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Inleiding

Sinds de natuurwetenschappelijke methodologie rond 1850 zijn intrede in 
de geneeskunde deed, zijn er indrukwekkende resultaten geboekt op het ge
bied van diagnostiek, behandeling en preventie. Met name in de periode na 
de tweede wereldoorlog heeft de ontwikkeling van de biochemie, de mole
culairbiologie, de farmaceutische industrie en de informatietechnologie 
daarin nog een enorme versnelling gebracht. Twee aspecten staan in deze 
ontwikkeling centraal: (1) de diagnostiek en identificatie van ziekten en  
(2) de behandeling van ziekten.
De verfijning van de diagnostiek heeft het aantal te identificeren ziekten en 
hun verschillende vormen van voorkomen explosief vergroot. Het aantal 
behandelingsmogelijkheden is navenant toegenomen. Al moet hierbij op
gemerkt worden dat er nog vele farmaceutische middelen in zwang zijn, 
die een indrukwekkende staat van dienst hebben. Deze hebben een historie 
die teruggaat tot het begin van de medisch technologische ontwikkelingen 
of zelfs oudere fytotherapeutische tradities zoals in geval van belladonna 
alkaloïden, digitalispreparaten, morfinepreparaten en aanverwanten, of  
lichaamseigen substanties als adrenaline, insuline en schildklierhormoon.
De huidige farmaceutische industrie (maar ook bijvoorbeeld de chirurgie) 
heeft een indrukwekkend arsenaal aan geneesmiddelen voortgebracht, be
doeld om ziekten te bestrijden of symptomen tot verdwijnen te brengen. 
Deze benadering van medische behandeling berust op het standpunt dat 
ziekten bestreden dienen te worden, het ‘fighting disease’model. In dat mo
del heeft ook de preventie zich ontwikkeld. Het bestaande vaccinatiepro
gramma is daarvan wel het duidelijkste voorbeeld. Preventie werd tot voor 
kort nagestreefd door middel van medisch ingrijpen in de meest letterlijke, 
fysieke betekenis van het woord. Het bestaande rijksvaccinatieprogramma 
ter voorkoming van infectieziekten en het heparinegebruik ter preventie van 
trombose bij operaties, zijn op het gebied van de primaire preventie daarvan 
wel de duidelijkste voorbeelden. Maar ook op het gebied van secundaire 
preventie is medisch behandelen niet zelden de norm: ‘bloedverdunners’ 
(coumarine derivaten), cholesterolverlagende middelen en bloeddrukverla
gende middelen dienen recidieven van cardiovasculair lijden (NHG, 2006a) 
of complicaties van diabetes mellitus te voorkomen (NHG, 2006b). Vooral 
de secundaire preventie is sterk gemedicaliseerd.

De komende tijd zal het aantal te behandelen patiënten en ziekten cumula
tief toenemen door de vergrijzing van de bevolking. De verwachtingen ten 
aanzien van groei, bevolkingssamenstelling, levensverwachting en toename 
van chronische ziekten in de Nederlandse bevolking is ronduit alarmerend.
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De prognose voor de komende decennia is dat de Nederlandse bevolking 
zal blijven groeien en ouder worden, en dat meer dan 25 procent van de 
bevolking chronisch ziek zal worden. In 2011 werd de bevolking berekend 
op 16,68 miljoen (CBS, 2011). In 2008 was de prognose dat de bevolking zal 
groeien tot 17,5 miljoen in 2038. Dan, als gevolg van een positief migratiesal
do en een negatieve geboortegroei, zal de bevolking vermoedelijk krimpen 
tot 16,8 miljoen in 2050 (Nationaal kompas, 2011a). 
Het percentage mensen die ouder zijn dan 65 zal naar verwachting toene
men van 15 procent of 2,5 miljoen mensen in 2009 naar 25 procent of 4,2 
miljoen mensen in 2050, met een steeds groter deel van individuen ouder 
dan 80 (Nationaal kompas, 2011b).

De ‘fighting disease’benadering is echter niet meer de enige benadering om 
ziekten te voorkomen, te behandelen en de gezondheidsprognose te verbe
teren. ‘Health promotion’, gezondheidbevordering, is een inmiddels steeds 
meer geaccepteerde strategie ter bevordering van de individuele gezond
heid, ter preventie en behandeling van ziekten en verbetering van de volks
gezondheid (Eriksson, 2007). 
Al in 1986 vond een eerste congres over gezondheidbevordering plaats 
(WHO, 2011) en werd het American Journal of Health Promotion geïntro
duceerd. Inmiddels heeft zich een snelle ontwikkeling voltrokken in de 
professionalisering van gezondheidbevordering. Voorbeelden hiervan zijn 
de opkomst in het maatschappelijk en wetenschappelijk gebruik van aan 
gezondheidbevordering gerelateerde termen als ‘salutogenenese’ en ‘resi
lience’ (veerkracht). Sinds Antonovsky zijn beschrijving van wat hij noemde 
‘salutogenese’ het licht deed zien, is dit begrip ingeburgerd geraakt als wer
king van gezondheidsbevorderende persoonlijkheidskenmerken, samenge
vat onder het begrip Sense of Coherence (Antonovsky, 1979; 1987). 
Inmiddels heeft ook ‘de’ patiënt de laatste vijftig jaar een opvallende ont
wikkeling doorgemaakt. Na een lange periode van ‘afhankelijkheid’ ont
wikkelde hij/zij zich achtereenvolgens tot de ‘geïnformeerde’, de ‘mondi
ge’, de ‘autonome’ en ten slotte de ‘competente’ patiënt (Bopp e.a., 2005). 
Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat de patiënt een deel van de regie 
heeft genomen in het sturen van zijn therapie en/of herstelproces (Van der 
Laan, 2006). Dat uit zich in vragen als: welke rol wil ik spelen in het omgaan 
met mijn ziekte? Wat is mijn persoonlijke bijdrage aan het veranderen van 
de status van mijn ziekte? Waarvoor is de arts of therapeut verantwoorde
lijk, en waarvoor ben ik zelf verantwoordelijk? Zo worden besluiten over 
wat te doen en wat niet te doen een zaak van wat ‘shared decision making’ 
genoemd wordt. Hiermee wordt dus het bepalen van dit soorten keuzen in 
de gezondheidszorg steeds meer gebaseerd op een gelijkwaardige rol van 
patiënten, artsen en therapeuten.
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Indachtig de prognoses betreffende bevolkingsgroei, leeftijdsopbouw en 
aantallen chronische zieken zal de gezondheidbevorderingbenadering een 
belangrijke rol kunnen gaan spelen of zelfs moeten gaan spelen voor de 
volksgezondheid en de beheersing van de gezondheidszorgkosten. Zowel 
wat betreft het beheersen van de gezondheidszorgkosten als wat betreft het 
bevorderen van de kwaliteit van de gezondheidszorg zal deze benadering 
een belangrijke bijdrage kunnen (gaan) spelen bij een verdere ontwikkeling 
van duurzaamheid in de gezondheidszorg. 

Het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg aan de Hogeschool Leiden 
kan en wil een bijdrage leveren aan het professionaliseren van gezondheid
bevordering. De antroposofische visie op de mens biedt meerdere aankno
pingspunten om deze benadering praktisch en concreet uit te werken. Dat 
betreft de verschillende aspecten die voor een professionele gezondheidsbe
vordering vereist zijn zoals een antropologische visie op het begrip gezond
heid die tevens concrete handvatten voor de zorgpraktijk biedt, de visie op 
de ontwikkeling van de vrije zelfsturing van de mens, de professionele ont
wikkeling van de praktijk van de gezondheidbevordering, het onderzoeken 
van de veiligheid en (kosten)effectiviteit van gezondheidbevordering en de 
sociaalmaatschappelijke resultaten daarvan. 
Op het symposium ‘Gezondheid Bevorderen’ (12 november 2010) van het 
lectoraat hebben een aantal deskundigen hun visie gegeven op de verschil
lende domeinen van gezondheidbevordering. Verschillende thema’s zijn 
aan de orde gesteld zoals conceptuele aspecten, methodische aspecten van 
gezondheidbevordering en empirisch onderzoek. De bijdragen zijn in deze 
bundel bijeengebracht en aangevuld met bijdragen van medewerkers van 
het lectoraat en externe onderzoekers die op het terrein van gezondheids
bevordering onderzoek verricht hebben.

