderzoeker (die de analyses doet) is niet 
dezelfde persoon als de therapeut; ofwel: er zijn 
minimaal twee onderzoekers/therapeuten, 
waarvan minimaal één scholing heeft gehad in 
onderzoeksmethoden

• Het schrijven voldoet aan criteria => 
publicatierichtlijn

Wat is een ‘wetenschappelijk’ case report
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Wat hebben we dus nodig? 
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• Publicatierichtlijn, gebaseerd op de CARE 
Guidelines, die ontwikkeld zijn voor medische 
case reports

• Aangepast voor gebruik in de kunstzinnige 
therapie

• Zie: Abbing, A., Ponstein, A., Kienle, G., Gruber, H., Baars, E. (2016). The CARE-
AAT Guideline: Development and Testing of a Consensus-based Guideline for Case 
Reports in Anthroposophic Art Therapy. International Journal of Art Therapy.

CARE-AAT Guideline
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• Om therapeuten te ondersteunen bij het verzamelen 
van de noodzakelijke informatie voor een goed case 
report

• Ontwikkelproces:
– Uitgangspunt waren de onderwerpen die in de CARE-AAT 

Guideline staan, nader praktisch ingevuld mbv:
• Ervaringskennis: enquete onder 79 therapeuten
• Bestaande formats voor verslaglegging
• Literatuur

– Op volgorde van het therapeutisch proces weergegeven
• Uitdelen van de documentatiemethode
• Bespreken: verschillen met eigen verslaglegging en 

eventuele onduidelijkheden

Documentatiemethode



27

– Zorgvuldige beschrijving van de casus: 
voorgeschiedenis

– Heldere beschrijving van:
• het ‘probleem’ dat je wilt behandelen
• het ‘resultaat’ dat je wilt bereiken
• de therapeutische methode / techniek / 

interventie die is ingezet om dat resultaat te 
bereiken

• onderbouwing van de keuze voor deze 
methode

Noodzakelijk voor een goed case report
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In geval van theoretische case study, EXTRA:
- Theorie waarmee de keuzes in het proces 

kunnen worden onderbouwd/vergeleken (bijv
vanuit reguliere richtlijnen, theorieën vanuit 
creatieve therapie, psychologie, geneeskunde, 
etc)

In geval van toetsende case study: EXTRA:
- Beschrijving van de meetinstrumenten die zijn 

toegepast, waarom deze en op welke momenten?
- voorbeeld: VAS

Extra’s
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VAS – START INITIALEN:……………………… DATUM:………………………………….. 

1. Wat is uw belangrijkste klacht?

A………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. In welke mate heeft u in de afgelopen week last gehad van deze klacht? 
Geef dit met een kruisje aan op onderstaande lijn:

0______________________________________________10
Helemaal geen klachten Meest ernstige klacht denkbaar

Laat iedere meting DEZELFDE klacht invullen, anders kun je aan het eind de 
scores niet met elkaar gaan vergelijken!

VAS – Visual Analogue Scale
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Frequentie van kokhalzen, tijdens baseline, behandeling en follow-up

Grafische evaluatie
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