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“Lector Antroposofische Gezondheidszorg Erik 
Baars, onze collega’s en studenten hebben de 
afgelopen jaren samengewerkt in verschillende 
(praktijkgerichte) onderzoeksprojecten, altijd 
vanuit ‘evidence based’. De resultaten daarvan, 
de samenwerking tussen de lectoren binnen 
de faculteit gezondheidszorg én de overige 
faculteiten hebben ertoe geleid dat wij de vraag 
om een duidelijk geprofileerde hogeschool ‘te 
zijn’, konden beantwoorden. Én het heeft ertoe 
geleid dat het praktijkgerichte onderzoek 
naar antroposofische gezondheidszorg, in de 
samenwerking met het werkveld, zich zodanig 
heeft ontwikkeld dat het substantieel kan 
bijdragen aan het faculteit Gezondheid brede 
thema vitaliteit (en eigen regie, genaamd VEER). 
Het is een actueel thema, waar Erik borgt dat de 

uitkomsten meegenomen worden 
in onze opleidingen en waarin hij 
samen werkt met het regionale 
werkveld. Ik ben er trots op dat 
het zich zo heeft ontwikkeld 
en dank iedereen die daar een 
bijdrage aan heeft geleverd!”

Agnita Mur, College van Bestuur Hogeschool Leiden



Inleiding Dit boekje is gemaakt ter ere van het 10-jarig bestaan van het lec-
toraat Antroposofische Gezondheidszorg (AG), dat verbonden is 
aan Hogeschool Leiden. Het wordt aangeboden door de medewer-
kers van het lectoraat aan de financiers en belanghebbenden van 
het lectoraat en is daarnaast digitaal beschikbaar voor overige 
geïnteresseerden. In het eerste deel van dit boekje belichten we 
enkele projecten en resultaten die het lectoraat de afgelopen 
tien jaar heeft gerealiseerd voor het werkveld, het onderwijs en 
de gezondheidszorg in het algemeen. ‘Highlights’ en grote lijnen 
komen aan bod, wat betekent dat niet alle uitgevoerde projecten 
aan bod komen. Daarvoor verwijzen wij u graag naar de ‘facts-
heet’ in hoofdstuk 4 en onze Werkplannen, waarin we jaarlijks 
verslag doen van onze werkzaamheden. 
 
Dit boekje bestaat uit vier hoofdstukken, voorafgegaan door 
een beschrijving van de missie en de waardepropositie van het 

lectoraat. In hoofdstuk 1 schetsen we de veranderende context 
van 10 jaar lectoraat AG. In hoofdstuk 2 zoomen we in op centrale 
thema’s waaraan het lectoraat werkt. Van de eerste thema’s 
worden enkele onderzoeksprojecten in meer detail beschreven. 
In hoofdstuk 3, geven we een vooruitblik waarin we onze ambities 
voor een volgende projectperiode uitspreken. Tot slot, wordt in 
hoofdstuk 4 een samenvattend overzicht gegeven van projecten, 
symposia/presentaties en publicaties. 
 
Tussen de hoofdstukken door ziet u quotes van enkele belang-
rijke betrokkenen en kunt u de drijfveren voor het werken als 
AG-onderzoeker of lectoraatsmedewerker lezen van elk van onze 
medewerkers. 
 
Veel leesplezier!
Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg
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Mijn drijfveer  Annemarie Abbing
De helende werking van de kunsten, dat is een centraal thema in 
mijn leven. Hieraan wijd ik mij onder andere door onderzoek te 
doen naar de effecten en werkingsmechanismen van de kunst-
zinnige therapie. Ik zie met bewondering hoe zorgprofessionals 
in de AG zich met oprechte betrokkenheid wijden aan de gezond-
heid van de mens die zij voor zich hebben. Ze hebben daarbij 
weinig ruimte voor het onderzoeken en onderbouwen van het 
bijzondere werk dat zij doen. De waarde van hun werk is voelbaar 
voor patiënten, maar vaak verborgen en niet inzichtelijk voor de 
buitenwereld. Hierdoor komt de beschikbaarheid van deze zorg 
in het gedrang. Ik zie het als mijn taak om bij te 
dragen aan de zichtbaarheid van de effecten van 
de AG, door onder meer te werken aan metho-
den die onderzoek in eigen praktijk toepasbaar 
maken. Een veranderend bewustzijn hangt hier 
ook mee samen. Er is nog vaak een kloof tussen 
praktijkvoering (‘warm’) en onderzoek (‘koud’). 
Deze werelden kunnen in het onderwijs bij elkaar 
gebracht worden, zodat er zorgprofessionals 
afstuderen die onderzoek als vanzelfsprekend 
onderdeel van hun praktijkvoering zien. Ik heb er 
plezier in om studenten te enthousiasmeren voor 
onderzoek en hun nieuwsgierigheid te wekken. 

Mijn drijfveer  Erik Baars
Ik heb als arts meer dan 16 jaar met heel veel plezier in de antro-
posofische gezondheidszorg (Interne geneeskunde en Psychia-
trie) gewerkt. Ik heb daar ervaren hoe waardevol de bijdrage van 
de antroposofie aan de gezondheidszorg is. Denk hierbij aan haar 
concepten, haar aanvullende diagnostiek en therapieën, en aan 
haar aandacht voor het geheel van de mens: voor lichaam, ziel, 
geest én de manier van leven van individuele mensen. Duidelijk 
is dat er in deze tijd in de maatschappij en de gezondheidszorg 
steeds meer aandacht is voor thema’s waaraan de antroposofische 
gezondheidszorg substantieel kan bijdragen, zoals het versterken 
van vitaliteit, leefstijlgeneeskunde, gezondheid en eigen regie, 
en de opkomst van individu-georiënteerde en systeembenaderin-

gen, die meer recht doen aan en beter aansluiten 
bij de complexiteit van de mens. Antroposofische 
kennis, methoden, en ‘producten en diensten’ uit 
de AG zorgpraktijk kunnen dus een waardevolle 
bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van 
de gezondheidszorg en de kwaliteit van leven van 
mensen, mits goed ontwikkeld en onderzocht! Dit 
onderzoek uitvoeren en innovaties ontwikkelen 
met studenten, docenten, onderzoekers en col-
lega’s in binnen- en buitenland, en de resultaten 
ten goede laten komen van het onderwijs en de 
zorgpraktijk, is al meer dan 11 jaar mijn drijfveer 
om bij Hogeschool Leiden te werken.
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Missie
Het lectoraat AG is sinds 2008 verbonden aan de opleiding 
kunstzinnige therapie (KT) van de Faculteit Gezondheidszorg van 
Hogeschool Leiden en verricht praktijkgericht onderzoek naar AG 
in het algemeen en, door haar verbondenheid met deze opleiding, 
met KT in het bijzonder. Dit onderzoek levert (praktijk)kennis 
voor de beroepspraktijk van KT, AG en de bredere gezondheidszorg 
en samenleving en draagt daarmee bij aan de innovatie van deze 
praktijken. Het onderzoek levert een kwaliteitsimpuls voor het 
hbo-onderwijs (KT en andere hbo-opleidingen) en de AG-oplei-
dingen, en zorgt ervoor dat dit onderwijs up to date blijft en dat 
docenten professionaliseren. Het onderzoek levert bovendien een 
bijdrage aan de kennisontwikkeling in de genoemde domeinen.  
Centraal in de benadering van het lectoraat is het uitgangspunt 
dat de antroposofische kennis, methoden, en ‘producten en 
diensten’ uit de AG zorgpraktijk, mits goed ontwikkeld en onder-
zocht, een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de verdere 
ontwikkeling van de gezondheidszorg en de kwaliteit van leven 
van mensen in Nederland. Deze uitgangspunten zijn samengevat 
in de volgende missie:

To explore, test and apply  

the contribution of anthroposophic medicine 

to improving healthcare and quality of life

Waarde propositie
Door haar activiteiten die bijdragen aan het volbrengen van deze 
missie, creëert het lectoraat waarde voor vijf doelgroepen, name-
lijk: eindgebruikers (patiënten en burgers), zorgprofessionals en 
zorgaanbieders, vitaliteitsondernemers, studenten en docenten, 
en onderzoekers. De specifieke waarde die het lectoraat voor deze 
groepen creëert, zit hem enerzijds in het (mede) beschrijven en 
testen van AG kennis over vitaliteit en gezondheid, het versterken 
van de eigen regie en de heelheid en complexiteit van de mens. 
Anderzijds zit hem dat in het ontwikkelen en implementeren van 
onderzoeks- en praktijkmethoden die ingezet worden bij het 
versterken van vitaliteit, gezondheid en eigen regie en die recht 
doen aan de heelheid en complexiteit van de mens.
Deze kennis en methoden zijn in de afgelopen 100 jaar vooral in 
de praktijk (‘longstanding use’ en ‘practice-based’) ontwikkeld en 
gedeeltelijk d.m.v. onderzoek verder ontwikkeld en getest (‘evi-
dence-based’). De door onderzoek geteste kennis en methoden 
beginnen toenemend aan te sluiten bij ontwikkelingen in de ge-
zondheidszorg en de maatschappij, en maken het mogelijk om de 
kloof tussen de reguliere gezondheidszorg en de bijdrage van AG 
zowel theoretisch als empirisch, evidence-based, te overbruggen. 
 

Missie en waardepropositie  
van het lectoraat
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“Kort na 2000 kregen de eerste experimenten met lectoraten in het hbo 
contouren. In kleine kring ontstond het idee dat een lectoraat een versterking 
van de opleiding en het vakgebied Kunstzinnige Therapie zou betekenen. 
Tegelijkertijd was duidelijk dat het profiel van een lectoraat gebaseerd op 
slechts een opleiding te smal zou zijn. Maar een lectoraat voor het brede terrein 
van de AG bood wellicht wel een kans van slagen. Bij de vele disciplines die de 
AG kent is immers het onderliggende mensbeeld en de visie op gezondheid en 
ziekte, gemeenschappelijk. Bovendien geldt voor de hele AG dat een positie 
binnen het hoger onderwijs waar praktijkgericht onderzoek gedaan wordt, 
bijdraagt aan de invulling van maatschappelijke verantwoordelijkheid en 
daarmee ook aan maatschappelijke erkenning.

Om de levensvatbaarheid van het idee te onderzoeken volgde een traject 
van enkele jaren. Intensieve gesprekken met alle beroepsgroepen en de 
daarmee verbonden opleidingen, en met een groot aantal instellingen en 
zelfstandige professionals leidden tot een ruim draagvlak en de bereidheid tot 
cofinanciering. Want dat vormt de basis van het lectoraat: een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van veld en hogeschool. 

In de tien jaren van het daadwerkelijk functioneren 
van het lectoraat AG is de verbindende en inspirerende 
rol daadwerkelijk ingevuld.  Voor de opleiding KT en 
het relevante netwerk daarvan, voor professionals, 
beroepsverenigingen en opleidingen in het AG veld, en 
binnen de hogeschool naar andere opleidingen en lectoraten. 
Dat dit gerealiseerd is, was misschien wel de hoop, maar nog 
geen zekerheid van de initiatiefnemers.” 
 
Dick Keizer, initiatiefnemer van het lectoraat AG
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Mijn drijfveer  Eefje Belt 
Ik ben fysiotherapeut, gezondheidswetenschapper en hoge-
schooldocent en werk sinds 2017 als onderzoeker bij het lectoraat 
AG. Ik geloof in het herstellend vermogen van het lichaam en de 
wilskracht van de mens. Ik ben ervan overtuigd dat natuurlijke 
geneesmiddelen, voeding en bijvoorbeeld mindfulness-training 
of lichaamsgerichte therapieën een mooie ondersteuning kunnen 
zijn van reguliere geneeskunde. Ik vind het leuk om mijn weten-
schappelijke expertise en praktijkervaring in te kunnen zetten 
binnen onderzoek naar de effectiviteit en toepasbaarheid van 
Integrative Medicine. Ik houd mij binnen het lectoraat bezig met 
de werving voor het hooikoortsonderzoek, de 
implementatie van het zorgprogramma kanker, 
dataverzameling voor het netwerk oncologie en 
literatuuronderzoek naar Integrative Medicine bij 
bovenste luchtweginfecties. Daarnaast begeleid 
ik studenten bij hun afstudeeronderzoek vanuit 
het Centrum voor Vitaliteit.  Het leukste aan wer-
ken als onderzoeker bij een hogeschool vind ik 
samen met studenten kennis opdoen en die weer 
proberen terug te brengen in het onderwijs en 
de patiëntenzorg. Op die manier kan ik echt een 
brug slaan tussen onderzoek en de praktijk.