Leeswijzer
Dit boek bestaat uit drie delen, met een inleiding en een vooruitblik. In deel 
1 komen diverse auteurs aan het woord over conceptuele aspecten van gezond-
heid en gezondheid bevorderen. Vanuit verschillende invalshoeken wordt on
derzocht welke definities van gezondheid (bevorderen) op welke manier 
een bijdrage kunnen leveren aan het inrichten en verder ontwikkelen van 
een preventieve en curatieve gezondheidsbevorderende maatschappij en 
gezondheidszorg. Hierbij gaat het niet om een ontwikkeling die in plaats 
van, maar juist in aanvulling op, en geïntegreerd met de reeds bestaande 
en professioneel ontwikkelde ziektebestrijdende benadering komt. Aan 
bod komen onder meer: een revisie van de WHOdefinitie van gezondheid; 
salut ogenese en health promotion; de rol van de chronobiologische ritmen 
bij gezondheid; en een antroposofische visie op zelf je gezondheid bevor
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deren. In deel 2 beschrijven enkele auteurs methodische benaderingen en 
meetinstrumenten om de mate van gezondheid te kunnen meten in aan
vulling op methoden die de mate van ziek zijn in kaart brengen. Enkele 
meetinstrumenten en analysemethoden die aansluiten bij de centrale do
meinen ‘zelfregulatie’ en ‘balansherstel’ van een verbeterde definitie van 
gezondheid, worden beschreven. In deel 3 worden verschillende empirische 
onderzoeken in met name de antroposofische, gezondheidsbevorderende 
gezondheidszorgpraktijk beschreven. Aan bod komen onder meer: patiën
tencompetentie en de empowerment van patiënten; gezondheidbevorderen
de effecten van kunstzinnige therapievormen; kosteneffectiviteit van com
plementaire vormen van gezondheidszorg en de ‘body of evidence’ naar de 
klantervaringen, veiligheid, en (kosten)effectiviteit van de antroposofische 
gezondheidszorg. Het boek wordt afgesloten met een vooruitblik naar mo
gelijke toekomstige stappen die gezet kunnen worden om preventieve en 
curatieve gezondheidbevordering verder te ontwikkelen en bij te laten dra
gen aan een verdere verduurzaming van de gezondheidszorg. 
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Hoofdstuk 1

Professioneel preventief en  
curatief gezondheid bevorderen draagt bij  
aan duurzaamheid in de gezondheidszorg

E.W. Baars

Er zijn diverse maatschappelijke redenen om het thema ‘professioneel pre
ventief en curatief gezondheid bevorderen’ als bouwsteen voor een toekom
stige, duurzame gezondheidszorg serieus te nemen. Drie van de belangrijk
ste redenen zijn: de vergrijzing van de bevolking, de kostenstijging in de 
gezondheidszorg en de veranderende rol en positie van de patiënt. 

1.1 Drie maatschappelijke redenen voor professionele aandacht voor 
gezondheid bevorderen

De vergrijzing van de bevolking
Het is de prognose dat de omvang van de Nederlandse bevolking zal groei
en van 16,6 miljoen in 2010 tot 17,5 miljoen in 2038 en daarbij steeds ouder 
zal worden. De levensverwachting bij de geboorte voor mannen zal naar 
verwachting van 78,4 jaar in 2008 stijgen naar 81,1 jaar in 2030 en voor vrou
wen van 82,5 naar 85,3 jaar. Het percentage 65plussers zal waarschijnlijk 
van 15% (2009) toenemen tot 25% (2050), met hierbij een steeds groter deel 
van de mensen ouder dan 80. 
Ouderdom gaat veelal gepaard met chronische ziekten. Tijdens de periode 
20032007 had meer dan 25% van de totale Nederlandse bevolking een chro
nische ziekte en 8% had er meer dan een. Van degenen die 6574 jaar oud 
waren, had 50% een chronische ziekte en van de groep 75 jaar en ouder zelfs 
57,5%. Aangezien chronische ziekten geassocieerd worden met een lagere 
kwaliteit van leven en hogere gezondheidszorggerelateerde kosten, is het 
zeer belangrijk, zowel voor het individu als de samenleving, om tot op hoge 
leeftijd zo gezond mogelijk te blijven. 
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Kostenstijging van de gezondheidszorg
In de periode 2007 – 2009 steeg de gemiddelde uitgave aan gezondheids
zorg per hoofd van de bevolking van € 4.539 (2007) naar € 5.069 in 2009 en 
stegen de uitgaven als percentage van het BBP (Bruto Binnenlands Product) 
van 13,1% naar 14,7% (CBS, 2011). Diverse kabinetten worstel(d)en met het 
in de hand houden van de kostenstijgingen van de gezondheidszorg, echter 
tot nu toe nog met weinig succes. Het preventief en curatief bevorderen van 
gezondheid tot op hoge leeftijd kan potentieel ook bijdragen aan een oplos
sing voor dit probleem. 

De veranderende rol van de patiënt
In de zorgpraktijk neemt de patiënt toenemend de rol op zich van de com
petente patiënt die zelf wil sturen in zijn begeleidings of therapieproces. Hij 
gebruikt hierbij de hulpverlening actief als deel van zijn oplossingsstrategie 
(Van der Laan, 2006). De hulpverlener levert een bijdrage op maat aan dit 
proces van de patiënt. We vinden deze ontwikkeling onder meer terug in het 
toenemend gebruik van bepaalde termen binnen de gezondheidszorg als 
empowerment, zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en zelfstan
digheid van patiënten.
Bopp e.a. (2005) beschrijven de geschiedenis van deze ontwikkeling, waarin 
de patiënt zich – sinds de jaren zestig van de vorige eeuw tot het jaar 2000 – 
van een bepaalde (1960), geïnformeerde (1970), mondige (1980), autonome 
(1990) patiënt in de richting van een competente patiënt heeft ontwikkeld. 
Het gaat bij patiëntencompetentie (Bopp e.a., 2005) om het vermogen om: 
(1) zich aan de opgaven te stellen die de ziekte geeft, (2) zich te bezinnen op 
eigen en andere bronnen voor het veranderen van de eigen gezondheids en 
ziektetoestand, (3) deze bronnen te benutten, (4) daarbij persoonlijke be
hoeften mee in overweging te nemen, (5) de eigen doelen na te streven, en 
(6) de autonomie te bewaren.

De toenemende vergrijzing, de – deels daarmee samenhangende – oplo
pende kosten in de gezondheidszorg en de veranderende rol en positie van  
patiënten maken dus dat er toenemende interesse is in het serieus werk ma
ken van professionele strategieën die het gezond(er) worden en/of blijven 
tot op hoge leeftijd ondersteunen. Een terrein van de gezondheidszorg waar 
nog veel winst te behalen valt.

1.2 Ziekte bestrijden en gezondheid bevorderen

De geneeskunde heeft in de afgelopen eeuwen ongelooflijk veel gebracht en 
zal dit naar verwachting blijven doen. De grootste kracht van de geneeskun
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de is mijns inziens de ‘fighting disease’ of ziektebestrijdende benadering. 
Er zijn krachtige middelen ontwikkeld om bijvoorbeeld microorganismen 
(bacteriën, virussen enzovoort) en ongewenste ziektegerelateerde processen 
(bijvoorbeeld autoimmuunziekten) te bestrijden, en disfunctionerende pro
cessen en lichaamsonderdelen te vervangen. 
Sinds enkele decennia is naast deze benadering de ‘health promotion’ of 
gezondheidbevorderende benadering binnen de gezondheidszorg tot 
ontwikkeling gekomen. Binnen deze benadering kan een onderscheid  
gemaakt worden tussen preventieve gezondheidsbevordering, die gericht 
is op steeds gezonder worden en gezond blijven met het oog op het voor
komen van ziekten, en curatieve gezondheidsbevordering gericht op gene
zing van ziekten. Gezonde personen en patiënten worden ondersteund in 
het zo goed mogelijk gebruikmaken van interne en externe hulpbronnen om 
daarmee hun gezondheidstoestand te verbeteren. We zien deze ontwikkeling 
gereflecteerd in termen als: empowerment van de patiënt, patiëntencom
petentie, vraaggestuurde zorg, salutogenese (‘bronnen van gezondheid’),  
resilience (‘veerkracht;) enzovoort, die steeds meer gehanteerd worden. 
In 1986 werd in Ottawa de eerste internationale conferentie over gezond
heidsbevordering georganiseerd en verscheen ook het eerste peer reviewed 
tijdschrift, de ‘American Journal of Health Promotion’. In 2000 is in Amerika 
het consortium van academische Health Centers for Integrative Medicine 
opgericht om de academische medische praktijk te ondersteunen door zich, 
onder andere, te richten op het bereiken van optimale gezondheid en gene
zing van de patiënten. Sinds 2000 is het aantal universiteiten dat lid is van dit 
consortium gestegen van 11 naar 44 in NoordAmerika. Aan het begin van 
de 21e eeuw krijgt het thema ‘health promotion’ inmiddels volop aandacht 
in verschillende wetenschappelijke disciplines zoals bijvoorbeeld in de psy
chologie en ‘public health’. Tegenwoordig zijn er tal van programma’s voor 
gezondheidsbevordering in bijvoorbeeld het bedrijfsleven, commer ciële 
fitnesscentra en scholen. En ook in de samenleving is over het algemeen 
de belangstelling voor de gezondheidbeïnvloedende leefstijlaspecten zoals  
fysieke activiteiten, voeding, roken, alcohol en drugs en   seksueel gedrag 
nog steeds groeiende. 
Hoewel er in de afgelopen decennia veel bereikt is, moet er nog veel werk 
gedaan worden om hetzelfde professionele niveau te bereiken als de ziek
tebestrijdende benadering in de afgelopen eeuwen heeft bereikt. Centrale 
vragen die hiertoe, onder meer, beantwoord moeten worden zijn: 
1. Wat zijn geldige concepten van gezondheid en gezondheidsbevordering, 

die een solide fundament geven voor gezondheidsbevordering praktij
ken?

2. Wat zijn valide methoden en meetinstrumenten om veranderingen van 
de mate van gezondheid te kunnen monitoren?
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3. Wat is de kwaliteit en (kosten)effectiviteit van preventieve en curatieve 
gezondheidszorg voor specifieke indicaties?

4. Wat is de meerwaarde van gezondheidsbevordering in vergelijking tot 
de bestrijding van de ziekte?

5. Hoe integreren we de ziektebestrijdende en gezondheidsbevorderende 
benaderingen optimaal bij specifieke indicaties?

In dit hoofdstuk zal ik met name ingaan op het conceptuele vraagstuk van 
gezondheid omdat dit een uitgangspunt geeft voor het beantwoorden van 
de andere genoemde vragen.

1.3 Valide concepten van gezondheid als fundament voor professionele 
preventieve en curatieve gezondheidsbevordering

In 1948 werd door de World Health Organization (WHO) een nieuw gezond
heidsconcept gedefinieerd: gezondheid is een toestand van volledig fysiek, 
geestelijk en sociaal welbevinden en niet louter het ontbreken van ziekte of 
gebrek. In de afgelopen 63 jaar is duidelijk geworden dat het WHOconcept 
verbetering behoeft. 
We kunnen ondermeer vier categorieën van problemen met het huidige ge
zondheidsconcept aangeven. Ten eerste is het onduidelijk wat de relaties 
tussen de positieve gezondheidsdomeinen onderling zijn. Hoe verhouden 
fysiek, geestelijk en sociaal welzijn zich tot elkaar; wat zijn hun wederzijdse 
relaties en afhankelijkheden? Ten tweede is de relatie tussen de positieve 
domeinen (een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welzijn) 
en het negatieve domein (de afwezigheid van ziekte of gebrek) onduidelijk. 
De basale vraag is hier: wat is de relatie tussen gezondheid en (afwezigheid 
van) ziekte? Ten derde kunnen we stellen dat het WHOconcept niet meer 
geheel aansluit bij de hedendaagse theorieën en empirisch gevonden feiten. 
Deze drie punten samen genomen maakt dat we tevens als laatste punt kun
nen stellen dat het concept niet intern consistent is. 
Verbetering van het oude WHOgezondheidsconcept kan bereikt worden 
wanneer we nieuwere conceptuele benaderingen van gezondheid in kaart 
brengen, toetsen op hun wetenschappelijke houdbaarheid en vervolgens 
onderzoeken welke bijdragen ze leveren aan de vier genoemde categorieën 
van problemen met het WHOconcept. Op basis hiervan kan een vernieuwd 
en beter gezondheidsconcept ontwikkeld worden dat als uitgangspunt kan 
dienen voor professionele gezondheidbevordering. Gezien de beperkte 
ruimte binnen dit hoofdstuk, kan hier slechts een schetsmatige indruk ge
geven worden.
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Een greep uit hedendaagse benaderingen van het gezondheidsconcept
In de huidige literatuur vinden we verschillende en soms (deels) elkaar 
overlappende benaderingen van gezondheidsconcepten en hun inhoudelijk 
daaraan gerelateerde ziekteconcepten. Zo onderscheidt Ten Have (1987) vijf 
wetenschappelijke benaderingen: de biomedischreductionistische, de sta
tistische, de milieu of biologische, de psychologische en de sociologische 
benadering. Glas (2008) voegt hieraan een subjectieve en pragmatische visie 
op ziekte toe, waarvan het inhoudelijk gerelateerde gezondheidsconcept lo
gisch kan worden afgeleid. Aanvullend beschrijft Marcum (2008) de huma
nistische notie van welzijn.
Drie van deze gezondheidsconcepten zijn ‘per exclusionem’concepten die 
worden gekenmerkt door ‘het ontbreken van’: (1) het ontbreken van dat wat 
artsen en therapeuten behandelen, (2) het ontbreken van subjectief lijden of 
een subjectieve klacht, en (3) de afwezigheid van ziekte, in termen van ofwel 
de expressie van de ziekteentiteit of de voorwaarden van de ziektetoestand. 
De laatste, de biomedische definitie is een reductionistische. Het is een stan
daard (‘default’) materiële toestand van het lichaam die verantwoordelijk is 
voor zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid. Bij het hygiogene
seconcept staat de activiteit van de zelfgenezing van het fysieke organisme 
centraal (Heusser, 1999). De statistische gezondheidsdefinitie is gebaseerd 
op de voorwaarden en de werking van het menselijk lichaam dat het meest 
aanwezig is in een specifieke populatie. Twee biologische of ecologische 
definities van gezondheid zijn de goede werking van het lichaam in zijn 
aanpassing aan het milieu en ook de gezondheid als reserve, de fysieke mo
gelijkheid om, bijvoorbeeld, snel te herstellen van een zware inspanning of 
een operatie. Westerhof en Bohlmeijer (2010) spreken op basis van een over
zichtsstudie van de triade van de geestelijke gezondheid: geluk (de ervaring 
van positieve emoties en levenstevredenheid), zelfrealisatie (activiteiten 
die goed aansluiten bij de eigen doelen en wensen en bij de eigen vaardig
heden en competenties die bijdragen aan psychologisch welbevinden) en 
maatschappelijke integratie. Ryff en Singer (1998) beschrijven zes wezen
lijke kenmerken van positieve gezondheid die gerelateerd zijn aan welzijn: 
het leiden van een leven met een doel, persoonlijke groei, autonomie, om
gevingsbeheersing, zelfacceptatie en positieve relaties. Salutogenese (bron
nen van gezondheid) ten slotte, is een stressbrongeoriënteerd concept, dat 
antwoord geeft op de vraag waarom mensen ondanks stressvolle situaties 
en ontberingen gezond blijven. Twee kernbegrippen staan centraal in deze 
theorie (Antonovsky 1979; 1987): de Sense of Coherence (SOC) en de Gene
ralised Resistance Resources (GRR’s). Samengevat houdt de SOC in dat dat
gene wat gezondmakend is, neerkomt op de volgende drie aspecten: 
1. Het gevoel de situatie te begrijpen (‘sense of comprehensibility’): de 

stimu li van de interne en externe omgeving zijn voorspelbaar, gestructu
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reerd en verklaarbaar. Het gevoel een situatie of gebeurtenis te kunnen 
doorzien, of indien dat niet het geval is, stappen te kunnen zetten om de 
noodzakelijke informatie hiervoor te verkrijgen.

2. De zin ervan inzien (‘sense of meaningfulness’): het vertrouwen hebben 
dat het de moeite waard is om betrokken te zijn en te investeren.

3. Het gevoel invloed uit te kunnen oefenen (‘sense of manageability’): een 
GRR is (onder meer) een fysieke, biochemische, cognitieve, emotionele, 
waardegedreven houding, interpersoonlijke of macrosociaaleconomi
sche karakteristiek van een individu, groep, subcultuur of maatschappij, 
die effectief is in het vermijden of bestrijden van een wijde range aan 
stressoren (Eriksson, 2007). 

1.4 Probleem 1 van het WHO-gezondheidsconcept: de relaties tussen de 
positieve gezondheidsdomeinen onderling 

Een verbetering van het gezondheidsconcept kan dus tot stand komen als 
we meer inzicht hebben in de relaties tussen de positieve gezondheids
domeinen. Wat leveren deze nieuwere benaderingen aan inzichten over de 
relaties tussen de positieve gezondheidsdomeinen? Hoe verhouden fysieke, 
geestelijke en sociale gezondheid zich tot elkaar? Gezien de beperkte ruimte 
in dit hoofdstuk kunnen slechts enkele exemplarische voorbeelden gegeven 
worden.