Mijn drijfveer  Odulf Damen 
Ik ben 35 jaar muziektherapeut geweest in de zorg (VGZ, kinder- 
en jeugdpsychiatrie). Daarin heb ik kunnen meemaken welke 
waarde de kunstzinnige therapie kan hebben voor kinderen 
en jonge mensen met psychische en ontwikkelingsproblemen. 
Vanuit mijn enthousiasme voor het vak ben ik vanaf 1990 docent 
muziektherapie geworden, waarvan de laatste tien jaar aan 
Hogeschool Leiden. 
In het beroep muziektherapeut is onderzoek en ook werken vanuit 
een onderzoekende houding, steeds belangrijker geworden. In 
het onderwijs is dit daarom een groeiend onderdeel, als voorbe-
reiding op het beroep. Voor studenten echter, die vaak praktisch 
ingesteld zijn en op de opleiding komen om een beroep te leren, 
is het leren doen van onderzoek een grote leerweg. Mijn ambitie 
is om hen daarbij te helpen en het doen van onderzoek voor hen 
toegankelijker te maken. 
Met een team van collega’s werken we intensief aan het vormge-

ven en verbeteren van het curriculum onder-
zoeksvaardigheden. Mijn werk binnen het lecto-
raat AG is daarbij een steun. Mijn verbinding met 
fenomenologie als een onderzoeksrichting neemt 
ook een belangrijke plaats in. Ik werk nu aan een 
onderzoeksmethode die gebruikt kan worden om 
intersubjectieve ervaringen, die op kunnen tre-
den bij het luisteren naar en spelen van muzikale 
oefeningen en improvisaties, in kaart te brengen. 
Voor muziektherapeuten kan dit waardevol zijn 
bij het maken van keuzes voor middelen die 
ingezet kunnen worden in de therapie, en om de 
werking van de therapie beter te leren begrijpen. 
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Na een voorbereidend jaar in 2007 is het lectoraat AG begin 
2008 echt van start gegaan. Zowel binnen als buiten de 
hogeschool is de context waarbinnen het lectoraat acteert, 
sterk veranderd.  

Fasen in de historische ontwikkeling van het praktijkgericht 
onderzoek in het hbo

Al sinds 1986 hebben hogescholen de wettelijke taak om prak-
tijkgericht onderzoek (PGO) te doen. De Vereniging van Lectoren 
onderscheidt een viertal fasen in de historische ontwikkeling 
van het onderzoek in het hbo. Van 1999 – 2004 is er de fase van 
Uitproberen, waarin er aparte financiering voor PGO komt en de 
Stichting Kennisontwikkeling HBO wordt opgericht. Gedurende 
de tweede fase Plek innemen (2004 – 2008) wordt er veel aan-
dacht besteed aan de financiering van het PGO en de vraag wat 
onderzoek in het hbo nu wel of niet is. Dit leidt tot een duidelijke 
definiëring van PGO:

“Het onderzoek aan de hogescholen is methodologisch verant-
woord en daarnaast sterk gebonden aan de toepassingscon-
text. Dit betekent dat bij beoordeling van het onderzoek zowel 
wetenschappelijke criteria als ook criteria uit de context 
(beroepspraktijk) een rol spelen. De gegenereerde kennis en 
inzichten moeten niet alleen geldig en betrouwbaar zijn, maar 
ook maatschappelijk robuust.” 

In de derde fase Professionaliseren (2008 – 2011) zien we dat 
financiering van PGO een vast deel gaat uitmaken van de bud-
getten van hogescholen, wordt er gewerkt aan de eisen die aan 
lectoren worden gesteld, en “wordt voor het eerst aangegeven 
dat alle studenten met een bachelor diploma niet alleen onder-
zoek moeten kunnen toepassen maar zelf ook moeten beschik-

ken over onderzoekend vermogen”. De laatste fase Doorbouwen 
& herbezinnen (2011 - heden) wordt gekenmerkt door een grote 
groei van het aantal lectoren (in 2013 meer dan 600!), het 
aantal PGO projecten in Nederland, en wordt nader onderzocht 
welke eisen er aan studenten t.a.v. het onderzoekend vermogen 
gesteld mogen worden en op welke wijzen deze competenties 
het beste ontwikkeld kunnen worden. Het bredere toekomstper-
spectief van het PGO is dat hogescholen het als hun opdracht 
zien om komend decennium het gat tussen kennisontwikkeling 
en kennistoepassing verder te dichten en het kennisabsorptie-
vermogen van Nederland te verhogen. In 2025 dient het prak-
tijkgericht onderzoek een centrale positie te hebben verworven 
in de kennisketen, zowel op nationaal als op Europees niveau. 
Samenwerking met bedrijven, beroepsbeoefenaren, overheden 
en andere kennisinstellingen zal hieraan bijdragen, met als 
uitgangspunt aan te sluiten bij concrete ‘real life’ situaties die 
zich voordoen in de beroepspraktijk. 

Praktijkgericht onderzoek binnen Hogeschool Leiden 

Anno 2018 telt Hogeschool Leiden maar liefst 20 lectoren. In de 
afgelopen jaren stimuleert het College van Bestuur een steeds 
duidelijker organisatie en positionering van de lectoren en 
lectoraten en een versterking van de PGO infrastructuur binnen 
de hogeschool. Dit proces heeft geleid tot een duidelijke eigen 
visie op PGO waarin: (1) Hogeschool Leiden het belang van haar 
wettelijke onderzoekstaak erkent; (2) PGO steeds het onderwijs 
en de beroepspraktijk waarvoor opgeleid wordt moet dienen; 
(3) PGO de identiteit van de hogeschool versterkt, als regionaal 
georiënteerde randstadhogeschool die studenten opleidt in en 
met het werkveld in met name de branches Jeugd, Gezondheid 
en Life Sciences; (4) onderzoek steeds en ten minste aan de 
daarvoor algemeen erkende kwaliteitsstandaarden voldoet; (5) 
het onderzoek en onderwijs dicht bij elkaar zijn georganiseerd; 

 1.  
De veranderende context 

van 10 jaar lectoraat  
Antroposofische Gezondheidszorg
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en waarin tenslotte (6) Hogeschool Leiden de noodzakelijke 
infrastructuur biedt voor het doen van PGO. In de komende 
maanden wordt er binnen de hogeschool gewerkt aan het 
vormgeven van organisatie-eenheden waarbinnen de lectoraten 
op faculteitsniveau werken. Binnen de faculteit Gezondheids-
zorg, waartoe ook het lectoraat AG behoort, wordt onderzocht 
of er een kenniscentrum VEER kan ontstaan rondom het thema 
Vitaliteit En Eigen Regie, waarin de vier lectoraten kunnen 
samenwerken, maar daarnaast ook nog steeds aan eigen thema’s 
blijven werken. 
 

Antroposofische gezondheidszorg in de context van de 
Integrative Medicine ontwikkeling

In de afgelopen 10 jaar wordt er wereldwijd in toenemende mate 
en op een steeds professionelere manier onderzoek gedaan 
naar AG (“anthroposophic medicine”) door een groot aantal 
onderzoeksgroepen met een toenemend aantal leerstoelen 
aan Europese universiteiten en hogescholen 1. Belangrijke 
thema’s hierbij zijn: de positionering van AG als whole medical 
system benadering, een groeiend wetenschappelijk fundament 
onder AG, een toenemende internationale samenwerking en de 
ontwikkeling van Integrative Medicine (IM) in Nederland 1  en 
wereldwijd 2. 

1 Signalement ZonMW: Signalement Ontwikkeling en implementatie van 

evidence-based complementaire zorg. 

2. WHO Traditional Medicine Strategy 2014–2023, 73 academic centers 

for Integrative Medicine in de Verenigde Staten.

Maatschappelijke ontwikkelingen

In de maatschappij en de gezondheidszorg is steeds meer aan-
dacht voor thema’s die aansluiten bij de doelen van het lectoraat 
AG. Allereerst het versterken van vitaliteit, leefstijl, gezondheid 
en eigen regie bij burgers, patiënten en professionals. Voorbeel-
den hiervan zijn positieve gezondheid en patient-focused and 
value-based healthcare. Daarnaast is er de opkomst van indivi-
du-georiënteerde en systeembenaderingen, zoals bijvoorbeeld 
personalized medicine en systems biology, die meer recht doen aan 
en beter aansluiten bij de complexiteit van de mens. Ten slotte is 
er de (verdere) ontwikkeling van onderzoeksmethoden die inge-
zet kunnen worden om de effectiviteit van complexe, individu-ge-
oriënteerde benaderingen in kaart te brengen.

Kunstzinnige therapie, vaktherapie en opleiding KT

De beroepsvereniging voor de kunstzinnige therapie NVKToag is in 
gesprek over mogelijke aansluiting bij de Federatie Vaktherapeu-
tische Beroepen (FVB), waartoe beeldende therapie, dramathera-
pie, muziektherapie, creatieve therapie, psychomotore therapie 
en speltherapie al behoren. De opleiding KT is recent erkend 
als vaktherapeutische opleiding. Op den duur kan dit leiden tot 
BIG-registratie van kunstzinnig therapeuten. Op nationaal niveau 
werken de vaktherapeutische opleidingen en lectoraten steeds 
meer samen. Duidelijk is dat de vaktherapieën in de komende 
jaren wetenschappelijk bewijs voor de werkzaamheid van hun 
therapieën zullen moeten kunnen leveren, om hun bestaansrecht 
aan te tonen. Een eerste nationale Strategische Onderzoeksagen-
da voor de Vaktherapeutische beroepen is in dit kader al ontwik-
keld voor de GGZ en zal in de komende jaren, op voorwaarde van 
voldoende financiering, met alle Nederlandse vaktherapeutische 
opleidingen en lectoraten worden uitgevoerd. 

Conclusies

Bovenstaande laat zien dat praktijkgericht onderzoek 
steeds professioneler wordt, en ook dat het nodig is 
om onderzoek naar de effectiviteit van vaktherapieën, 
AG en IM te doen. Tegelijkertijd zien we dat de thema’s 
waar het lectoraat zich op richt: vitaliteit en gezond-
heid, eigen regie, en het ontwikkelen van onderzoeks- 
en praktijkmethoden die recht doen aan de heelheid 
en complexiteit van de mens, aansluiten bij actuele 
thema’s binnen de faculteit Gezondheidszorg, de 
gezondheidszorg in het algemeen en de maatschappij 
als geheel.  

“Het lectoraat Antroposofische 
Gezondheidszorg maakt voor ons 
als Iona Stichting zichtbaar dat 
gezondheidsvraagstukken met een 
bredere mensvisie benaderd kunnen 
worden. Het doen van eigentijds 
onderzoek naar de heelheid van 
de mens in relatie tot de wereld is 
hierbij essentieel. Middels onder 
andere internationale publicaties 
en promotieonderzoek maakt het 

lectoraat deze aanvullende 
zienswijze deelbaar. Wij zien 
hierin een bijdrage aan een 
toekomst waarin in het brede 
medische veld de heelheid van 
de mens gaat leven, zowel 
in conceptuele visie als in 
praktische patiëntenzorg.” 

 
Ignaz Anderson,  
directeur Iona Stichting 
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Mijn drijfveer  Evi Koster 
Mijn naam is Evi Koster en ik ben sinds 2007 
werkzaam bij het lectoraat AG. Sinds mijn studie-
tijd zoek ik naar wegen om antroposofie te ver-
binden met reguliere wetenschap. De antroposo-
fie inspireert mij om de dingen die ik onderzoek 
zowel met kennis als met gevoel te doorgronden 
en dat zo precies mogelijk te benoemen. Ik voel 
voldoening als het me lukt mijn bevindingen 
wetenschappelijk te verwoorden én als daarbij de 
mensen die aan het woord komen in mijn onder-
zoeken zich gehoord en gezien voelen. 

Mijn drijfveer  Anne Ponstein 
Hoe jammer is het als je een goed therapeutisch idee hebt 
maar geen ‘harde’ gegevens om je gelijk aan te tonen? In onze 
maatschappij anno 2017 betekent dat dat je therapie meestal 
niet vergoed wordt door de zorgverzekering en daarmee vaak niet 
beschikbaar is voor mensen waarvoor hij bedoeld is.  
‘Harde’ gegevens leveren vraagt om de toepassing van reguliere 
onderzoeksmethoden. Zijn die methoden te verenigen met de 
uitgangspunten van de antroposofisch geïnspireerde professio-
nal? Veel mensen uit de antroposofische zorgpraktijk hebben het 
gevoel dat dat niet kan. Maar het is op dit moment wel nodig…. 
Ik vind het leuk om mij in te zetten om de kool en de geit te spa-

ren en op zoek te gaan naar manieren om antro-
posofisch geïnspireerde zorg wetenschappelijk te 
onderbouwen. Daarom droeg en draag ik bijvoor-
beeld bij aan het schrijven van zorgprogramma’s 
(zie § 2.1), aan het meten van de effectiviteit van 
KICK (zie § 2.2) en KT bij angst (zie § 2.3) en aan 
het formuleren van criteria voor wetenschappelijk 
verantwoorde casusbeschrijvingen (zie § 2.4). Dit 
zijn activiteiten die enerzijds leiden tot evidentie 
(harde gegevens) zoals de maatschappij dat wil 
en anderzijds tot nieuwe methoden die passen bij 
de antroposofische zorgpraktijk en op termijn ook 
onderbouwing opleveren. 
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2. 
De thema’s waar 

het lectoraat AG aan werkt

Om de missie van het lectoraat te kunnen volbrengen, werken 
de onderzoekers van het lectoraat aan een aantal thema’s, 
namelijk: het ontwikkelen van optimaal en inspirerend 
zorgaanbod, het stap voor stap testen van zorgaanbod, 
methodiekontwikkeling die aansluit bij de AG zorgpraktijk, 
wetenschapsgevoed onderwijs en nascholing, en PR, 
communicatie & implementatie. 

2.1  Het ontwikkelen van optimaal en inspirerend zorgaanbod

Protocollen, richtlijnen en zorgpaden worden ontwikkeld met 
als doel om specifieke doelgroepen patiënten/ cliënten de best 
mogelijke kwaliteit zorg te bieden. Deze zorginstrumenten zijn 
meestal gebaseerd op een classificatie van de ziekte of stoornis 
op (sub)groep niveau, een overzicht en weging van de weten-
schappelijke literatuur over de veiligheid en effectiviteit van 
interventies, eventueel aangevuld met gebundelde ervarings-
kennis.  
De AG zorgpraktijk wordt gekenmerkt door veelal een individu- 
georiënteerde aanpak met complexe interventies. Ook voor het 
ontwikkelen van een optimaal AG zorgaanbod voor een specifie-
ke doelgroep is het noodzakelijk dat de ervaringskennis van er-
varen zorgprofessionals bijeen gebracht wordt, dat de relevante 
wetenschappelijke literatuur verzameld wordt en dat vervolgens 
beide kennisbronnen in een consensusproces samengevoegd 
worden in een zogenaamd zorgprogramma. Naast achtergrond-
informatie over de ziekte en de antroposofische visie hierop, 
moet hierin beschreven worden welke uitkomsten voor de 
patiënt nagestreefd worden en hoe (via welke werkingsmecha-
nismen en met welke middelen) deze gerealiseerd gaan worden. 
Aangezien de AG aanpak individu-georiënteerde, complexe 
interventies betreft, moet het zorgprogramma een inspirerend 

i.p.v. een dicterend zorgaanbod zijn. Zorgprofessionals kunnen 
nu met behulp van hun methodisch geschoolde oordeelsver-
mogen op basis van de inhoud van het zorgprogramma zorg op 
maat bieden voor de individuele patiënt/ cliënt.  
 

De ontwikkeling van AG zorgprogramma’s 

Wat wordt er in de AG praktijken eigenlijk gedaan als iemand 
aan een depressie leidt? Of aan kanker? Of voor kinderen die 
gehechtheidsproblemen vertonen? Hoe geeft de AG haar aanvul-
lende visie op de problematiek vorm in de aanpak van de (aan-
vullende) diagnostiek en behandeling? Geeft dat ook andere 
behandelperspectieven en -resultaten, en levert dit een meer-
waarde voor de patiënt en de maatschappij op? Om dit soort vra-
gen te beantwoorden hebben we in 2010 een RAAK-subsidie aan-
gevraagd (en gekregen). In vier jaar tijd hebben we daarmee, 
samen met verschillende therapeutica en veel professionals uit 
het werkveld, de AG zorg voor verschillende indicaties in kaart 
gebracht. Dit heeft geresulteerd in een aantal zorgprogramma’s 
(onder andere voor zorg bij mensen met een depressie of kan-
ker), allen in een wisselend stadium van gereedheid. Een resul-
taat van dit onderzoekstraject is dat duidelijk is geworden dat 
AG zorgprogramma’s veelal goed te beschrijven zijn aan de hand 
van (1) een fasering van de behandeling, (2) een opsomming 
van behandeldoelen per behandelfase, en therapievormen per 
behandeldoel, als ook van (3) verschillende opties die binnen 
een therapievorm gebruikt kunnen worden om het behandeldoel 
te bereiken (in de vorm van behandelmodules). 
Tenslotte is duidelijk geworden dat de governance en de 
organisatie van het ontwikkelen van de zorgprogramma’s niet 
eenvoudig is, wat ook geldt voor de implementatie ervan.   
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Antroposofische Gezondheidszorg.  
• IJkema, K., Bruin, A. de (2014). Een goed idee ... in de 

praktijk. Het organiseren van diagnose gebonden zorg in 
de eerstelijns multidisciplinaire antroposofische gezond-
heidszorg (handboek). Leiden: Lectoraat Antroposofische 
Gezondheidszorg. 

• Ponstein, A. S., Zwart, C. A., van Gerven, M., Baars, E. W. 
(2017). The development of an anthroposophic, whole medi-
cal system, healthcare program for patients with depressive 
disorders. The Journal of Alternative and Complementary 
Medicine, 23(12), 941-948. 

• Belt-Van Zoen, E., De Bruin, A.A.C., Ephraim, M., Ponstein, A. 
S., Baars, E. W. (submitted). The development of an anthro-
posophic, whole medical system, oncological primary care 
program: a qualitative study.

2.2 Het stap-voor-stap testen van zorgaanbod 

In deze tijd van Evidence-Based Medicine is wetenschappelijke 
verantwoording afleggen over de kwaliteit, veiligheid en (kosten)
effectiviteit van de geboden zorg, de gebruikte praktijkmethoden 
(bv. diagnostiek en interventiekeuze) en de werkingsprincipes 
van interventies een noodzakelijke voorwaarde voor maatschap-
pelijke en wetenschappelijke acceptatie. Tevens moet duidelijk 
gemaakt worden dat nieuwe of ongetoetste diagnostische metho-
den of interventies een meerwaarde creëren t.o.v. het bestaande 
zorgaanbod voor patiënten en de maatschappij (value-based 
healthcare).  
Het lectoraat ondersteunt het AG veld in het stap voor stap (van 
minder naar steeds beter gecontroleerd) testen van AG zorg, 
waardoor steeds meer en steeds betere evidence komt van kwali-
teit, veiligheid en/ of (kosten)effectiviteit van de bijdrage van AG.  
 

Enkele voorbeelden 

RCT Behandeling van angstklachten met kunstzinnige therapie 
beeldend (promotieonderzoek Annemarie Abbing) 
Kunstzinnig therapeuten hebben in een enquête over best 
practices aangegeven dat zij in hun praktijk bij volwassenen met 
angstklachten goede resultaten zien. In een gerandomiseerde, 
vergelijkende studie (RCT) werden 58 volwassen vrouwen met 
matige tot ernstige angstklachten gedurende drie maanden be-
handeld met kunstzinnige therapie beeldend (KTb). De helft van 
de mensen kreeg direct KTb, de andere helft had eerst 3 maanden 
wachttijd voor KTb en fungeerde als controlegroep. Angstniveau, 
stressregulatie, kwaliteit van leven, emotieregulatie, execu-
tief functioneren en neuropsychologisch functioneren werden 
gemeten in een voor- en nameting. Ruim 25 therapeuten uit heel 
Nederland namen deel aan dit onderzoek. De therapeuten hielden 
volgens een documentatiemethode tevens enkele belangrijke 
elementen bij van het therapeutisch proces, waarmee ook inzicht 
wordt verkregen in hoe de therapie bij angstklachten in de prak-
tijk wordt vormgegeven. Het onderzoek wordt in 2018 afgerond 
(zie ook: www.hsleiden.nl/angst).  
 
RCT Citrus/ Cydonia comp. voor hooikoorts 
Het lectoraat onderzoekt de effecten en veiligheid van Citrus/
Cydonia comp.® subcutane injecties bij patiënten met seizoens-
gebonden allergische rhinitis (hooikoorts) door graspollen. Dit 
is een gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd 
vergelijkend klinisch onderzoek (RCT) met drie parallelle armen. 
Naar verwachting zal het onderzoek in 2019 worden afgerond en 
dan zullen 126 hooikoortspatiënten deelgenomen hebben. 
 
KICK (Kunst In Contact met Kinderen) 
Een afstudeergroep KT studenten ontwikkelden, op basis van 
een vraag uit de praktijk, een sociale vaardigheidstraining 
voor leerlingen van het VMBO-onderwijs. Het resultaat was een 

Wat heeft het zorgprogramma traject opgeleverd? 

• Een beschrijving van hoe de AG whole medical system benade-
ring voor enkele indicaties in de praktijk vorm gegeven is en 
welke aanvulling geboden wordt op de bestaande reguliere 
zorg. 

• Een optimalisering van de kwaliteit van de AG zorg door het 
bijeenbrengen van AG en reguliere wetenschappelijke resulta-
ten en AG klinische expertkennis in een consensusproces.  

• Scholingsmateriaal voor therapeutische teams, beginnende 
AG artsen/ therapeuten, artsen/therapeuten in opleiding, 
studenten en patiënten.  

•  Een toename van de zichtbaarheid van de AG. Door de inhoud 
van de zorg en ondersteunend bewijs online toegankelijk te 
maken, kunnen reguliere artsen en patiënten de weg vinden 
naar de geboden AG zorg.  

• Een basis voor vervolg evaluatieonderzoek naar veiligheid, 
(kosten)effecten van en klantervaringen met de geboden 
zorg. 

Welke toekomstige activiteiten gaat het lectoraat ondernemen? 

• Met het AG veld wordt brede en duurzame samenwerking 
m.b.t. de ontwikkeling van ZPs nagestreefd met heldere 
afspraken over rollen en verantwoordelijkheden. 

• Ontwikkelde ZPs zullen online toegankelijk gemaakt voor de 
verschillende doelgroepen. 

• Bij voldoende financiering zal evaluatieonderzoek opgezet en 
uitgevoerd worden om de kwaliteit van de ontwikkelde ZPs te 
testen en waar nodig aansluitend te verbeteren. 

• Voor het ZP voor mensen met kanker wordt een communica-
tiestrategie ontwikkeld voor verwijzende artsen en patiënten, 
in aansluiting aan het beleid binnen het Consortium voor 
Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG).  

• In 2018 wordt een wetenschappelijke publicatie over het ZP 
voor mensen met kanker afgerond.  

• Met de Academie Antroposofische Gezondheidszorg zal beleid 
gemaakt worden over hoe de ontwikkelde kennis ingezet kan 
worden in scholing voor zorgprofessionals. 

• M.b.t. de ontwikkeling van nieuwe ZPs wordt gewerkt of zal 
gewerkt gaan worden aan de thema’s: 
 · Angstklachten bij volwassenen (na promotieonderzoek 

Annemarie Abbing) 
 ·  Slaapproblemen van kinderen van 0-7 jaar (promotieonder-

zoek Nicole Weerts) 
 · Infectieziekten (i.s.m. internationale CAM consortium en 

de CARE 2 werkgroep in Dornach) 
• M.b.t. de methodologie van het ontwikkelen van ZPs wordt 

internationale samenwerking nagestreefd binnen de AG.
• De ontwikkelde ZPs voor mensen met depressie (en angst), 

kanker en gehechtheidsproblemen zullen stap voor stap 
verder ontwikkeld worden, met verdere wetenschappelijke 
onderbouwing, implementatie en communicatie.  

Enkele relevante publicaties 

• De Bruin, A., et al. (2011). Zorgprogramma voor mensen met 
kanker, op antroposofische grondslag (geschreven in sa-
menwerking met het therapeuticum Aurum te Zoetermeer). 
Leiden: Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg. 

• Niemeijer, M., et al. (2011). Zorgprogramma gehechtheids-
problematiek, op antroposofische grondslag (geschreven in 
samenwerking met het kindertherapeuticum Zeist). Leiden: 
Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg.  

• Ponstein, A., et al. (2011). Zorgprogramma depressieve stoor-
nissen, op antroposofische grondslag (geschreven in samen-
werking met het therapeuticum Haarlem). Leiden: Lectoraat 
Antroposofische Gezondheidszorg. 

• Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg (2012). Werk 
mee aan de ontwikkeling van zorgprogramma’s. Oproep aan 
zorginstellingen en zorgprofessionals. Leiden: Lectoraat 
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mooie scriptie die de HL scriptieprijs in de wacht sleepte. AG 
zorgprofessionals Thea Giesen en Marijke de Mare bouwden deze 
training vervolgens uit tot een non-verbale ‘sova-training’ voor 
het speciaal onderwijs (SO): KICK (kunst in contact met kinde-
ren). Als volgende stap werd de training, m.b.v. financiering 
door het Boshuis, voor het SO op effectiviteit onderzocht. Een 
klinisch relevante verbetering van gedragsindicatoren trad op 
bij kinderen die de KICK-training volgden en niet bij de controle-
groep. Effectmetingen bij de Zonnehuizen, ook gefinancierd door 
het Boshuis, lieten geen kwantitatieve verbeteringen zien, maar 
leverden wel heel enthousiaste reacties van trainers, deelnemers 
en betrokkenen op. Ook in het basisonderwijs was een verbetering 
van gedragsindicatoren in de getrainde groep zichtbaar die niet 
zichtbaar was in de controlegroep.  

Wat heeft het testen van zorgaanbod opgeleverd? 

•  Positieve en adequaat gemeten klantervaringen met AG huis-
artsenzorg. 

•  Moderate kwaliteit evidence van effecten, werkingsmecha-
nismen en veiligheid van een antroposofisch geneesmiddel 
(Citrus/ Cydonia) voor hooikoorts. 

•  Positieve ervaringen met euritmietherapie, kunstzinnige 
therapie en zorg van het Kindertherapeuticum op basis van 
ROM metingen. 

•  Eerste bewijzen van effectiviteit van kunstzinnige therapie op 
het versterken van sociale vaardigheden bij kinderen. 

•  Eerste bewijzen van effectiviteit van uitwendige therapie. 
•  Eerste bewijzen van kosteneffectiviteit van AG huisartsenzorg. 

Welke toekomstige activiteiten gaat het lectoraat ondernemen?  