Meaning in Life en psychisch gezond functioneren
Tussen zingeving en emotioneel welbevinden is in onderzoek een sterke po
sitieve relatie gevonden, ook al zijn er nog verschillende interpretaties van 
het verband (Westerhof en Bohlmeijer, 2010). Debats (1996) concludeerde dat 
er een belangrijke relatie is tussen het vermogen tot zingeving enerzijds en 
psychisch gezond functioneren en kwaliteit van leven anderzijds. Dit geldt 
tevens voor de adolescentieperiode (Debats, 1999). Op basis van een review 
van 458 wetenschappelijke publicaties en 13 proefschriften concludeerde 
Eriksson (2007) dat er een sterke relatie is tussen SOC (inclusief de ‘sense 
of meaningfulness’) en gezondheid (met name ten aanzien van subjectief 
beoordeelde gezondheid en psychische gezondheid) en tussen SOC en kwa
liteit van leven. Religieuze betrokkenheid werkt beschermend op geestelijk 
ziek zijn en psychologische stress (Levin, 2010).
Er zijn dus duidelijke aanwijzingen voor een positieve relatie tussen bete
kenisgeving enerzijds en psychisch gezond functioneren en kwaliteit van 
leven anderzijds.
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Meaning in Life, psychosociaal functioneren in relatie tot fysieke gezondheid
Het psychoneuroimmunologisch onderzoek laat zien dat er een tweerich
tingsverkeer is tussen het brein en het immuunsysteem (Zachariae, 2009). 
Idler en Benyamini (1997) concludeerden op basis van een review van 27 
studies dat er een sterk verband is tussen het subjectief inschatten van de 
eigen gezondheid en het voorspellen van mortaliteit op korte en lange ter
mijn. Pressman en Cohen (2005) concludeerden op basis van een overzicht 
van de studies naar de relatie tussen een positief affect en lichamelijke  
gezondheid, dat positieve affecten via twee routes leiden tot lichamelijke  
gezondheid: de directe (door de met de affecten direct verbonden neuro
fysiologische respons) en de indirecte route (mensen met meer positieve  
affecten vertonen beter gezondheidsgedrag) (Westerhof en Bohlmeijer, 
2010). Chida en Steptoe (2008) vonden in een overzichtsstudie, met controle 
voor negatieve affecten, een relatie tussen emotioneel welbevinden en mor
taliteit.
De review van het SOConderzoek laat zien dat de relatie tussen SOC en 
fysieke gezondheid complex is en minder sterk dan de relatie tussen SOC 
en psychische gezondheid (Eriksson, 2007). Meer onderzoek op dit terrein 
is noodzakelijk. Desalniettemin zijn er verschillende onderzoeksresultaten 
die een duidelijke relatie tussen SOC en (aspecten van) fysieke gezondheid 
weergeven. In een studie bij patiënten met reumatoïde artritis (Callahan 
& Pincus, 1995) werden significante, maar lage correlaties gevonden tus
sen SOC en pijn, algemene gezondheidsstatus en ADLstatus (r = 0,10 tot  
r = 0,37). In twee studies werden sterke correlaties gevonden tussen hoge 
SOCscores met lage gehaltes van HbA1c, wat de stabiliteit van de bloed
suikerspiegel over een langere periode weergeeft (SandenEriksson, 2000; 
Williams e.a., 2004). Hogere correlaties (tot r = 0,50) werden gevonden in 
studies waar ook psychosomatische kenmerken werden gemeten zoals 
slaapstoornissen, eetlustproblemen, hoofdpijn, enzovoort (Gebert e.a., 1997; 
Rena e.a., 1996). Surtees e.a. (2003) deden onderzoek bij een populatie van 
20 579 personen. Een sterke SOC was geassocieerd met een 30% reductie van 
de mortaliteit bij alle oorzaken als geheel, cardiovasculaire aandoeningen, 
en kanker bij mannen (niet bij vrouwen), onafhankelijk van sociale klasse, 
leeftijd, sekse en de aanwezigheid van chronische aandoeningen. Krause en 
Shaw (2002) vonden een positieve associatie tussen persoonlijke ‘meaning’ 
en een betere gezondheidstoestand op oudere leeftijd.
Boesen en Johansen (2008) concluderen op basis van verschillende reviews 
en replicatiestudies dat de hypothese dat psychotherapie een positief effect 
heeft op de levensduur van kankerpatiënten verlaten moet worden. 
Er is een groeiende hoeveelheid literatuur waaruit aannemelijk wordt dat 
fysieke training, fysieke activiteit en interventies met fysieke activiteit een 
gunstig effect hebben op verschillende lichamelijke en geestelijke parame
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ters van gezondheid (Penedo en Dahn, 2005). De relatie tussen chronische 
somatische ziekten en kwaliteit van het leven en geestelijke gezondheid is 
uitgebreid onderzocht. Comorbide condities worden geassocieerd met een 
slechtere, aan gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven. Een hogere leef
tijd wordt geassocieerd met een slechtere lichamelijke gezondheid en een 
betere geestelijke gezondheid. Er is bewijs dat, terwijl het fysieke functio
neren ernstig en negatief worden beïnvloed door zowel chronische ziekten 
als de gevorderde leeftijd, de geestelijke gezondheid relatief hoog en stabiel 
blijft (Hopman e.a., 2009).
Op basis van het bovenstaande onderzoek kunnen we concluderen dat er 
duidelijke aanwijzingen zijn dat de aanwezigheid van betekenisgeving, 
goed psychosociaal functioneren en emotioneel welbevinden een positief 
effect (kunnen) hebben op de fysieke gezondheid, terwijl chronische ziekten 
(in combinatie met een hogere leeftijd) de geestelijke gezondheid nauwelijks 
beïnvloedt. Duidelijk is echter ook dat er sprake is van complexe relaties 
tussen de verschillende (sub)domeinen en dat meer onderzoek nodig is.

1.5 Probleem 2 van het WHO-gezondheidsconcept: de relatie tussen 
gezondheid en ziekte 

Is gezondheid de afwezigheid van ziekte of is het juist omgekeerd en is ziek
te de afwezigheid van gezondheid of is er sprake van een of meer andere re
laties tussen deze twee domeinen? In deze paragraaf verken ik exemplarisch 
de literatuur over de nieuwe gezondheidsbenaderingen vanuit een aspect 
van dit vraagstuk.

De relatie tussen geestelijke gezondheid en ziekte
Zelfregulatie centraal
Gedurende ons hele wakkere leven nemen we voortdurend in de wereld 
waar, denken na over zaken, krijgen emoties bij onze innerlijke en uiterlijke 
ervaringen en handelen. De ene keer laten we iets langs ons afglijden en 
gaan verder met waar we mee bezig zijn. In sommige gevallen overkomt ons 
iets (bijvoorbeeld de partner van je leven vinden of overvallen worden) en 
zijn wat ons overkomt en de wijze waarop wij ermee omgaan voor de rest 
van ons leven bepalend. Sinds het wegvallen van de ‘theemutsculturen’ die 
onze waarden en gedrag voor een groot deel aan het begin van de twintigste 
eeuw bepaalden (Kunneman, 1996), zijn we als (Westerse) mens steeds meer 
aangewezen op zelfbepaling van onze waarden en van wat betekenis geeft 
aan ons eigen leven, en op zelfregulatie van ons innerlijk en uiterlijke leven 
(Van Dyck, 2007). Het ontwikkelen van zelfregulerende vaardigheden om 
betekenis te geven (Klein Wassink, 1999) en adequaat om te gaan met wat 
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er (van buiten en binnen) op ons afkomt (Boekaerts e.a., 2000) is een belang
rijke opgave in het leven. De benadering van psychosociale gezondheid als 
het dynamische eindresultaat van het voortdurend adequaat inzetten van 
zelfregulerende (geestelijke) vaardigheden, impliceert dat de afwezigheid 
of verminderde aanwezigheid van dit soort vaardigheden in een bepaalde 
context tot een vorm van ziekte kan leiden. Andere ziekteoorzaken zijn van
zelfsprekend ook denkbaar.

Ziekte als gevolg van het ontbreken of tekortschieten van zelfregulerende 
vaardigheden 
Westerhof en Bohlmeijer (2010, p. 73) concludeerden in hun studie naar psy
chische gezondheid: ’Het goede leven vereist continu aandacht en bewust
zijn bij het maken van betekenisvolle keuzes en het nagaan of deze in over
eenstemming zijn met intrinsieke behoeftes, doelen en gedragsregulatie.’
Mensen reageren verschillend op bedreigende situaties. Hoogleraar psy
chiatrie Kahn (Volkskrant, 23 juni 2011) zei hierover samenvattend: ’Een 
gezond ego beschermt tegen psychiatrische aandoeningen.’ Siebert (1994) 
onderzocht welke persoonlijkheidskenmerken mensen in verschillende 
soorten omstandigheden de mogelijkheid hadden geboden om verschil
lende soorten van zeer gevaarlijke en potentieel traumatiserende omstan
digheden goed door te komen. De auteur kwam hierbij tot een cluster van 
karaktereigenschappen van de zogenaamde ‘survivor personality’, waarbij 
samengevat de zelfregulatie centraal staat. Sheehy (1982) deed een vragen
lijstonderzoek onder zestigduizend Amerikanen waarmee zij het welzijn 
van mensen in kaart bracht volgens de WHOdefinitie van gezondheid. Ver
volgens interviewde zij uitgebreid de mensen die het hoogst scoorden op de 
vragenlijst en een deel van de mensen die het laagst scoorden en volgde zij 
hen een aantal jaren. Het eindresultaat van het onderzoek was dat er geen 
verschillen waren in aantallen life events en schokkende gebeurtenissen. 
‘Wat duidelijk verschillend was tussen de twee groepen, was dat de men
sen die hoog scoorden in de loop van hun leven op een andere manier met 
trauma´s en crises begonnen om te gaan, soms al jong, soms later. Daarbij 
kwamen kwaliteiten van deze mensen naar voren die ook verder in hun le
ven een belangrijke rol bleven spelen. Een aantal van de kwaliteiten waren: 
moed, bereidheid om risico’s te nemen, creativiteit, flexibiliteit, vermogen 
tot intimiteit en vriendschap, humor, energie, de overtuiging dat het leven 
betekenis heeft en het vermogen om een voorbeeld te zijn voor mensen die 
een crisis doormaken’ (Rijke, 2001, pp. 7879).
Daar tegenover staat het onderzoek naar de persoons en persoonlijkheids
kenmerken die juist risicofactoren zijn voor het ontwikkelen van een post
traumatische stoornis, een psychiatrische stoornis ten gevolge van een 
potentieel traumatiserende gebeurtenis. Jongere leeftijd, een hogere mate 
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van beleefde dreiging, verlegenheid, geremdheid, onzekerheid over de 
identiteit, zich verre houdend van leidersrollen, copingstijlen met emotio
nele onderdrukking en wensdenken, en een grotere externe locus of control 
zijn persoonlijkheidskenmerken die een groter risico geven op acute dis
sociatieve reacties en vervolgens de ontwikkeling van een posttraumatische 
stressstoornis (PTSS) (Marmar e.a., 1994). Er is een correlatie tussen ver
mijdende copingstijlen en de mate van PTSSsymptomatologie. ‘Problem
focused’ coping geeft minder kans op het ontwikkelen van PTSS (Sutker 
e.a., 1995). Traitanxiety en emotiegerichte coping zijn de variabelen die 
het meest voorspellend zijn met stressgerelateerde variabelen (Zeidner e.a., 
1993). McNally e.a. (1995) vonden dat hoe lager het IQ van een persoon des 
te ernstiger de PTSSsymptomatologie, na correctie voor ‘combat exposure’. 
Beere (1995) stelde vast dat mensen die snel dissociëren: meer rigide zijn ten 
aanzien van veranderingen in de omgeving, minder dagelijkse regelmaat 
hebben en minder emotioneel reageren als reactie op fouten of conflicten op 
het werk, in reactie op conflicten, fouten, of negatieve assessments in rela
ties met anderen. Van Dijk (1995) geeft in een artikel over cultuur en trauma 
aan, dat het onvermogen betekenis te geven aan het trauma een factor is in 
het ontstaan van PTSS. Culturele en religieuze tradities, en ideologie bij
voorbeeld kunnen het ontwikkelen van een PTSS door ondergane marteling 
beperken. Aan het eind van hun review beschrijven Foa e.a. (1992) dat de 
meest belangrijke conclusie uit hun onderzoek is, dat voor het ontwikkelen 
van PTSSsymptomen niet alleen de stressor beoordeeld moet worden als 
een potentiële bedreiging van het leven, maar dat het tevens ervaren moet 
worden als oncontroleerbaar en onvoorspelbaar.
Het bovenstaande sluit direct aan bij de theorie dat een vorm van psycholo
gische ziekte kan ontstaan door een gebrek aan vaardigheden om betekenis 
te geven in het leven (MIL) en een gebrek aan goed ontwikkelde zelfregu
lerende vaardigheden (bijvoorbeeld spanningsregulatie, emotieregulatie, 
social e en probleemoplossende vaardigheden) in aanwezigheid van speci
fieke stressoren. 