• In 2018 zal een Handboek over casuïstische methoden ver-
schijnen en zullen cursussen worden gegeven met coaching 
voor het opzetten en uitvoeren van casestudies en het schrij-

Services Research, 14:148 
•  Baars, E.W., Kooreman, P. (2014). A 6-year comparative 

economic evaluation of healthcare costs and mortality rates 
of Dutch patients from conventional and CAM GPs. BMJ Open; 
4:e005332. doi:10.1136/bmjopen-2014-005332 

•  Ponstein, A., Giesen, T. & Hoekman, J. (2015). Onderzoek naar 
het effect van KICK in het onderwijs. In T. Giesen en M. de Mare 
(red): ‘Juf, ik ben een kunstenaar’. Handboek voor een kunstzinni-
ge sociale vaardigheidstraining. SWP, Amsterdam, pg. 133-156. 

•  Baars, E.W. (2017). De stand van zaken van het onderzoek 
naar Citrus/ Cydonia: een natuurlijk middel tegen hooikoorts. 
Foliolum, maart 2017, 9-10, Rijksuniversiteit Groningen. 

•  Van der Werf-Kok, E., Duncan, L., Von Flotow, P., Baars ,E.W. 
(2017). Do NHS GP surgeries employing GPs additionally 
trained in Integrative or Complementary Medicine have lower 
antibiotic prescribing rates? Retrospective cross-sectional 
analysis of national primary care prescribing data in England 
in 2016. BMJ Open. 2017 Dec 20. 

2.3 Methodiekontwikkeling die aansluit bij de  
AG zorgpraktijk 

 De onderzoekers van het lectoraat werken volgens de geldende 
wetenschappelijke normen. Zo wordt de betrouwbaarheid van de 
onderzoeksresultaten gegarandeerd en zorgen wij ervoor dat de 
uitkomsten maatschappelijk en wetenschappelijk serieus geno-
men worden. De AG heeft echter bepaalde kenmerken die niet of 
niet helemaal goed onderzocht kunnen worden met bestaande 
wetenschappelijke onderzoeksmethoden. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor de (fenomenologisch) individu-georiënteerde beeldvormen-
de diagnostiek en werkwijze, de kwalitatieve beoordeling van de 
therapeutische ‘middelen’, de individugerichte aanpak in de keuze 
van therapierichting en interventies, en de sterke oriëntatie op 

ven van case reports. 
•  Deelname aan N=1 studies naar vaktherapieën in het kader 

van de nationale onderzoeksagenda (studenten, docenten, 
onderzoekers) (samenwerking NHL Stenden hogeschool). 

•  Een systematic review naar de effecten van beeldende vakthe-
rapieën bij angst. 

•  Evalueren van de AG ZPs voor kinderen met slaapstoornissen 
en terugkerende bovenste luchtweginfecties. 

•  Evalueren van de kwaliteit van diverse AG therapieën (re-
views, ROM therapieën, casestudies, klinische trials (kosten)
effecten, klantervaringen, veiligheid, mechanismen). 

Enkele relevante publicaties 

•  Giesen, T., Ponstein, A. (2011). KICK: Kunst In Contact met 
Kinderen. Reliëf, zomer 2011. 

•  Baars, E.W. (2011).  Evidence-based curative health promotion. 
A systems biology-orientated treatment of seasonal allergic 
rhinitis with Citrus/Cydonia comp.. [PhD Thesis]. Wageningen 
University. Wageningen, the Netherlands. 

•  Baars, E.W., Koster, E.B., Schoorel, E.P. (2011).  Klanterva-
ringen met een geïntegreerde reguliere en antroposofische 
benadering in het Kindertherapeuticum in Zeist. Nederlands 
Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 79(6): 174-178. 

•  Baars, E.W., Hoekman, J. (red) (2012). De wetenschappelijke 
stand van zaken van de uitwendige therapie. Leiden: Hoge-
school Leiden. 

•  Jong, M.C. , Jong, M., Baars, E.W. (2012). Adverse drug 
reactions to anthroposophic and homeopathic solutions for 
injection: a systematic evaluation of German pharmacovigi-
lance databases. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. DOI: 
10.1002/pds.3298 

•  Koster, E.B., Ong, R.R.S., Heybroek, R., Delnoij, D.M.J., Baars, 
E.W. (2014). The consumer quality index anthroposophic 
healthcare: a construction and validation study. BMC Health 

vitaliteit, gezondheid en eigen regie bevorderen. Daarom ontwik-
kelt, test en gebruikt het lectoraat ook aanvullende onderzoeks-
methoden, waardoor deze kenmerken van de AG beter in hun 
eigenheid onderzocht kunnen worden. 
 

Enkele voorbeelden 

Goethes fenomenologische methode en het therapeutisch inzetten 
van kleuren 
Voormalig KT docente en lid van de kenniskring Wil Uitgeest 
promoveerde op 22 juni 2016 aan de Vrije Universiteit op een 
proefschrift over fenomenologisch kleuronderzoek. Goethe’s 
fenomenologische methode blijkt uitermate geschikt om kleur 
als een kwalitatief fenomeen te onderzoeken. Deze methodische 
benadering, die ook in de KT opleidingen wordt gedoceerd, is 
uitermate geschikt om de eigen regie van studenten en profes-
sionals te versterken en het individu-georiënteerd en context 
gebonden therapeutisch en methodisch inzetten van kleuren als 
therapeutisch ‘middel’ mogelijk te maken. 
 
Therapeutische trajecten onderzoeken met casestudies en case reports  
Casestudy en case report methoden sluiten nauw aan bij de indi-
vidu-georiënteerde beroepspraktijk. Zorgprofessionals kunnen 
deze in de praktijk gebruiken om casussen vanuit een methodisch 
geschoold oordeelsvermogen beter te sturen en evalueren, gege-
vens ‘bij te houden’ en deze gegevens uit te werken tot een we-
tenschappelijke publicatie. Anderzijds kunnen deze methoden in 
het onderwijs toegepast worden. Studenten ontwikkelen hierdoor 
onderzoeksvaardigheden, waarmee zij later in hun beroepsprak-
tijk weten hoe ze onderzoeksresultaten moeten lezen, op 
waarde schatten, en een plek kunnen geven in hun eigen zorg-
aanbod. De onderzoeksvaardigheden vergroten tegelijkertijd de 
eigen regie in het sturen en beoordelen van (veelal individu-geo-
riënteerde en complexe) therapeutische trajecten. 
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Routine Outcome Monitoring  
Het lectoraat heeft met en voor de AG zorgpraktijk een ROM 
(Routine Outcome Monitoring) ontwikkeld en geïmplementeerd. 
Zo wordt routinematig via afname van vragenlijsten informatie 
verkregen over veranderingen in de ernst van de klachten, de 
kwaliteit van leven, de mate van gezondheid en wordt de kwaliteit 
van de zorg in kaart gebracht worden. Op dit moment lopen er 
ROM pilots met kunstzinnig therapeuten en euritmietherapeuten. 
Ook voor het Kindertherapeuticum heeft het lectoraat een ROM 
ontwikkeld als opvolger van het jaarlijkse Rendementsonderzoek.
 
Van protocollen en richtlijnen naar inspirerende zorgprogramma’s 
In plaats van protocollen en richtlijnen die een (sub)groep bena-
dering mogelijk maken, ontwikkelt het lectoraat samen met het 
AG veld inspirerende zorgprogramma’s, die zorg op maat voor de 
individuele patiënt mogelijk maken (zie ook §2.1).  
 
Vragenlijstontwikkeling 
Vragenlijsten maken concepten meetbaar. In de afgelopen jaren 
heeft het lectoraat nieuwe vragenlijsten ontwikkeld (bijvoorbeeld 
de Consumer Quality Index - Antroposofische Gezondheidszorg 
(CQI-AG) om klantervaringen met AG te meten), en bestaande 
vragenlijsten vertaald (bijvoorbeeld de State-aR om autonome 
regulatie te meten) en gevalideerd zodat zij gebruikt kunnen wor-
den in de kwaliteitszorg, de klinische praktijk en het onderzoek. 
  

Wat heeft het ontwikkelen van methodieken opgeleverd? 

•  Een beschrijving en validering van Goethe’s fenomenologi-
sche methode voor het inzetten van kleuren binnen en buiten 
KT, wat de acceptatie van deze methode in onderwijs en 
onderzoek sterk heeft vergroot.  

•  Een richtlijn voor het schrijven van KT case reports  
(CARE-AAT), die later tevens (in aangepaste wijze) gebruikt 
kan gaan worden voor andere therapierichtingen.  

•  Een documentatiemethode voor het gestructureerd verzame-
len van relevante gegevens voor case reports gedurende het 
therapeutisch traject.  

•  Een overzicht van drie soorten case reports met hun eigen 
doelstellingen en criteria. Alle derdejaars KT studenten 
worden onderwezen in deze methodiek en oefenen met het 
schrijven van een case report. Voor vierdejaars studenten is 
er de mogelijkheid om mee te werken aan onderzoek van het 
lectoraat, door een casus van een ervaren therapeut uit te 
werken tot case report.  

•  Positieve en state of the art gemeten klantervaringen met AG 
huisartsenzorg, waarbij aanvullend de klantervaringen met 
de specifieke eigenheid van AG tevens onderzocht is. Deze 
vragenlijst wordt nu via Qualizorg afgenomen bij patiënten 
van AG huisartsen. 

•  Een gevalideerd meetinstrument (Nederlandse State-aR vra-
genlijst) waarmee de mate van autonome regulatie gemeten 
kan worden en die ingezet wordt in onderzoek naar AG/KT. 

•  Eerste ROM resultaten van effecten en klantervaringen met 
KT, euritmietherapie en het Kindertherapeuticum.  

•  Een analyse van zorgaspecten die relevant zijn voor patiënten 
van AG huisartsen, die de basis leveren voor de ontwikkeling 
van Patient-reported outcomes (PROMs). 

•  Een systeembiologische biomarker die gebruikt kan worden 
voor het holistisch meten van immunologische effecten van 
hooikoorts. 

Welke toekomstige activiteiten gaat het lectoraat ondernemen?  

•  In 2018 wordt het proefschrift van Annemarie Abbing afge-
rond, waarin ontwikkeling, documentatie en toepassing van 
case reports in KT wordt samengebracht en ingevoegd wordt 
in de bredere context van effectonderzoek naar KT. 

•  In 2018 wordt het proefschrift van Evi Koster afgerond, waar-
in de ontwikkeling en toepassing van de CQI-AG klantervaring 

vragenlijst in de bredere context wordt geplaatst van de 
bijdrage van AG vanuit patiëntenperspectief. 

•  In 2018 zal een Handboek over casuïstische methoden ver-
schijnen en zullen cursussen worden gegeven met coaching 
voor het opzetten en uitvoeren van casestudies en het schrij-
ven van case reports. Deze kennis en methoden worden onder 
meer ingezet in N=1 studies naar vaktherapieën in het kader 
van de nationale onderzoeksagenda (studenten, docenten, 
onderzoekers) (samenwerking Stenden hogeschool). 

•  Binnen de internationale AG S-HEAL groep zullen voor de AG 
in Nederland relevante vragenlijsten vertaald en gevalideerd 
gaan worden. De resultaten zullen gebruikt worden voor de 
verdere ontwikkeling van het onderzoek naar salutogenese en 
hygiogenese, en voor implementatie in de zorgpraktijk. 

•  Samen met het Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum en het 
AG veld wordt een onderzoeksvoorstel voorbereid en, bij vol-
doende financiering, uitgevoerd naar de verdere ontwikkeling 
en implementatie van de beeldvormende bespreking. 

Enkele relevante publicaties 

•  Baars, E.W., Nierop, A.F.M., Savelkoul, H.F.J. (2012).  Deve-
lopment of systems biology-oriented biomarkers by permuted 
stepwise regression for the monitoring of seasonal allergic 
rhinitis treatment effects. Journal of Immunological Methods 
378(1-2): 62-71. DOI: 10.1016/j.jim.2012.02.005. 

•  Koster, E.B., Ong, R.R.S., Heybroek, R., Delnoij, D.M.J., Baars, 
E.W. (2014).  The consumer quality index anthroposophic 
healthcare: a construction and validation study  BMC Health 
Services Research, 14:148. 

•  Baars, E.W., Ponstein, A., Kok, E.T., Heybroek, R., Van der 
Veen, W., Kröz, M., De Bruin, A. (2015). Validation of the 
Dutch State Version of the Autonomic Regulation (State-aR) 
questionnaire in a group of patients and a group of healthy 
persons. European Journal of Integrative Medicine, 7(1):52. 

•  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 anthroposop-
hic art therapy. International Journal of Art Therapy, DOI: 
10.1080/17454832.2016.1170054. 

•  Koster, E.B, Baars, E.W., Delnoij, D.M.J. (2016). Patient- 
centered outcomes on quality of life and anthroposophic 
healthcare: a qualitative triangulation study. Quality of Life 
Research, DOI: 10.1007/s11136-016-1276-8. 

•  Kröz, M., Reif, M., Pranga, D., Zerm, R., Schad, F., Baars, E.W., 
Girke, M. (2016). The questionnaire on Autonomic Regulation 
- a useful concept for Integrative Medicine? Journal of Integra-
tive Medicine, 14(5), 315-321. 

•  Uitgeest, W.C. (2016). Bang voor rood, geel en.... blauw?: 
Goethe, Merleau-Ponty en fenomenologisch kleuronderzoek. 
Proefschrift. Amsterdam: Vrije Universiteit. 
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“Het lectoraat doet 
belangrijk werk voor 
de antroposofische 
gezondheidszorg. De 
resultaten dragen bij aan 
het beschikbaar houden en 
maken van deze integratieve 
[of holistische] vorm 
van gezondheidszorg en 
dat is erg belangrijk voor 
Antroposana en haar leden. 
Wij zijn erbij gebaat dat 
de werkzaamheid en de 
veiligheid van therapieën 
duidelijk aantoonbaar is en 
zijn erg blij met het werk dat 
het lectoraat de afgelopen 
10 jaar verzet heeft. Er is een 

mooie basis 
gelegd die nog 
vele verdere 
onderzoeks
perspectieven 
biedt voor de 
toekomst.” 

 
Marjolein Doesburg, 
Antroposana 

2.4  Wetenschapsgevoed onderwijs en nascholing 

Als voorbereiding op een door wetenschap ‘gevoede’ praktijkvoe-
ring draagt het lectoraat bij aan het ‘voeden’ van de studenten 
van de antroposofisch geïnspireerde opleidingen, zoals de oplei-
ding Kunstzinnige Therapie (KT) en de masteropleiding euritmie. 
Het is voor toekomstige beroepsbeoefenaren van belang om bij te 
blijven en om steeds de best mogelijke zorg te leveren. Dat bete-
kent niet alleen intervisie volgen en nascholen, maar ook zoeken 
naar bv. wetenschappelijk onderbouwde inzichten van anderen 
en die kennis gebruiken in het eigen werk. Hoe doe je dat? Maar 
ook: hoe kunnen studenten hun vak in de praktijk onderzoeken, 
wetenschappelijk (verder) onderbouwen en de resultaten aan 
anderen kenbaar maken? Dat zijn aspecten die bij het onderwijs 
in onderzoeksvaardigheden aan studenten aan bod komen. Niet 
alleen studenten maar ook professionals uit het werkveld hebben 
deze kennis nodig. Een reden dat het lectoraat ook actief nascho-
ling verzorgd, zodat ook de professional in staat blijft om de best 
mogelijke zorg te leveren. 

Bijdrage aan de opleiding KT 

Met het formuleren van criteria voor verschillende soorten 
casusbeschrijvingen en coaching heeft het lectoraat bijgedra-
gen aan de bijscholing van het docententeam van de opleiding 
KT. Deze docenten zijn daardoor nu beter in staat om studenten 
KT te begeleiden bij het schrijven van verschillende soorten 
‘case reports’, een mogelijkheid die studenten in het vierde jaar 
opleiding vaak kiezen als onderwerp bij hun afstudeeronderzoek. 
In de afgelopen jaren is de kwaliteit van de case reports dankzij 
de activiteiten van het lectoraat toegenomen en de verwachting 
is dat de kwaliteit nog verder zal toenemen nu het lectoraat ook 
voorbeelden van case reports en een methodisch handboek aan 
het schrijven is. 

Het lectoraat draagt ook bij aan het onderzoek naar impressief 
werken, als aanvulling op het zogenaamde expressief werken wat 
in veel vaktherapieën wordt gehanteerd. Hierbij gaat het dus niet 
om het via creatieve middelen bv. uiten van emoties, maar gaat 
het om het leren kennen van de innerlijke kwaliteit van therapeu-
tische middelen (bv. kleuren of muzikale elementen) en de the-
rapeutische effecten van het ervaren van deze middelen. De inzet 
van Goethe’s fenomenologische methode is hierbij essentieel.

Samenwerking met andere opleidingen 

Naast studenten van de opleiding KT profiteren ook studenten 
van de minor Andere Kijk op Gezondheid en Ziekte en de master-
opleiding Euritmie Therapie, beroepsbeoefenaren (via nascholing 
aan de Academie AG) en collega vaktherapeuten (via publicaties 
in het vakblad voor vaktherapie en uitwisseling met andere hoge-
scholen) van de inzichten die door het lectoraat zijn gegenereerd. 
Naar verwachting gaan hogeschool Arnhem-Nijmegen producten 
van het lectoraat AG gebruiken in de opleiding creatieve therapie 
en ook de hogescholen Windesheim (Zwolle) en NHL Stenden 
(Leeuwarden) tonen interesse. 
Via het Centrum voor Vitaliteit zijn er 38 studenten van drie ver-
schillende opleidingen (fysiotherapie, verpleegkunde en kunst-
zinnige therapie) die PGO uitvoeren of uitgevoerd hebben, samen 
met ondernemers, gemeenten en andere stakeholders van Econo-
mie071. Inmiddels hebben ook 8 studenten Biologie en Medisch 
Laboratoriumonderzoek (en Huidtherapie, hogeschool Utrecht) 
literatuuronderzoek gedaan naar de werkzaamheid van natuurlij-
ke middelen voor infectieziekten in het kader van de wereldwijde 
problematiek van de antimicrobiële resistentie. Tenslotte hebben 
in de afgelopen jaren diverse universitaire studenten (bijvoor-
beeld geneeskunde, psychologie en pedagogiek) hun bachelor- of 
masteronderzoek bij het lectoraat uitgevoerd.
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2.5  PR, communicatie & implementatie 

De resultaten van het PGO van het lectoraat zijn met name 
via symposia, publicaties en presentaties gecommuniceerd. 
Implementatie van de resultaten is op beperkte schaal 
gerealiseerd.  

Symposia/ Internationaal congres  

Het lectoraat heeft jaarlijks minimaal één symposium of congres 
georganiseerd in Hogeschool Leiden. Niet alleen het werkveld 
informeren over actuele ontwikkelingen in wetenschap en maat-
schappij, onderzoeksresultaten en lopende projecten, maar ook 
het bij elkaar brengen van wetenschappers en het faciliteren van 
kennisuitwisseling zijn doelstellingen van onze symposia. 
Een van de hoogtepunten was het 3-daagse International 
Congress “The contribution of Anthroposophic Medicine to the 
development of Integrative Medicine” in 2014, waarbij weten-
schappers uit vele landen aanwezig waren en hun onderzoeken 
met elkaar en met zorgprofessionals deelden en bediscussieer-
den. Daarnaast is het lectoraat sinds enkele jaren een van de 
medeorganiserende partijen van de jaarlijkse februari conferentie 
voor het AG veld. 

Publicaties  

In de periode 2008 – 2017 zijn er van het lectoraat 155 publica-
ties verschenen (zie ook de factsheet in hoofdstuk 4). 
 

Presentaties  

In de periode 2008 – 2017 heeft het lectoraat 178 presentaties 
verzorgd in binnen- en buitenland (zie ook de factsheet in hoofd-
stuk 4). 
  

Implementatie 

De onderzoeksresultaten van het lectoraat worden op verschil-
lende manieren geïmplementeerd in de praktijk. Zo worden 
een aantal van de ontwikkelde zorgprogramma’s al ingezet in 
verschillende therapeutica en wordt de ROM monitoring infra-
structuur bijvoorbeeld al gebruikt bij de beroepsverenigingen 
KT en euritmie therapie en bij het Kindertherapeuticum in Zeist. 
Daarnaast worden met behulp van de CQI-AG al in diverse huis-
artspraktijken klantervaringen gemeten en worden de resultaten 
van kostenonderzoeken gebruikt door de beroepsverenigingen 
bij gesprekken met maatschappelijke partners. Tot slot wordt de 
Strategische Onderzoeksagenda voor Vaktherapeutische beroepen 
gebruikt om het onderzoeksbeleid binnen het Praktijkonderzoek 
kunstzinnige therapie (POKT) in de komende jaren vorm te geven 
en wordt de gevalideerde State-aR vragenlijst die autonome 
regulatie meet ingezet in onderzoek naar AG. 

“De toename van het aandeel 
praktijkgericht onderzoek in 
hboopleidingen is met name 
voor kunstzinnig therapeuten 
in opleiding relevant 
omdat de beroepsgroep 
veel belang heeft bij een 
goede onderbouwing van 
therapeutische interventies. 
Bij deze ontwikkeling 
heeft het lectoraat AG 
een richtinggevende en 
ondersteunende functie. 
Onderzoeken van het lectoraat 

hebben 
producten 
opgeleverd 
die direct in 
het onderwijs 
worden benut.”  

Martine Haak,  
opleidingsmanager  
Kunstzinnige Therapie 
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2.6  Netwerk  

Kennisinstellingen 
‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder én sta je sterker’ is 
een gezegde dat uiteraard ook voor lectoraten en het PGO geldt. 
Dat is dan ook de reden dat we vanuit het lectoraat verbindingen 
leggen met andere kenniskringen en –instellingen.  
Zo onderhouden we binnen hogeschool Leiden rondom de thema’s 
KT, vitaliteit, gezondheid en eigen regie versterken het contact 
met bijvoorbeeld de lectoraten Eigen Regie, GGZ en het lecto-
raat Sociale Innovatie en Ondernemerschap. Rondom het thema 
antimicrobiële resistentie werken we samen met de lectoraten 
Innovatieve Moleculaire Diagnostiek en Biodiversiteit. Vanuit het 
Centrum voor Vitaliteit wordt samengewerkt met veel opleidingen 
en lectoraten binnen Hogeschool Leiden. Studenten van diverse 
opleidingen kunnen in de projecten van het lectoraat participe-
ren. Voor het valideren van vragenlijsten worden bv. studenten 
van de opleiding Toegepaste Psychologie ingezet. Voor het 
uitvoeren van vitaliteitsmetingen kunnen studenten fysiotherapie 
ingezet worden, voor de uitvoer van interviews worden studenten 
van verschillende opleidingen ingezet, voor het antibioticumre-
sistentieprogramma is samenwerking met de opleiding Biologie 
en Medisch Laboratoriumonderzoek. 
Maar ook buiten Hogeschool Leiden in Nederland werken we 
samen met andere hogescholen (bv. rondom KT onderzoek met de 
vaktherapeutische lectoraten en rondom vitaliteit met drie Vitale 
Delta hogescholen) en universiteiten (o.a. promotieonderzoeken, 
NeLL (National Ehealth Living Lab), Medical Delta universiteiten). 
Daarnaast kunnen we voor KT steeds beter samenwerken met de 
FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) hetgeen o.a. tot 
uiting komt in een bijdrage aan de generieke module vaktherapie 
GGZ, een gemeenschappelijk opgestelde onderzoeksagenda en 
bijdrages aan het opstellen van richtlijnen binnen de vaktherapie 
en het werken met transdiagnostische factoren. 

Internationaal werken we samen binnen de AG/AM en IM research 
community i.h.a. en zijn er met name bij de promotieonderzoeken 
en rondom het thema antibioticaresistentie samenwerkingen 
internationaal met diverse universiteiten en hogescholen. 

Financiers 

Het lectoraat wordt voor 50% gefinancierd door Hogeschool 
Leiden en voor 50% door het AG werkveld. Dit bestaat uit antro-
posofische gezondheidscentra/therapeutica, beroepsgroepen, in-
stellingen en wordt verder voor een belangrijk deel ondersteund 
door fondsen: Stichting AG Phoenix, Iona Stichting (waar ook het 
Bernard Lievegoedfonds in opgenomen is), Raphael Stichting, 
Stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie, het Camphill 
fonds, de AViN, de Stichting Triodos Fonds, en de Stichting Vrien-
den van Bronlaak.  
Naast deze basisfinanciering heeft het lectoraat subsidies 
geworven bij nationale en internationale subsidieverstrekkers, 
zoals ZonMW, SIA-RAAK, Ekhaga Stiftelsen, Gyllenberg Stiftelse, 
Interreg. De afgelopen 10 jaar (2008-2017) is in totaal iets meer 
dan 1 miljoen euro geworven.

Samenwerking met het AG veld

Met het AG werkveld streven we naar optimale samenwerking 
zodat de activiteiten en de resultaten optimaal bijdragen aan de 
vragen in de opleidingen en het beroepenveld. Twee keer per jaar 
organiseren we de Platformbijeenkomst Onderzoek (sinds eind 
2017 samen met het Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum, ver-
bonden aan de VU) om onderzoeksbeleid voor te bereiden, lopend 
onderzoek en relevante onderzoeksontwikkelingen te bespreken.  
Met de opleiding KT is structureel overleg over afstemming tussen 
opleiding en lectoraat.

  

“Het lectoraat AG is actief, dienstbaar en 
enthousiast in hun werkwijze en is bereikbaar 
als kenniscentrum voor de zorgpraktijk. Het 
functioneert als een waardevolle brug die de 

antroposofische zorg met 
de reguliere zorg verbindt, 
zowel in Nederland als 
internationaal.” 
 
Ted van Schie, voorzitter NVAZ
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Mijn drijfveer  Nicole Weerts 
Ik ben kinderfysiotherapeute met ruime werkervaring (25 jaar) 
in het antroposofische werkveld. Sinds januari 2017 ben ik ver-
bonden aan het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg als 
extern onderzoeker en promovendus. Mijn promotieonderzoek 
richt zich op de antroposofische kindergeneeskunde. Binnen 
de antroposofische kindergeneeskunde willen we begrijpen hoe 
het kind ‘in elkaar steekt’ en richten we ons met antroposofi-
sche therapieën en medicatie op het versterken van de gezonde 
kanten van het kind. Niet de ziekte staat primair centraal maar 
de vraag hoe je gezondheid kunt stimuleren. 
Ziekte en stagnatie in de ontwikkeling van een 
kind ‘horen bij het leven’. Ziekte kan medica-
menteus of op een andere manier bestreden 
worden en dat kan nodig zijn. Maar een kind 
leert ook met ziekte of met weerstand omgaan 
als het in zijn gezonde kant gezien en gesterkt 
wordt. Dat is waar de antroposofische kinderge-
neeskunde goed in is en waar de salutogenese 
vanuit gaat. Misschien wel net zo belangrijk als 
het bestrijden van ziekte, want het is ontwikke-
lingsgericht. Ik wil onderzoeken of de antropo-
sofische kindergeneeskunde raakvlakken heeft 
met de salutogenese.