Psychosociale gezondheid en fysieke ziekten
Uit onderzoek van de afgelopen tien jaar blijkt dat psychologische stres
soren en negatieve emoties, zoals depressie en angst, een toename van de 
productie van proinflammatoire cytokines geven (Lutgendorf e.a., 1999; 
Segerstrom & Miller, 2004). Deze cytokines spelen een centrale rol in de 
leeftijdgerelateerde of degeneratieve ziekten, zoals hart en vaatziekten (de 
belangrijkste doodsoorzaak), type II diabetes, artritis, osteoporose, de ziekte 
van Alzheimer, parodontitis, sommige kankers, en kwetsbaarheid en func
tionele achteruitgang (KiecoltGlaser e.a., 2002). Bovendien dragen stress en 



23

depressie ook bij aan een groter risico voor infectie, langdurige besmette
lijke episodes, en vertraagde wondgenezing (Glaser & KiecoltGlaser, 2005). 

De relatie tussen fysieke gezondheid en ziekte
Voor we ingaan op de relatie tussen fysieke gezondheid en ziekte exploreren 
we nog enkele aspecten van de fysieke gezondheid om daarmee voldoende 
materiaal in handen te hebben om deze relatie nader te analyseren. 

Zelfregulatie centraal
Voor veel mensen is het goed functioneren van het lichaam de meeste tijd 
een gegeven, iets vanzelfsprekends. We staan er vrijwel nooit bij stil dat ons 
organisme eigenlijk een dynamisch systeem is, dat onder meer gekenmerkt 
wordt door voortdurende afbraak en (weder)opbouw. Zo wordt de opper
huid jaar in jaar uit elke paar weken vervangen, worden de cellen van de 
dunne darm elke drie dagen vervangen en is elke cel voortdurend in een 
proces van vernieuwing, afbraak en opbouw (Rijke, 2001). Binnen 14 dagen 
zijn alle 1028 moleculen van ons lichaam vervangen. Binnen een jaar is 97% 
van al onze cellen vervangen (Bos, 2008). Bij beschadigingen, foute celdelin
gen, enzovoort vindt steeds snelle afbraak en wederopbouw van moleculen 
en cellen plaats. Neem hierbij nog het gegeven dat vanaf de bevruchting tot 
aan het volwassen lichaam het organisme van een samensmelting van twee 
cellen (de zaadcel en de eicel) tot 1014 cellen groeit, alle organen aangelegd 
worden en uitgroeien tot aan waarschijnlijk het 25e levensjaar, terwijl het 
beschreven proces van voortdurende vernieuwing, afbraak en opbouw van 
cellen ondertussen steeds maar doorgaat, dan kan het niet anders dan dat er 
voor het goed functioneren van het lichaam een vorm van uiterst complexe, 
continue zelforganisatie moet zijn. 
Bij het zelfregulerend in stand houden van het fysieke organisme staan twee 
‘systemen’ centraal: het immuunsysteem wel of niet ondersteund door de 
koortsreactie, en het chronobiologische ritmische systeem.

Het immuunsysteem
Het immuunsysteem heeft als taak om schadelijk indringers in het li
chaam uit te schakelen. Het is een complex systeem in het organisme, dat 
uit een aangeboren en een verworven deel bestaat (Matzinger, 2001). Voor 
dit hoofdstuk kijken we naar de werking van de zogenaamde Tcellen als 
een onderdeel van het verworven deel van het immuunsysteem. In grote 
lijnen is de ontogenetische ontwikkeling van Tcellen als volgt. Na ‘produc
tie’ van de stamcellen in het beenmerg, gaan deze naar de thymus, alwaar 
een selectieprocedure plaats heeft. Zowel Tcellen, die zeer sterk reageren 
op lichaamseigen cellen, als die die niet reageren op lichaamseigen cellen, 
worden verwijderd. Op deze manier blijft er een dynamische Tcelpopulatie 
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over die voldoende goed kan reageren op antigenen. Door de dynamische 
eigenschappen zijn deze Tcellen echter potentieel ook in staat tot een auto 
immuunreactie. Diverse regelmechanismen zijn echter aanwezig om dit 
te voorkomen. Wanneer er vervolgens contact komt met een specifiek  
lichaamsvreemd antigeen, metamorfoseert de Tcel in een specifieke Tcel die 
specifiek dit antigeen herkent en op zijn oppervlak een specifieke receptor 
ontwikkelt voor het betreffende antigeen. Deze antigeenantilichaamcom
plexen worden vervolgens door het organisme verwijderd. Bij een volgende 
ontmoeting tussen deze specifieke Tcellijn en het betreffende antigeen, zijn 
de Tcellen in staat om deze razendsnel te herkennen, mede op grond van 
het blijven bestaan van Tmemorycellen na het eerste contact die specifiek 
blijven voor het betreffende antigeen en een snelle reactie op gang kunnen 
brengen bij herhaald contact. 
Er is dus sprake van een leereffect in de richting van zelfregulerende ‘struc
tuur’: een ‘weten wat’ in combinatie met een ‘weten hoe’ op basis van 
een in eerste instantie dynamisch, omnipotent vermogen van de Tcel om  
lichaamsvreemde antigenen te gaan herkennen. 

Koorts
Enkele uitzonderingen daargelaten, krijgen reptielen, amfibieën, vissen en 
veel ongewervelde diersoorten koorts in reactie op een infectie. Koudbloe
dige dieren lopen instinctief naar warmere plaatsen om zo hun lichaams
temperatuur te verhogen. In diverse studies bij de mens is aangetoond dat 
de grootte van de koortsreactie op een infectie omgekeerd evenredig is met 
het overlijden aan ziekten (mortaliteit) en het optreden van ziektesympto
men (morbiditeit). Bij een bloedvergiftiging (sepsis of bacteriaemie) of een 
buikvliesontsteking bijvoorbeeld is er een positieve samenhang tussen de 
hoogte van de koorts en het overleven van de ziekte. Omgekeerd lijken an
dere studies erop te wijzen dat koortswerende middelen geassocieerd moe
ten worden met verhoogde mortaliteit en morbiditeit. Zo is bijvoorbeeld 
aangetoond dat antibiotica of antivirale middelen de ziekteduur van ziekten 
als waterpokken en virale neusinfecties verlengen (Kluger, 2002).
Koorts, zo is de conclusie, moet niet zozeer beschouwd worden als een te
kortschieten van het organisme om de temperatuur binnen grenzen op orde 
te houden. Veeleer is er sprake van een op zeer hoog niveau gereguleerde 
reactie van het organisme, waarbij vele hormonen en actieve stoffen werk
zaam zijn en waarbij vrijwel nooit gevaarlijk hoge temperaturen bereikt 
worden (Kluger, 2002).

Chronobiologische ritmen
In de twintigste eeuw heeft het chronobiologisch onderzoek een grote vlucht 
genomen (Hildebrandt, Moser & Lehofer, 1998; Koukkari & Sothern, 2006). 
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Tal van biochemische, fysiologische en gedragsuitingen van organismen 
vertonen ritmische fluctuaties. De chronobiologie omvat de studie van deze 
ritmen bij planten, dieren en de mens (Koukkari & Sothern, 2006). Hilde
brandt, Moser en Lehofer (1998) stellen dat alle levensprocessen niet alleen 
ruimtelijk geordend zijn, maar tevens een complexe ordening in de tijd heb
ben die het samenwerken van de verschillende functies op een zinvolle wij
ze op elkaar afstemt. Duidelijk is geworden dat gesproken kan worden van 
een ritmische organisatie waarbij het menselijk organisme in staat blijkt om 
bij verstoringen een reactie van adaptatie te bewerkstelligen tot de functie 
genormaliseerd en weer in zijn optimale frequentie is. Het woord ‘vanzelf’ 
krijgt hier dan een letterlijke betekenis. Het lichaam verzorgt deze ritmische 
processen zélf (Heusser e.a., 1999). Het ritme moet hierbij gezien worden 
als zelfregulerende, gezondheidscheppende activiteit van het organisme om 
polair werkzame orgaansystemen actief in balans te houden. Hierbij wordt 
binnen een subsysteem veelal gebruikgemaakt van elkaar wederzijds beïn
vloedende bevorderende (‘excitation’) en remmende (‘inhibition’) regelsys
temen (bijv. PerreauLenz e.a., 2004; Talathi e.a., 2008). 
Zelfs homeostase wordt geconceptualiseerd als het resultaat van het even
wicht binnen een systeem. Het lichaam probeert steeds een evenwicht tus
sen de opslag en het gebruik van energie te bereiken door het balanceren 
van de parasympathische en de sympathische activiteiten. Dit staat bekend 
als de sympathovagale balans. Het behouden van een goede gezondheid en 
de preventie van ziekten wordt verondersteld af te hangen van hoe effectief 
een persoon zijn sympathovagale balans behoudt (Pal, 2008). 
Recente studies tonen aan dat, althans bij gezonde proefpersonen, de ver
schillende ritmes in het organisme met elkaar verbonden zijn door fasekop
peling (Moser e.a., 1995), synchronisatie (Challet e.a., 2003; Cyzarz e.a., 2004; 
Zhou e.a., 2005), en/of door wederzijdse modulatie (Hildebrandt e.a., 1998; 
Hrushesky e.a., 1984; Pedemonte, RodriguezAlvez & Velluti, 2005). De ver
schillende ritmes zijn georkestreerd in een onderling verbonden ‘symfonie 
van het leven’ als voorwaarde voor het behoud van de gezondheid (Moser 
e.a., 2008).

De relatie tussen fysieke gezondheid en ziekte
Wanneer fysieke gezondheid het eindresultaat is van een voortdurende zelf
regulerende activiteit van het immuunsysteem, de koortsreactie en de chro
nobiologische ritmen als reactie op externe en interne invloeden, dan kan 
theoretisch een fysieke ziekte ontstaan door het ontbreken of tekortschieten 
van de zelfregulerende activiteiten of door een gebrek aan ‘hulpbronnen’ 
of middelen om de zelfregulerende activiteit uit te voeren. Hierna volgen 
exemplarisch enkele voorbeelden die deze theorie onderbouwen.
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De ziektebestrijdende benadering in de geneeskunde heeft er, naast alle 
enorme successen, ook toe geleid dat mensen in de Westerse wereld in de af
gelopen decennia preventief steeds minder contact met ziekteverwekkende 
microorganismen hebben gehad en steeds meer gevaccineerd zijn gewor
den, en curatief steeds meer antibiotica en koortswerende middelen hebben 
gehad. Inmiddels wordt duidelijk dat deze benadering ook zijn schaduw
zijde heeft. 
Zo staat de zogenaamde hygiënehypothese, de hypothese dat kinderen te
genwoordig te weinig infectieziekten doormaken, waardoor hun afweer
systeem onvoldoende geoefend wordt, nog stevig overeind (Douwes & 
Pearce, 2008). Hierdoor wordt (een deel van) de toename van allergische 
aandoeningen als eczeem, hooikoorts en astma, van de afgelopen decennia 
verklaard. Zo vonden Rosenlund e.a. (2009) in een onderzoek met 15 000 
kinderen een omgekeerde relatie tussen het doormaken van mazelen (en 
niet bij het gevaccineerd zijn van mazelen) en de aanwezigheid van elk aller
gisch symptoom of elke allergische diagnose. Foliaki e.a. (2009) vonden in 
een onderzoek met 193 412 kinderen dat antibioticagebruik in het eerste  
levensjaar geassocieerd is met het optreden van astma, rhinoconjuctivitis en 
eczeem bij kinderen van 6 en 7 jaar. Inmiddels is ook door verschillende epi
demiologische onderzoeken het beschermende effect van het opgroeien op 
een boerderij aangetoond, waarbij het in contact zijn met hogere aantallen 
microorganismen een deel van het boerderijeffect uitmaakt (Von Mutius & 
Vercelli, 2010).
Kienle (2003) beschrijft hoe in de afgelopen periode van bijna 200 jaar het 
denken over kanker zich veranderd heeft van kanker als een cellulair pro
bleem naar een probleem van de hiërarchische organisatie van het organis
me als geheel. Volgens Sporn (1996) moet kanker beschouwd worden als een 
ziekte van het gehele organisme en zullen we het ontstaan ervan pas kunnen 
begrijpen en gaan controleren, als we de kennis op het niveau van de weef
sels, de organen en het organisme synthetiseren. 
Inmiddels is door onderzoek ook de relatie tussen de zelfregulerende, orga
niserende activiteit van de koorts en kanker steeds duidelijker geworden. 
Zo is er een omgekeerde correlatie tussen langer geleden doorgemaakte 
verschillende soorten koortsende ziekten en het optreden van kanker (Ho
bohm, Grange & Stanford, 2008). Inmiddels is er ook steeds meer bewijs 
voor de positieve effecten van actuele koortsende ziekten op de spontane 
genezingen of verbeteringen van kanker (Coley, 1893; 1906; Hobohm, 2005; 
Hobohm, Grange & Stanford, 2008). 
Ten slotte zijn er ook steeds meer empirische aanwijzingen voor verstorin
gen van chronobiologische ritmen. Zo worden onder meer verstoringen van 
het dagnachtritme in verband gebracht met diabetes type 2, obesitas (Bass & 
Takahashi, 2010) en borstkanker (Moser e.a., 2006). Ook zijn er bijvoorbeeld 
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aanwijzingen dat aan migraine een overmatige excitatie of tekortschietende 
inhibitie, kortom een disbalans van het betreffende chronobiologische sys
teem ten grondslag ligt (Talathi, 2008). 

1.6 Op weg naar een beter concept van gezondheid

Zelfregulatie centraal
Over het algemeen is er de neiging om bij verklaringen in de biologie en 
geneeskunde/gezondheidszorg (reductionistisch) op zoek te gaan naar 
bijvoorbeeld het gen, het molecuul of de cel die verantwoordelijk is voor 
een bepaald fysiologisch of psychologisch effect. In de beschreven nieu
were concepten als MIL, SOC, de triade van geestelijke gezondheid, maar 
ook de bovenstaande drie fysiologische systemen (het immuunsysteem, de 
koortsreactie en het ritmische systeem) wordt echter steeds (op verschillen
de niveaus) uitgegaan van zelfregulerende organisatieniveaus. De reduc
tionistische benadering schiet in veel gevallen tekort om zelfregulerende 
organisaties te verklaren (bijv. Baars & Baars, 2007). 
Voor het verbeteren van het gezondheidsconcept zijn de volgende aspecten 
van zelfregulatie van belang: bij zelfregulatie is er sprake van een organisa
tie op systeemniveau die zelfsturend richting geeft aan de onderdelen. Deze 
organisatie is een lerend systeem dat door interacties de mogelijkheid tot 
zelfregulatie (in wisselende omstandigheden) kan verbeteren. 

Op weg naar een verbeterd gezondheidsconcept
Door een integratie van het WHOconcept van 1948, de daarna ontwik
kelde (deel)concepten, relevante theorievorming en empirische feiten, kan 
een beter gezondheidsconcept ontwikkeld worden. Centraal staat hierbij de 
overgang van het denken in eindtoestanden (aanwezigheid van volmaakte 
gezondheid en afwezigheid van ziekte) naar het denken in processen die 
verantwoordelijk zijn voor het bereiken van die toestanden. Hier volgt een 
eerste aanzet. 
Gezondheid is dan allereerst de goede werking van het lichaam (vormen en 
functies) op zichzelf met afwezigheid van ziekte. Dit moet echter qua ‘mate
riële onderdelen’ beschouwd worden als een dynamische eindsituatie omdat 
de moleculen en cellen in het organisme voortdurend vervangen worden 
gedurende het gehele leven. In de tweede plaats is de menselijke gezond
heid het zelfregulerende vermogen om zich voortdurend aan te passen en zich te 
manifesteren in de omgeving: zowel fysiek/fysiologisch, psychosociaal als qua 
betekenisgeving. Ten derde betreft gezondheid het zelfregulerende vermogen 
om te herstellen van inspanningen, wonden, blessures, stress, schokkende 
gebeurtenissen et cetera. Daartoe zijn innerlijke (bijv. bepaalde eiwitten in 
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de ontstekingsreactie of bepaalde copingstrategieën) en uiterlijke (bijv. gips 
bij een botbreuk of psychologische hulp bij een schokkende gebeurtenis) 
middelen noodzakelijk. Sommige zelfregulerende vermogens zijn al aange
legd, maar kunnen zich gedurende het leven verder ontwikkelen (bijv. het 
immuunsysteem) en andere moeten grotendeels worden ontwikkeld (psy
chosociale zelfregulatie: perceptie, verwerking, reactie; en Meaning in Life 
(MIL): begrijpelijkheid, beheersbaarheid, zingeving) of getraind (bijv. licha
melijk uithoudingsvermogen of vaardigheid van balbehandeling). Wanneer 
de mens op alle drie niveaus in staat is optimaal te functioneren, is als sub
jectief beleven hiervan dat mensen zich fit en energiek voelen, zonder klach
ten of lijden.
De onderlinge samenhang tussen de positieve domeinen is dat een sterke MIL ge
relateerd is aan een geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven. Een ster
ke MIL en gezond psychosociaal functioneren zijn via twee centrale routes 
gerelateerd aan een betere fysieke gezondheid (direct neurofysiologisch en 
indirect via gezondheidsgedrag). Een van de samenhangen tussen gezondheid 
en ziekte is dat het ontbreken of remmen van adequate zelfregulerende vaar
digheden of processen tot ziekte kan leiden. Een tweede relatie is dat psy
chologische stressoren en negatieve emoties de fysieke gezondheid nega tief 
kunnen beïnvloeden.