Mijn drijfveer   Alice van Liemt
Toen twee jaar geleden vanwege een reorganisatie mijn functie 
bij mijn toenmalige werkgever verviel, ben ik op zoek gegaan 
naar een functie waarin een aantal zaken voor mij moesten 

samenkomen. Het werken in een omgeving waar 
jonge mensen worden uitgedaagd om zichzelf 
te ontwikkelen en nog meer van belang voor mij 
een omgeving waar gezondheid in het algemeen 
en onderzoek naar andere manieren om deze te 
bevorderen (complementaire geneeswijzen, voe-
ding en vitaliteit) centraal staan. Ik ben zelf geen 
onderzoeker, mijn drijfveer is om de lector en de 
onderzoekers van het lectoraat zo te ondersteu-
nen dat zij onderzoek kunnen verrichten naar de 
werking van antroposofische gezondheidzorg en 
de effecten hiervan. Hiermee kan ik mijn bijdrage 
leveren aan de doelstelling van het lectoraat AG.
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Voortbouwend op wat het lectoraat in 10 jaar samen met onze 
partners heeft bereikt, willen we de komende jaren verder 
werken langs de volgende vier programmalijnen. Hierbij 
wordt steeds m.b.t. de concrete projectontwikkeling met de 
stakeholders afgestemd en/ of aangesloten bij de vragen in 
het betreffende domein. Hieronder worden de plannen per 
onderzoekslijn kort uiteengezet.

Kunstzinnige Therapie 

Deze onderzoekslijn heeft zijn basis in de opleiding KT. Speerpunt 
binnen deze lijn is allereerst het verder ontwikkelen van casuïs-
tische methoden en deze implementeren in de opleiding KT en 
de beroepsverenigingen. Daarnaast zal er worden gewerkt aan 
het valideren van Goethe’s fenomenologische methode om de 
werking van therapieën te kunnen onderzoeken en effectonder-
zoek om daarmee de wetenschappelijke basis van KT en andere 
vaktherapieën te versterken. Tot slot wil het lectoraat de oplei-
ding KT blijven voeden met onderzoeksresultaten en docenten en 
studenten ondersteuning blijven bieden bij het ontwikkelen en 
versterken van onderzoeksvaardigheden. 

Antroposofische Gezondheidszorg

De AG-onderzoekslijn vindt zijn basis in het AG werkveld en 
sluit aan bij de (inter)nationale ontwikkeling van Integrative 
Medicine. Speerpunten zijn het valideren en implementeren van 
casuïstische methoden die kunnen bijdragen aan decision-making 
en effectevaluatie. Onderzoeksactiviteiten binnen deze lijn zijn 
bijvoorbeeld het verder ontwikkelen en implementeren van de 
AG zorgprogramma’s (bijvoorbeeld oncologie, depressie/ angst 
en gehechtheidsproblemen) en het evalueren van de kwaliteit en 

(kosten)effectiviteit van AG (bijvoorbeeld d.m.v. systematische 
reviews, case studies, RCT’s en klantervaringsonderzoek).

Antimicrobiële resistentie 

In deze onderzoekslijn staan natuurlijke producten/ behande-
lingen als alternatieven voor antibiotica in de behandeling van 
infectieziekten centraal. Dit sluit aan bij de wereldwijde proble-
matiek van antimicrobiële resistentie. De activiteiten die het lec-
toraat in dit kader uitvoert zijn onderdeel van een Internationaal 
IM consortium en binnen de hogeschool is er samenwerking met 
de lectoraten Innovatieve moleculaire diagnostiek (van Willem 
van Leeuwen) en Biodiversiteit (van Barbara Gravendeel). 
 

Vitaliteit en gezondheid 

Binnen de onderzoekslijn Vitaliteit en gezondheid wordt gewerkt 
in de context van het project van Economie071 binnen de Leidse 
regio. Dit project vindt zijn basis in het Centrum voor Vitaliteit. 
Binnen de hogeschool wordt er in deze lijn samengewerkt met 
de andere lectoraten van de faculteit Gezondheidszorg en ook 
worden andere lectoraten en opleidingen binnen de hogeschool 
uitgenodigd te participeren in projecten. 
 

Overige beleidsonderdelen 

Het lectoraat ondersteunt docenten en AG zorgprofessionals 
bij het opzetten en uitvoeren van promotietrajecten binnen de 
beschreven vier onderzoekslijnen. De lector streeft naar het 
verwerven van het promotierecht door een 0-aanstelling als 
Universitair Hoofddocent (UHD) aan een universiteit te verkrijgen 
om daarmee in staat te zijn als promotor promovendi te kunnen 

3.  
Toekomstperspectief
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begeleiden. De activiteiten van het lectoraat worden gefinancierd 
vanuit de basisfinanciering van het lectoraat (met bijdragen van 
Hogeschool Leiden en het AG veld) en aanvullende projectfinan-
ciering. Door inzetten van 0.2 FTE voor acquisitie en inhuren van 
PNO Consultants voor diensten zet het lectoraat in op het verwer-
ven van aanvullende financiering van projecten. Het Centrum voor 
Vitaliteit wordt gefinancierd via projectfinanciering. Het lectoraat 
neemt deel aan (inter)nationale netwerken rondom de vier be-
schreven thema’s. Het lectoraat streeft naar beleidsontwikkeling 
en implementatie van onderzoeksresultaten in nauwe afstemming 
met de NVAZ, de AG beroepsgroepen en de opleidingen nationaal 
en internationaal.  Het lectoraat wil de komende periode nadruk-
kelijker bijdragen aan ontwikkeling van onderwijs, met name op 
gebied van onderzoeksvaardigheden, voor zowel studenten als 
docenten. Dit geldt binnen Hogeschool Leiden natuurlijk voor de 
opleiding KT, maar ook voor diverse minoren. Tot slot streeft het 
lectoraat ernaar om capaciteit vrij te houden om externe AG pro-
fessionals te adviseren en coachen bij eigen onderzoeksprojecten. 

“Stichting Phoenix is vanaf 
het begin een belangrijke en 
enthousiaste financier van het 
lectoraat AG. Wij investeren 
in gezamenlijk gedragen 
wetenschap, het toetsen van 
kwaliteit en het koesteren 
van bezieling. Het is voor 
ons van grote waarde dat 
het lectoraat de klanken in 
de wetenschappelijke wereld 
weet te verbinden met de 
klanken uit de wereld van de 
innerlijke bezieling en daar een 
harmonisch geheel van maakt. 
Promotieonderzoeken zijn daar 

een concreet 
voorbeeld 
van. Het is een 
opgave om deze 
verbinding ook 
in de toekomst 
goed te blijven 
verzorgen.”
 
Jacques Duivenvoorden,  
Stichting AG Phoenix
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Samenvatting

In de periode 2007 – 2017 zijn er door het lectoraat:
• 53 projecten uitgevoerd in de volgende categorieën:

 · Het ontwikkelen van optimaal en inspirerend zorgaanbod: 12
 · Het stap voor stap testen van zorgaanbod: 15
 · Methodiekontwikkeling die aansluit bij de AG zorgpraktijk: 8
 · Antibioticaresistentie: 4
 · Promotietrajecten: 6
 · Professionele communicatie: 2
 · Overige projecten: 6

• 6 promotieonderzoeken gestart, waarvan er:
 · 2 zijn afgerond
 · 3 nog onderweg zijn
 · 1 gestopt is

• 155 publicaties gerealiseerd:
 · Het ontwikkelen van optimaal en inspirerend zorgaanbod: 51
 · Het stap voor stap testen van zorgaanbod: 40
 · Methodiekontwikkeling die aansluit bij de AG zorgpraktijk: 33
 · Antibioticaresistentie: 6
 · Promotietrajecten: 2
 · Overige publicaties: 23

• PR & Communicatie:
 · 178 presentaties gehouden
 · 14 symposia/ congressen samen met het AG werkveld 

georganiseerd

Projecten lectoraat AG 2008 - 2017

Het ontwikkelen van optimaal en inspirerend zorgaanbod
• Bedrijfsgeneeskunde in de eerste lijn
• Behandeldoelen AG
• Casusbeschrijvingen Kunstzinnige Therapie
• Euritmietherapie en Hooikoorts
• Lichaamsgerichte Kunstzinnige Therapie
• Netwerk Oncologie 
• Zorgprogramma Fysiotherapie bij schouderklachten, een 

antroposofische benadering
• Zorgprogramma voor mensen met Depressie, een antroposo-

fische benadering
• Zorgprogramma voor mensen met Gehechtheidsproblemen, 

een antroposofische benadering
• Zorgprogramma voor mensen met Hooikoorts, een antropo-

sofische benadering
• Zorgprogramma voor mensen met Kanker, een antroposofi-

sche benadering
• ZonMw project: zorgprogramma ontwikkeling en organisatie 

Het stap voor stap testen van zorgaanbod 
• Best practices AG
• CQI-AG huisartsen
• Euritmietherapie en Hooikoorts
• KICK – Kunst in Contact met Kinderen
• Kosteneffecten van CAM huisartsen in vergelijking met regu-

liere huisartsen
• Lichaamsgerichte Kunstzinnige Therapie
• Monitoring zorgprogramma’s voor mensen met kanker en 

depressieve klachten
• RCT CiSAR (Citrus/ Cydonia bij hooikoorts)
• RCT Kunstzinnige therapie bij angstklachten
• Rendementsonderzoek Kindertherapeuticum 2006-2009

4.  
Factsheet lectoraat  

Antroposofische Gezondheidszorg  
2007-2017   
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Publicaties lectoraat AG 2007 – 2017

Het ontwikkelen van optimaal en inspirerend zorgaanbod
• Niemeijer, M.H., & Hoekman J. (red.) (2007). Verhalen van 

autisme. Mensen met autisme in antroposofische zorg. 
Assen: Van Gorcum.

• Baars, E.W. (2008). Heilpädagogik als angewandte Erfah-
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bringen mit dem Ich durch Musiktherapie‘. Internationale 

conferentie voor muziektherapie (Zutphen).
• 21-5-2012: Erik Baars: Lezing Faculty of Pharmaceutical 

Sciences, University of Copenhagen, (Kopenhagen, Dene-
marken).

• 20-9-2012: Erik Baars: Lezing tijdens het 20e Folia Orthica 
symposium (Amersfoort).

• 22/23-9-2012: Erik Baars: Presentaties tijdens het ECIM 
congres 2012 (Florence, Italië).

• 28-9-2012: Erik Baars: Lezing voor Queeste.
• 4-10-2012: Erik Baars: Workshop tijdens het ‘Heel de mens 

congres’.
• 9-10-2012: Erik Baars: Lezing bij het Europese parlement 

(Brussel, België).
• 10-10-2012: Erik Baars: Workshop tijdens het Congres Gezon-

de zorg. 
• 30-10-2012: Erik Baars:  lezing tijdens de Netwerkbijeen-

komst NIKIM
• 2-11-2012: Odulf Damen: Lezing ‘Kunst en salutogenese’ 

tijdens het Symposium ‘De kracht van kunst in therapie’. 
Hogeschool Leiden en NVKT (Leiden).

• 7-11-2012: Evi Koster: Presentatie ‘Integrating the patient’s 
perspective in public health and health care’. Pre-conference 
van de EUPHA (Malta).

• 17-11-2012: Joop Hoekman en Erik Baars: Lezingen tijdens 
de jaarlijkse Algemene ledenvergadering van de V&VN Antro-
posofische Zorg.

• 23/24-11-2012: Erik Baars: Workshop Herfstcongres (Amster-
dam).

• 14-12-2012: Jaarlijks symposium lectoraat AG
 · Presentaties

 · Erik Baars: Terugblik en vooruitblik op de activiteiten van 
het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg.

 · Erik Baars: Innovatieve, verantwoorde en zichtbare AG.  
 · Anne Ponstein: Zorgprogramma’s. 
 · Egbert van Wijk: ICT ondersteuning.

2010

• 17-3-2010: Erik Baars: Lezing Studiecentrum voor antroposo-
fie (Den Haag).

• 19/20-3-2010: Onderzoekgroep euritmietherapie: Workshop 
symposium Alanus Hochschule (Alfter, Duitsland).

• 21-4-2010: Erik Baars: Lezing Patiëntenvereniging Hesperis 
(Amsterdam).

• 10-9-2010: Erik Baars: Lezing tijdens het symposium ‘Impul-
sen voor een toekomstige gezondheidszorg’. Netwerkuniversi-
teit Bernard Lievegoed Fonds (Zeist).

• 12-11-2010: Jaarlijks symposium van het Lectoraat Antropo-
sofische Gezondheidszorg (Leiden). 

• 20-11-2010: Lezingen Erik Baars Federal University of Sao 
Paulo (Brazilië).

2011

• 14-1-2011: Presentatie voor de Voortgezette opleiding antro-
posofische verpleegkundigen (Amersfoort).

• 19-1-2011: Erik Baars: Lezing voor het Platform Antroposofi-
sche Gezondheidzorg (Zeist).