Aansluiting van het vernieuwde gezondheidsconcept bij de huidige 
theorievorming
Twee hedendaagse theorieën die uitgaan van hogere ordeningsniveaus die 
lagere niveaus van organisme beïnvloeden en daarom theoretisch aanslui
ten bij het vernieuwde gezondheidsconcept, zijn de systeembiologie en het 
emergentisme. De systeembiologie is een holistische benadering van de bio
logie (Kohl e.a., 2010) die erop gericht is om op systeemniveau inzicht in de 
biologie te krijgen, en om biologische systemen te begrijpen als een systeem. 
Dit betekent dat het onderzoek zich richt op de structuur en dynamiek van 
cellulaire en organismale functies, in plaats van op de kenmerken van ge
isoleerde delen van een cel of organisme. De systeembiologie sluit aan bij 
het ‘emergentisme’, de theorie dat er bij toenemende vormen van complexi
teit sprake is van het ontstaan van nieuwe eigenschappen die er op ‘lagere’  
niveaus nog niet waren. Deze kenmerken van hogere ordeningsniveaus be
invloeden op hun beurt weer de lagere niveaus, een fenomeen dat ‘down
ward causation’ wordt genoemd (Corradini & O‘Connor, 2010). 
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1.7 Op weg naar professionele gezondheidsbevordering

Op basis van een verbeterd gezondheidsconcept kan de gezondheidbevor
derende benadering verder professioneel ontwikkeld worden. Centraal in 
deze, de ziektebestrijdende benadering aanvullende, aanpak moeten staan: 
de oriëntatie op de versterking en verdere ontwikkeling van zelfregule
rende organisatie van het organisme en de zelfregulerende psychosociale 
en betekenisgevingvaardigheden; de oriëntatie op balansherstel door be
invloeding van de inhibitie(vaardigheden), excitatie(vaardigheden) en/of 
het regelsysteem zelf en de vermindering van psychologische stressoren en 
negatieve emoties. 

Epiloog
Professioneel preventief en curatief gezondheid bevorderen van individuele 
personen is een relatief nieuw gezondheidszorg en wetenschappelijk ter
rein, dat de potentie heeft om een belangrijke bouwsteen te leveren aan de 
ontwikkeling van duurzaamheid in de gezondheidszorg. Door het profes
sioneel preventief en curatief gezondheid bevorderen professioneel te inte
greren met de ziektebestrijdende benadering kan idealiter een grote gezond
heidswinst van mensen gedurende het gehele leven opleveren (‘People’), 
wat zal leiden tot minder aanspraak op hulpbronnen en gezondheidszorg 
(‘Planet’), en daarmee minder gezondheidszorgkosten (‘Profit’). 

Literatuur

Antonovsky, A. (1979). Health, stress, and coping. San Francisco: Aaron Antonovsky 
JosseyBass Publishers.

Antonovsky, A. (1987). Unraveling the mystery of health: how people manage stress and 
stay well. Ann Arbor: Proquest Info & Learning.

Baars, E. & Baars, T. (2007). Towards a philosophical underpinning of the holistic 
concept of integrity of organisms within organic agriculture. NJAS 54(4), 463477. 

Bass, J. & Takahashi, J.S. (2010). Circadian integration of metabolism and energetics. 
Science 3;330(6009), 13491354.

Beere, D.B. & Pica, M. (1995). The predisposition to dissociate: The temperamental 
traits of flexibility/rigidity, daily rhythm, emotionality and interactional speed. 
Dissociation 8, 236240. 

Boekaerts, M., Pintrich, P.R. & Zeidner, M. (eds.) (2000). Handbook of Self-Regulation. 
San Diego: Academic Press.

Boesen, E.H. & Johansen, C. (2008). Impa ct of psychotherapy on cancer survival: 
time to move on? Current Opinion in Oncology 20(4), 372377. 

Bopp, A., Nagel, D. & Nagel, G. (2005). Was kann ich selbst für mich tun? Patientenkom-
petenz in der modernen Medizin. Zürich: Rüffer & Rub.
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Hoofdstuk 2

Een salutogene benadering  
van het aanpakken van verschillen  

in de gezondheid

B. Lindström en M. Eriksson

2.1 Inleiding

In de jaren 60/70 schreef antropoloog Colin M. Turnbull twee boeken die 
veel discussie veroorzaakten: The Forest People (1961), (vertaald als Kinderen 
van het Ituriwoud) en The Mountain People (1972) (Het volk in de bergen). De 
boeken gingen over twee Afrikaanse stammen, waarvan de eerste in zijn 
originele leefomgeving in het oerwoud leefde, welvarend en diep gewor
teld in zijn cultuur, rituelen en kennis van het leven, ondanks de moeilijke 
levensomstandigheden in de jungle. De andere stam was uit zijn originele 
leefomgeving verdreven door ‘de moderne ontwikkeling’ en werd gecon
fronteerd met honger, ziekte en een strijd om te overleven. Het volk in de 
bergen raakte uiteindelijk zijn trots en zijn cultuur kwijt. Dit veroorzaakte 
eerst interne conflicten en moorden, en uiteindelijk een staat van geestelijke 
ineenstorting en totale apathie. Het debat in de jaren 1960 ging over het 
recht om op een zo deprimerende manier over de dood van een cultuur te 
schrijven. Het was een tijd van hoop en dromen over een welvarende, on
afhankelijke toekomst voor Afrika en het einde van het koloniale tijdperk.

Als we veertig jaar later terugkijken naar Afrika, met de eindeloze reeksen 
burgeroorlogen, de exploitatie en het misbruik van de energiebronnen en 
met de HIV/AIDScatastrofe daar nog bovenop, zouden we kunnen stellen 
dat het beeld dat Turnbull schilderde dichter bij de werkelijkheid lag dan 
hij ooit verwacht had. Als antropoloog gebruikte hij zijn verhalen om pijn
lijke parallellen te trekken tussen de ontwikkelingslanden en verschijnselen 
binnen Westerse culturen, om universele stromingen te benadrukken. De 
toestand waarin het volk in de bergen zich bevond is gelijksoortig aan wat 
wel het ‘concentratiekampsyndroom’ genoemd wordt, een situatie waarin 
mensen gewoon opgeven omdat ze de zin van hun leven verloren hebben. 
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Aan de andere kant hebben we de verhalen van mensen die ondanks deze 
tegenslagen nooit hun motivatie verliezen en uit deze hopeloze situatie een 
betekenis creëren. Deze betekenis maakt het hen mogelijk om niet alleen te 
overleven, maar volledig geestelijk en spiritueel gezond door te gaan met 
hun leven. Dit verschijnsel werd ongeveer 25 jaar geleden het onderwerp 
van een wetenschappelijke studie en vormde de basis voor salutogeen on
derzoek (Antonovsky, 1979; 1987). Wij hebben onlangs een systematisch on
derzoek naar salutogenese afgerond en vonden een sterke correlatie tussen 
geestelijk welzijn en de kwaliteit van leven bij bevolkingsgroepen en perso
nen die een sterk gevoel van samenhang ontwikkeld hebben – het belang
rijkste mechanisme in het salutogene model. Het model is in minstens 32 
landen getest, in 33 talen, en daarbij bleek dat het model in al deze verschil
lende culturen werkt (Eriksson & Lindström, 2005; 2006).

2.2 Achtergrond

Een van de focussen van dit boek ligt op de concepten en modellen die 
leiden tot een ‘positieve gezondheid’. Men zou wensen dat er binnen de 
gezondheidbevordering universele middelen en modellen waren, die op 
wereldniveau werkzaam konden zijn en de algemene ontwikkeling van de 
mensheid konden bevorderen. Naast het beschrijven van zogenaamde ‘posi
tieve gezondheidsconcepten’ is het ook ons doel te zoeken naar universele 
concepten en oplossingen. Terwijl we tegelijkertijd stellen dat veel van de 
postmoderne trends die de geestelijke stabiliteit verstoren wereldwijd voor
komende verschijnselen zijn, die direct of indirect invloed hebben op alle 
landen ter wereld. Het is ook duidelijk dat Westerse culturen sterk de na
druk leggen op de persoon en de bescherming van de persoonlijke rechten 
van de mens, zoals vastgelegd in de Verklaring van de rechten van de mens 
van de Verenigde Naties (VN), in vergelijking met culturen waar collectieve 
inspanningen belangrijker gevonden worden dan individuele. Gezien van
uit de gezondheidsbevordering kan dit een groot verschil uitmaken, omdat 
de nadruk op het collectief of juist op het individu verschillende voorwaar
den schept voor de gezondheid, inclusief de geestelijke gezondheid.

2.3 Het heden – van modern tot postmodern

De huidige literatuur over de postmoderne of de laatmoderne samenleving 
is uitgebreid, maar zeer verscheiden (Bauman, 1989; Giddens, 1990; 1991). 
Terwijl de oude samenleving gebaseerd was op mythische en religieuze ge
loofssystemen, hanteert de moderne tijd, vanaf de Verlichting tot nu, het 
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rationele en logische perspectief van de wetenschap als het ultieme gereed
schap voor het duiden van de realiteit, tot in het kleinste detail. Terwijl de 
openbare gezondheid zich ontwikkelt als een denkbeeld van moderniteit. 
En postmoderniteit gaat weer over de deconstructie van de samenleving 
in alle opzichten; alles van de voornaamste instituties tot de voornaamste 
waarden van de samenleving. De wereld wordt gezien als niethistorisch 
en gedeinstitutionaliseerd, geleid door de subjectieve ethiek van het indi
vidu. Gematigdere theorieën stellen dat we ons in een overgangsperiode 
bevinden, de laatmoderne periode (Giddens, 1990; 1991). Postmodernisten 
beweren dat de mens in een vacuüm leeft, zonder enig zicht op waar hij 
vandaan komt of heen gaat (Bauman, 1989). De rationaliteit en de logica 
van de wetenschap worden ter discussie gesteld, omdat gebleken is dat de 
wetenschap niet in staat is alle aspecten van de werkelijkheid te verklaren. 
Ten gevolge daarvan richt de mens zich op andere modellen of verklaringen 
en krachten (zoals de markt of newageideologieën), die met elkaar strijden 
om de controle over het verstand. De postmoderne mens is vervreemd van 
de plaatselijke samenleving. In plaats daarvan verstoren abstracte systemen 
en symbolische waarden (zoals de markt en de media) deze relatie en wendt 
men zich tot expertsystemen waar religie zijn positie is kwijtgeraakt (Gid
dens, 1990; 1991). Dit betekent dat een persoon, in plaats van op zijn eigen 
oordeel of op zijn netwerk van familie en vrienden te vertrouwen, zich tot 
een deskundige wendt voor advies, voor zaken die normaal gesproken door 
die persoon zelf zouden kunnen worden opgelost. Zodoende kan de post
moderne mens omschreven worden als een kwetsbare, tamelijk verwarde, 
gedesillusioneerde persoon die probeert zijn eigen weg te vinden in een cha
otisch en versnipperd bestaan zonder samenhang. Tegelijkertijd stellen Wes
terse samenlevingen het ideaal van het individu centraal, zijn keuzevrijheid 
en autonomie staan boven de behoeften van het collectief (Bourdieu, 1993). 
Er zijn meer activiteiten per tijdseenheid beschikbaar dan ooit tevoren, wat 
bijdraagt aan het creëren van de steeds ingewikkelder omstandigheden 
waaronder mensen verondersteld worden hun vermogen tot gezond zijn en 
leven te ontwikkelen.