• 22-1-2011: Erik Baars: Lezing tijdens nascholing euritmiethe-
rapie (Zeist).

• 3-2-2011: Erik Baars: Workshop voor het REOS symposium 
zelfmanagement (Hoofddorp).

• 16-2-2011: Erik Baars: Lezing minor Antroposofische Gezond-
heidszorg (Leiden).

• 11/15-6-2011: Martin Niemeijer: Lezing ‘Stress in attachment 
problems, a body-oriented approach’. 14th International Con-
gress od ESCAP- European Society for Child and Adolescent 
Psychiatry (Helsinki, Finland). 

• 14/18-9-2011: Leonie Schaper en Erik Baars: Workshop 
tijdens jaarlijkse conferentie medische sectie van de Antropo-
sofische Vereniging & presentatie AG onderzoek in Nederland 

(research council) (Dornach, Zwitserland).
• 21/24-9-2011: Wil Uitgeest en Odulf Damen: Workshop ECAR-

TE International conference (Lucca, Italië).
• 7/9-10-2011: European Congress of Integrative Medicine, 

Berlijn Duitsland: 
 · Annemarie Abbing: Lezing ‘The development of a profes-

sional monitoring infrastructure for anthroposophic art 
therapy’.

 · Martin Niemeijer: Lezing ‘A holistic scale for the assessment 
of physical and psychological functioning in children with 
developmental disorders’. 

 · Erik Baars: Lezing ‘Client experiences with anthroposop-
hic pediatric care in a therapeuticum for children in the 
Netherlands’. 

 · Evi Koster, Rob Ong, Erik Baars: Poster presentatie ‘De-
velopment and validation of the ‘consumer Quality index 
-Anthroposophic healthcare’ to measure patient experien-
ces systematically’.

 · Anne Ponstein, Esther Kuipers, Martin Niemeijer, Gabriel-
le Rutten, Anja de Bruin, Erik Baars: Poster presentatie 
‘Design, implementation and testing of practice-based 
healthcare programs in anthroposophic healthcare’.

 · Arieanne van Kalsbeek, Joop Hoekman: Poster presentatie 
‘Effects of anthroposophic rhythmical body oiling therapy 
on symptoms of stress and wellbeing in children and youth 
with mild ID and psychiatric disorders’. 

 · Erik Baars: Poster presentatie ‘A systematic review of the 
effects, safety and working principles of Citrus/Cydonia 
comp. for seasonal allergic rhinitis’. 

• 14-10-2011: Wil Uitgeest: Lezing ‘(Post) Moderne kunst en de 
binnenkant van blauw’, Kleurcongres, Stichting Kleur en Visie.

• 29-10-2011: Erik Baars: Lezing symposium AViN afdeling 
Leiden.

• 3-11-2011: Erik Baars: Lezing FVB Studiedag Vaktherapie in 
Zicht.
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Medicine en ervaringswetenschap in de reguliere genees-
kunde’. 

 · Guus van der Bie en Frans Kusse: Workshop ‘Onderwijs in AG 
en IM’. Congres ‘De bijdrage van Antroposofische Gezond-
heidszorg aan de ontwikkeling van Integrative Medicine’ 
(Leiden).

 · Anja de Bruin en Marco Ephraïm: Workshop ‘Antroposo-
fische behandeling voor de patiënt met kanker’. Congres 
‘De bijdrage van Antroposofische Gezondheidszorg aan de 
ontwikkeling van Integrative Medicine’ (Leiden).

 · Odulf Damen en Martin Niemeijer: Workshop ‘Zorgprogram-
ma en behandelmodule muziektherapie bij gehechtheids-
problematiek’. Congres ‘De bijdrage van Antroposofische 
Gezondheidszorg aan de ontwikkeling van Integrative 
Medicine’ (Leiden).

 · Miek Jong en Evi Koster: Workshop ‘Patiëntervaringen 
met AG en IM’. Congres ‘De bijdrage van Antroposofische 
Gezondheidszorg aan de ontwikkeling van Integrative 
Medicine’.

 · Anne Ponstein: Presentatie ‘Anthroposophic healthcare 
program Depressive Disorders’. 

 · Anne Ponstein: Presentatie ‘The evaluation of a social 
training program exploiting the arts (KICK)’. 
Annemarie Abbing en Esther Kok: Workshop ‘Communica-
tion and language’.

 · Erik Baars: Workshop ‘Spiritual science and conventional 
science’.

 · Erik Baars: Workshop ‘How to operationalize anthropo-
sophic concepts with questionnaires and measurement 
instruments?’.

 · Erik Baars: Presentatie ‘Whole medical systems: A review on 
characteristics’. 

 · Erik Baars: Presentatie ‘Is anthroposophic medicine a 
scientific research field?’.

 · Erik Baars: Presentatie ‘A six-year comparative economic 

evaluation of healthcare costs and mortality rates of Dutch 
patients from conventional and CAM GPs’. 

 ·  Guus van der Bie: Workshop ‘Education and research’. 
 ·  presentatie Ester Kok ‘Antimicrobial and antifungal resis-

tance: can Complementary and Alternative Medicine help 
solving the problem?’. 

 · Evi Koster: Presentatie ‘Client experiences with anthropos-
ophic healthcare: A qualitative method triangulation’. 

 · Wil Uitgeest: Presentatie ‘Colour in art therapy’. 
 · Annemarie Abbing: Presentatie ‘First steps towards evi-

dence-based practice in anthroposophic art therapy’.
 · Erik Baars: Workshop ‘Research on AM practice methods 

(diagnostics, guidelines, healthcare programs) & AM 
non-medicinal therapies’. 

 · Esther Kok: Presentatie ‘The anthroposophic hypothesis on 
measles during childhood’ 

 · Odulf Damen: Presentatie ‘Music therapeutic module for 
mentally handicapped children with attachment disorder’.

 · Wil Uitgeest: Presentatie ‘Goethe and modern phenomeno-
logy’. 

• 18/21-9-2014: Esther Kok, Madeleen Winkler, Erik Baars:  
Posterpresentatie ‘The Anthroposophic Hypothesis on Mea-
sles during Childhood’. International annual conference of the 
Medical Section (Dornach, Zwitserland). 

• 18/21-9-2014: Annemarie Abbing: Posterpresentatie ‘Routine 
Outcome Monitoring in anthroposophic art therapy: results 
from a Dutch pilot study’. International annual conference of 
the Medical Section (Dornach, Zwitserland).

• 27-9-2014: Erik Baars: Bijdrage aan de werkconferentie ‘Tran-
sitie in de zorg, consequenties en strategie antroposofische 
gezondheidszorg’ (NVAZ)

• 10/11-10-2014: Erik Baars: Presentatie ‘Evaluation Of 
Healthcare Costs And Mortality Rates Of Dutch Patients From 
Conventional And CAM GPs’ European Congress for Integrative 
Medicine 2014 (Berlijn, Duitsland).

 · Anja de Bruin: Monitoring 
 · Erik Baars: Website 

 · Werkgroepen
 · Zorgprogramma Kanker (Anja de Bruin en medewerkers 

therapeuticum Aurum)
 · ICT ondersteuning bij consultvoering (Egbert van Wijk)
 · Best Practices en ROM binnen de AG (Joop Hoekman en 

Annemarie Abbing)
 · ROM in het Kindertherapeuticum (Nadine Raaphorst en 

medewerkers Kindertherapeuticum)
 · Website demonstratie (Erik Baars en Edeltraud Lenk)
 · Zorgprogramma hechtingsstoornissen (Martin Niemeijer 

en medewerkers Kindertherapeuticum)
 · Monitoren binnen de AG (Anja de Bruin, Annemarie 

Abbing en Joop Hoekman)
 · Kwalitatief onderzoek naar klantervaringen met AG 

(Nadine Raaphorst en Evi Koster)

2013

• 11/13-4-2013: Erik Baars:  Lezing ‘Is anthroposophic medi-
cine a scientific research field?’. ICCMR (London, UK).

• 11/13-4-2013: Erik Baars:  Posterpresentatie”The benefit/
risk balance of subcutaneous injections as used in homeopa-
thy and anthroposophic medicine”. ICCMR (London, UK).

• 11/13-4-2013: Mini-symposium “Whole systems approach: 
research methodologies and regulatory frameworks for me-
dicinal products”. ICCMR (London, UK).

• 31-5-2013: Erik Baars: Lezing bij Open ontmoeting- en stu-
diecentrum voor antroposofie (Amsterdam). 

• 12/14-9-2013:  Edeltraud Lenk: Posterpresentatie ‘Inves-
tigating the quality of the evidence provided by empirical 
studies on women with breast cancer treated with mistletoe 
using GRADE’. Internationale Medizinische Sektion Tagung 
(Dornach, Zwitserland). 

• 4-10-2013:  Annemarie Abbing en Erik Baars: Posterpresen-
tatie ‘Routine Outcome Monitoring in anthroposophic art 
therapy: results from a Dutch pilot study’. European Confer-
ence for Integrative Medicine 2013 (Berlijn, Duitsland). 

• 4-10-2013: Erik Baars:  Presentatie ‘Evaluation and regulation 
of medicinal products used in whole medical systems: Whole 
System vs. Single Product Approach’. European Conference for 
Integrative Medicine 2013 (Berlijn, Duitsland). 

• 4-10-2013:  Evi Koster: Presentatie ‘Qualitative client experi-
ences with anthroposophic healthcare’. European Conference 
for Integrative Medicine 2013 (Berlijn, Duitsland). 

• 2-11-2013: Annemarie Abbing: Presentatie tijdens het Pro-
movendi Symposium, Iona Stichting (Organisatie: curatorium 
van het Lievegoed Fonds voor de Wetenschap) 

2014

• 17-1-2014: Annemarie Abbing en Erik Baars: Scholing 
kwaliteitsverbetering van het professionele handelen (i.s.m. 
Academie Antroposofische Gezondheidszorg)

• 31-1-2014: Odulf Damen (e.a.): Nascholing ‘Hechtingsproble-
matiek’ (i.s.m. Academie Antroposofische Gezondheidszorg)

• 13-3-2014: Erik Baars: Presentatie ‘Wetenschapsopvattingen 
en plaatsbepaling antroposofische gezondheidszorg’. Acade-
mie Antroposofische Gezondheidszorg (Driebergen).

• 14-3-2014: Anne Ponstein (e.a): nascholing ‘Behandeling van 
depressieve klachten, een antroposofische gezondheidszorg’. 
Academie Antroposofische Gezondheidszorg (Driebergen).

• 26/28-6-2014: 4th International Scientific Congress on 
Anthroposophic Medicine’ (Leiden).
 · Erik Baars: Lezing ‘Integratieve trends in de samenleving 

en wetenschap en de positie van AG hierin’. Congres ‘De 
bijdrage van Antroposofische Gezondheidszorg aan de 
ontwikkeling van Integrative Medicine’ (Leiden).

 · Guus van der Bie. Workshop ‘De relatie van Evidence Based 
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 · CARE-AAT GUIDELINE (Annemarie Abbing).
 · Resistance to antibiotics and antifungal medicinal pro-

ducts: can complementary and alternative medicine help 
solve the problem in infection diseases? (Erik Baars)

 · Validation of the Dutch State Version of the Autonomic 
Regulation (State-aR) questionnaire in a group of patients 
and a group of healthy persons (Erik Baars).

• 2-10-2015: Erik Baars: co-auteur presentatie ‘Antimicrobial 
resistance: can complementary and alternative medicine help 
solve the problem in primary care?’ van Esther Kok. GRIN 
Galway 2015 (Galway, Ierland).

• 8-10-2015: Erik Baars: Presentatie ‘Verantwoording van an-
troposofische zorg’ tijdens de basiscursus ‘Antroposofie in de 
zorg’. Academie Antroposofische Gezondheid (Driebergen). 

• 20-10-2015: Erik Baars: Lezing op de University of Bristol’s 
School of Social and Community Medicine (thema: ‘antropo-
sofische gezondheidszorg en alternatieven voor antibiotica in 
de eerstelijnszorg bij infecties’).

• 18-11-2015: Anne Ponstein: Lezing tijdens het symposium 
‘Observatie, beeldvorming en diagnostiek in de beeldende 
therapie’ (titel lezing: De kunstzinnig therapeutische diagno-
se: ervaring en onderbouwing).

• 3-12-2015: Erik Baars: Lezing ‘Kostenonderzoek CAM’ tijdens 
het NAAV minisymposium.

2016

• 4/5-1-2016: Anne Ponstein, Annemarie Abbing en Joop 
Hoekman: Cursus Case studies tijdens de internationale 
conferentie van de European Academy for Antroposophical Art 
Therapies (Dornach, Zwitserland).

• 13-1-2016: Erik Baars: Lezing ‘Research in the field of 
antibiotic resistance and the contribution of anthroposophic 
medicine - status quo and perspectives for the future’. For-
schungskolloquium der Akademie Anthroposophische Medizin 

GAÄD Academie Antroposofische Gezondheidszorg (Kassel, 
Duitsland).

• 20-1-2016: Erik Baars: Presentatie ‘De bijdrage van de 
antroposofische geesteswetenschap aan de ontwikkeling van 
bezield eigenaarschap’ tijdens de Pallasstudiedag 2016; the-
ma van de dag was: “Leren om achter de sluier van het direct 
waarneembare te kijken”.  Tilburgse Vrijeschool (Tilburg).

• 20-1-2016: Wil Uitgeest: Lezing ‘Kunst en drempelervarin-
gen’ tijdens de Pallasstudiedag 2016; thema van de dag was: 
“Leren om achter de sluier van het direct waarneembare te 
kijken”. Tilburgse Vrijeschool (Tilburg).

• 12-3-2016: Erik Baars: Lezing ‚Holländische Validierungsstu-
die zur autonomen Regulation, neue Daten‘. 16. Kolloquium: 
Zur Chronobiologie bei Krebs und im Alter. Forschungsinsti-
tut Havelhöhe am Gemeinschaftskrankenhaus (Havelhöhe, 
Duitsland). 

• 16-4-2016: Erik Baars: Bijdrage aan congres ‘Leefstijlge-
neeskunde, een breder perspectief’ Een wetenschappelijk 
kader geven hoe verbetering in gezondheid door leefstijl-
geneeskunde gemeten kan worden. Academy for Integrative 
Medicine (Utrecht).

• 2-6-2016: Erik Baars: Presentatie basismodule Academie 
Antroposofische Gezondheidszorg (Zeist).

• 8-6-2016: Erik Baars: Presentatie voor de basisopleiding AAG 
(Driebergen).

• 9-6-2016: Erik Baars:  Presentatie tijdens International Con-
gress for Integrative Health & Medicine (Stuttgart, Duitsland).

• 7-7-2016: Odulf Damen en Viola Heckel: Presentatie “Recent 
Research Approaches in Antroposofic Music Therapy” op de 
Internationale Muziektherapie Conferentie (EMTC) (Wenen, 
Oostenrijk).

• 9-9-2016: Annemarie Abbing: Presentatie over haar pro-
motieonderzoek, bij de opening van het Academisch jaar, 
DualPhD Centre van de Universiteit Leiden (Den Haag).

• 10-9-2016: Martin Niemeijer: Presentatie tijdens het 9th Eu-

• 24-10-2014: Erik Baars: Lezing over veiligheid van antroposo-
fische en homeopathische geneesmiddelen voor autoriteiten 
en overige geïnteresseerden. ESCAMP (Rome, Italië)

• 24-10-2014: Erik Baars: Lezing over veiligheid van antroposo-
fische en homeopathische geneesmiddelen voor autoriteiten 
en overige geïnteresseerden. ESCAMP (Rome, Italië)

• 19-11-2014: Evi Koster:  Presentatie ‘Client experiences with 
anthroposophic healthcare: A qualitative method trian-
gulation’. EUPHA Pre-conference Patient participation and 
involvement in health care (Glasgow, Schotland).

• 29-11-2014: Erik Baars: Presentatie ‚Holländische Validie-
rungsstudie zur autonomen Regulation‘ op 15. Kolloquium: 
Zur Chronobiologie bei Krebs und im Alter. Forschungsinstitut 
Havelhöhe (Berlijn, Duitsland).

2015

• 6/7-1-2015: Anne Ponstein, Annemarie Abbing en Odulf 
Damen: Bijdrage aan de cursus Case Studies door Joop Hoek-
man. Internationale conferentie van de European Academy 
for Anthroposophical Art Therapies, Goetheanum (Dornach, 
Zwitserland)

• 10-1-2015: Erik Baars: Bijdrage aan nascholing ‘Allergieën’. 
Academie Antroposofische Gezondheid (Driebergen).

• 30-1-2015: Anne Ponstein en Michael Hoedjes: nascholing 
‘Presenteren KT’, Academie Antroposofische Gezondheidszorg 
(Driebergen).

• 06-3-2015: Erik Baars en Miek Jong: Workshop tijdens het 
congres ‘Integrale psychiatrie’ Groningen)

• 8/9-3-2015: Guus van der Bie: Presentatie ‘Hoe kan een mens 
ziek worden? Het gepolariseerde beeld van de mens. Hoe kun-
nen wij gezamenlijk helpen helen?’ Interdisciplinaire Basis-
module. Academie Antroposofische Gezondheid (Driebergen).

• 12-3-2015: Erik Baars: Bijdrage aan de cursus ‘Tijd voor antro-
posofie’. Academie Antroposofische Gezondheid (Driebergen).

• 23-3-2015: Erik Baars: Presentatie tijdens de Pallas heidag.
• 3-4-2015: Odulf Damen: Scholing ‘Gezondheid bevorderende 

kracht van muziek, indicaties muziektherapie’. Interdiscipli-
naire basismodule, AAG).

• 8-4-2015: Odulf Damen: Workshop ‘Muziek en het brein’ 
tijdens de jaarlijkse studiedag NVvMT.

• 18-4-2015: Annemarie Abbing: Workshop: ‘Case Reports’ 
tijdens de jaarlijkse studiemiddag van de NVKT.

• 5-6-2015: Erik Baars: Presentatie Basismodule. Academie 
Antroposofische Gezondheid (Driebergen).

• 12-6-2015: Odulf Damen: Presentatie tijdens het minisympo-
sium ‘Effecten van muziek(therapie)’. Lectoraat Antroposofi-
sche Gezondheidszorg (Leiden).

• 19/20-6-2015: Erik Baars: Bijdrage aan het onderzoekssym-
posium ´Anthroposophische Arzneimittel Perspektiven für die 
Forschung´ Universiteit Freiburg (Duitsland).

• 9-7-2015: Erik Baars: Lezing ‘Wat is goede zorg vanuit antro-
posofisch perspectief?’ tijdens de jaarlijkse studiebijeenkomst 
van Warande en Antroz (Zeist).

• 9-9-2015: Erik Baars: Presentatie Minor ‘Een andere kijk op 
gezondheid en ziekte’. Hogeschool Leiden (Leiden).

• 17-9-2015: Annemarie Abbing: ‘Development of a case report 
guideline for Anthtroposophic Art Therapy’. (international 
annual conference of the Medical Section (Dornach, Zwitser-
land).

• 19-9-2015: Evi Koster: Presentatie ‘Building therapeutic 
landscapes as a diagnostic method for the individual patient: 
patient reported experiences and outcome measures’. 13th 
European Arts Therapies Conference (Palermo, Italië).

• 24-9-2015: Guus van der Bie: Presentatie ‘Mensbeelden in de 
zorg, Drieledig mensbeeld’. Basiscursus ‘Tijd voor antro-
posofie in de zorg’. Academie Antroposofische Gezondheid 
(Driebergen).

• 25/27-9-2015: Poster presentaties tijdens het ECIM congres 
2015 (Kopenhagen, Denemarken):
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(Hogeschool Leiden)’.
• 12-10-2017: Erik Baars: Presentatie S-HealPro Group meeting 

(Bristol, United Kingdom)
• 2-11-2017: Erik Baars: Presentatie voor Startup Track Cen-

trum voor Vitaliteit (Leiden).
• 7/12-11-2017: Erik Baars: Presentatie. International confe-

rence AM (Recife, Brazilie).
• 24/25-11-2017: Anne Ponstein: Workshop ‘Het Zorgpro-

gramma Depressie - wat moet en wat kan ik er mee?’ Het 12e 
Herfstcongres (Amsterdam).

• 4/5-12-2017: Erik Baars: Presentatie BRICS congres; Traditio-
nal and Integrative Medicine (Moskou, Rusland).

• 7/12-2017: Erik Baars: Presentatie. Universiteit van Sao 
Paulo (Sao Paulo, Brazilie).

Symposia en werkveldbijeenkomsten
• 2009: Jaarlijks symposium ‘Op weg naar een professionele 

individu georiënteerde gezondheidszorg’
• 2010: Jaarlijks symposium ‘Preventief en curatief gezondheid 

bevorderen’
• 2011: Jaarlijks symposium ‘Eigen regie versterken’
• 2011: Workshop ‘Zichtbare kwaliteit’
• 2011: Invitational conference ‘Patiëntencompetentie, Shared 

Decision Making & informeren van patiënten’
• 2011: Mini-symposium ‘Optimaal organiseren van de antro-

posofische gezondheidszorg’
• 2012: Jaarlijks symposium ‘Goede antroposofische gezond-

heidszorg: innovatief, verantwoord en zichtbaar’
• 2013: Platformbijeenkomst
• 2013: Bijeenkomst AG werkveld
• 2013: Werkveldconferentie ‘Met meer bewustzijn van onze AG 

identiteit gezamenlijk de toekomst in’
• 2014: Platformbijeenkomst (maart en oktober)
• 2014: Jaarlijks symposium ‘Innovatie in de antroposofische 

eerstelijns gezondheidszorg’

• 2014: Internationale conferentie ‘The contribution of 
Anthroposophic Medicine to the development of Integrative 
Medicine’.

• 2015: Platformbijeenkomst
• 2015: Mini-symposium ‘Observatie, beeldvorming en diag-

nostiek in de beeldende therapie’
• 2015: Mini-symposium ‘Onderzoek naar muziektherapie’
• 2016: Platformbijeenkomst (april en oktober)
• 2016: Jaarlijks symposium ‘Personalized Healthcare’
• 2016: Symposium ‘Wie is er bang voor rood, geel en blauw?’
• 2017: Platformbijeenkomst (april en oktober)
• 2017: Jaarlijks symposium ‘Vitaliteit versterken door innova-

tie en ondernemerschap’

ropean Congress for Integrative Medicine (ECIM) (Budapest, 
Hongarije). 

• 12-9-2016: Erik Baars: Presentatie voor de Minor ‘Andere kijk 
op gezondheid’, Hogeschool Leiden (Leiden).

• 16-9-2016: Erik Baars: Presentatie voor de internationale 
onderzoeksgroep Vragenlijsten zelfregulatie (Dornach, 
Zwitserland).

• 7-10-2016: Erik Baars: Presentatie en afscheid van Wil Uit-
geest, Hogeschool Leiden. 

• 13/14-10-2016: Erik Baars: Presentatie bij het congres Inte-
grative Medicine (Moskou, Rusland).

• 15-10-2016: Erik Baars: Presentatie tijdens het Symposium 
BD landbouw en voeding (Milaan, Italie).

• 22-10-2016: Erik Baars: Presentatie over Casuïstisch ef-
fectonderzoek voor euritmietherapeuten tijdens de master 
euritmietherapie (Driebergen).

• 31-10-2016: Erik Baars: Presentatie bij de Arbeitsgruppe 
Infektiologie (Dornach, Zwitserland).

• 7-11-2016: Erik Baars: Presentatie bij het Eliant congres 
‘Freedom of Choice Under Threat’  (Brussel, Belgie).

• 17-11-2016: Erik Baars: Presentatie bij het Preventiecongres 
(Leiden).

• 29 -11-2016: Erik Baars: Presentatie bij de Antroposofische 
Vereniging (Den Haag).

2017

• 25-1-2017: Erik Baars: Presentatie tijdens 5. Forschungskol-
loquium GAAD, Karlsruhe, Duitsland.

• 27-1-2017: Erik Baars: Presentatie. Master Euritmietherapie, 
Den Haag.

• 11-2-2017: Erik Baars: Presentatie. Landelijke AG conferen-
tie, Amsterdam.

• 9-3-2017: Erik Baars: Presentatie. AIM/AVIG dag casestudies, 
Driebergen.

• 11-3-2017: Erik Baars en Anne Ponstein: Presentatie tijdens 
Symposium ‘Ontmoeting’. (Hogeschool Leiden, Leiden).

• 11-3-2017: Annemarie Abbing: Workshop tijdens Symposium 
‘Ontmoeting’. (Hogeschool Leiden, Leiden).

• 11-3-2017: Odulf Damen: Workshop ‘Muzikale vrijheid en re-
gels bij gehechtheidsproblematiek’. Symposium ‘Ontmoeting’. 
(Hogeschool Leiden, Leiden).

• 13-3-2017: Eefje Belt en Annemarie Abbing: Workshops Vitale 
Samenwerking tijdens de IPO dag faculteit Gezondheidszorg 
(Hogeschool Leiden, Leiden).

• 25-3-2017: Erik Baars: Presentatie voor de Therapeuticumdag 
NVAZ (Utrecht).

• 31-3-2017: Erik Baars: Presentatie tijdens 16. Kolloquium FIH 
(Berlijn, Duitsland).

• 3/5-5-2017: Oral (2x) en poster presentaties (6x) WCIHM 
(World Congress Integrative Health & Medicine) (Berlijn, 
Duitsland).

• 12-5-2017: Odulf Damen: Presentatie muziektherapie voor de 
basisopleiding AAG (Driebergen).

• 19-5-2017: Erik Baars: Presentatie tijdens jaarlijks symposi-
um Vitaliteit (Leiden)

• 25-5-2017: Odulf Damen: Lezing ‘Phänomenologie als For-
schungsmethode’, internationale conferentie voor muziekthe-
rapie (Zutphen).

• 26-5-2017: Annemarie Abbing en Anne Ponstein: Presentatie 
tijdens de internationale muziekconferentie (Zutphen).

• 4-9-2017: Erik Baars: Presentatie voor de Minor Andere kijk 
op gezondheid (Hogeschool Leiden).

• 12-9-2017: Erik Baars Presentatie tijdens ECDC (Brussel, 
Belgie). 

• 15-9-2017: Erik Baars: Presentatie tijdens Internationale 
Jahreskonferenz der Medizinischen Sektion (Dornach, Zwit-
serland).

• 5-10-2017: Erik Baars en Anne Ponstein: Presentatie ‘De 
vaktherapeut in beeld: kunst, muziek en spel in therapie 
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