2.4 Nogmaals het onderwerp gezondheid

Veel van de kritiek op de diverse omschrijvingen van gezondheid komt 
voort uit het feit dat de concepten hierover uitgaan van een opstelling ten 
opzichte van ziekte waarbij gezondheid en ziekte op één lijn staan, maar 
diametraal tegenover elkaar gezet worden. Dit zou betekenen dat dezelfde 
mechanismen werkzaam zijn bij het creëren van ziekte als bij het creëren van 
gezondheid, maar dan in verschillende richtingen. Dit is gedeeltelijk waar, 
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maar er zijn ook andere mogelijkheden. Als we het meer in detail bekijken, 
betekent het elimineren van een pathogene omstandigheid (een ziekte) uit 
een organisme vaak dat die specifieke omstandigheid uit het systeem wordt 
verwijderd, terwijl er geen of weinig rekening gehouden wordt met het ef
fect hiervan op het gezondheidsevenwicht. De traditionele omschrijving 
van gezondheid door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) uit 1948 
lijdt aan hetzelfde euvel, omdat ‘gezondheid’ gezien wordt als een absoluut 
niveau dat alleen bereikt kan worden als ziekte uit het systeem verwijderd 
wordt (WHO, 1948). Gezondheid wordt zodoende gedefinieerd als de af
wezigheid van ziekte. Als we in plaats daarvan een model creëren met drie 
verschillende dimensies: ziekte en zijn tegenovergestelde ‘contraziekte’, 
gezondheid en zijn tegenovergestelde ‘contragezondheid’ en kwaliteit van 
leven met zijn tegenovergestelde ‘contrakwaliteit van leven’, kunnen we 
aannemen dat gezondheid, contraziekte en kwaliteit van leven zich op de
zelfde pool bevinden. Toch kunnen al deze dimensies op elke manier gecom
bineerd worden (deels afhankelijk van de definities van gezondheid, ziekte 
en kwaliteit van leven). Iemand die een hoge kwaliteit van leven heeft, kan 
bijvoorbeeld een slechte gezondheid hebben met een ernstige ziekte, of ie
mand ervaart een hoge mate van welzijn, ondanks dat zij aan een ziekte lijdt 
en haar functioneren beperkt is. Op dezelfde manier zijn er mensen met een 
lage kwaliteit van leven, die kerngezond zijn en geen ziekte hebben. In feite 
is elke combinatie van de drie dimensies denkbaar.

De WHO voegde in de jaren 1980 alleen nog een vierde dimensie, spiri tueel 
welzijn, toe aan de fysieke, sociale en mentale dimensies (Mahler, 1987). 
Tegenwoordig wordt gezondheid beschouwd als een waardevol onderdeel 
van het dagelijks leven, niet als een eindproduct. Dit is vastgelegd in het 
Ottawa Charter (1986) over gezondheidbevordering, waarbij gezondheid 
wordt gezien als het proces dat kan leiden tot het vervullen van iemands 
levensdoelen. ‘Gezondheidbevordering is het proces dat mensen in staat stelt 
controle te gaan uitoefenen over zaken die hun gezondheid bepalen, zodat ze hun 
gezondheid kunnen verbeteren en zodoende een actief en productief leven kunnen 
leiden’ (WHO, 1986).
We kunnen dit proces zien als drie fasen, de eerste bepaalt de achtergrond 
(de determinanten), terwijl de tweede een doel stelt (een actief en productief 
leven leiden). De derde fase is de activiteit (het proces dat het doel mogelijk 
maakt), waarbij de determinanten gebruikt worden om het doel te bereiken 
in een dialectische relatie tussen mensen, de omgeving en de mogelijkhe
den. En in het centrum hiervan staat de actieve, deelnemende mens.
Over het algemeen is er meer kennis en informatie aanwezig over wat ziekte 
veroorzaakt en over de behandeling van deze omstandigheden (de pathoge
ne gerichtheid) dan op wat een goede gezondheid onderhoudt en bevordert 
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(de salutogene gerichtheid). Pas sinds kort bestaan er concrete theoretische 
en empirische constructies die zich richten op het salutogene model, waar
van het model van Antonovsky het bekendst is (Antonovsky, 1979; 1987).

2.5 Een interdisciplinair gezondheidsmodel?

Het zou kunnen dat het concept ‘mentale gezondheid’, om volledig begre
pen te worden, onderzocht moet worden vanuit andere, gemeenschappe
lijke perspectieven, in plaats van alleen als gezondheidswetenschap (Klein, 
1990). Een van die benaderingen kan de theorie en de praktijk van de inter
disciplinariteit zijn, die in de afgelopen eeuw ontstaan is als theoretisch  
model.
Klein beschrijft interdisciplinair werken als een manier om:
n complexe vragen te beantwoorden;
n veelomvattende zaken aan te pakken;
n vakmatige en professionele verhoudingen te onderzoeken;
n problemen op te lossen die een vakgebied overschrijden;
n op kleine of grote schaal een eenheid in kennis te bereiken.

Het begrijpen van discussies over sociale geestelijke gezondheid is een com
plexe zaak, die te maken heeft met geschiedenis, macropolitiek, de sociaal
economische ontwikkelingscultuur en tradities van zowel individuele 
landen als complete continenten. In de afgelopen eeuw is interdisciplinair 
onderzoek gedaan op het gebied van de meeste sociale wetenschappen, met 
name onderwijswetenschap, met ondersteuning van vele wetenschappers, 
intellectuelen en organisaties (zoals de Organisation for Economic Coopera
tion and Development (OECD), en de United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization (UNESCO)). Het was bijzonder duidelijk aanwe
zig in kritische bewegingen als het structuralisme en de deconstructie (o.a. 
LéviStrauss, Foucault, Kuhn). De integratieve benadering vormt de kracht 
van interdisciplinariteit.

De gezondheidswetenschappen zijn zo sterk gericht geweest op ziekte, dat 
het moeilijk wordt over de grenzen van deze benadering te kijken. Een be
kend voorbeeld van dit probleem is het gebruik van het begrip ‘kwaliteit 
van leven’ bij gezondheids en medisch onderzoek. Na de introductie van 
het begrip was er korte tijd een beter inzicht in het begrip kwaliteit van 
leven, maar nu wordt het gedomineerd door de onderzoeken naar de zoge
naamde ‘kwaliteit van leven in verband met de gezondheid’, waarbij juist 
het effect van medische interventies op iemands kwaliteit van leven onder
zocht wordt. Dit is juist en relevant onderzoek, maar het zou eigenlijk ‘ziek
tegericht onderzoek naar de kwaliteit van leven’ genoemd moeten worden, 
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omdat het uitgangspunt van de positieve gezondheid hier verloren gegaan 
is.

2.6 Welvaart als voorwaarde voor welzijn

Tot de vroege jaren zeventig nam de welvaart in de geïndustrialiseerde  
wereld na de Tweede Wereldoorlog in een gelijkmatig tempo toe. Voor de 
meerderheid van de bevolking verbeterden ook de materiële leefomstandig
heden. Sociologisch gezien vroegen de negatieve effecten van de economische  
groei om andere welvaartsmaatstaven dan alleen het bruto binnenlands  
product (BBP) per hoofd van de bevolking.

Ook al werden begrippen als de levensstandaard al sinds het begin van de 
twintigste eeuw gebruikt, toch waren ze nog niet vastgelegd voor de VN een 
rapport publiceerde over de ‘International Definition and Measurement of 
Standards and Levels of Living’ (1954). In dit rapport werd gesteld dat het 
kwantificeren van duidelijk omschreven elementen, of delen van de persoon
lijke leefsituatie, overeenkomstig de doelen van het VNhandvest, de beste 
manier is om de levensstandaard binnen een populatie te bepalen. De VN 
probeerde een samengesteld meetinstrument te vinden om de elementen van 
verschillende levensgebieden van de populatie te beschrijven. De gekozen ele
menten vertegenwoordigen de doelstellingen van de verschillende VNorgani
saties. Levensstandaard werd later gedefinieerd als:
 ‘Het niveau van het voldoen aan de behoeften van de populatie, gegarandeerd door de 

goederenstroom en diensten die in een bepaalde tijdseenheid genoten worden … tot 
een zodanige hoogte dat aan de algemene behoeften van de populatie voldaan wordt.’  
(Johansson, 1970)

De eerste onderzoeken die gebruikmaakten van deze maatstaven werden 
uitgevoerd in het VK en WestDuitsland, waarbij indicatoren zoals het bezit 
van tv, auto’s, telefoons etc. gebruikt werden. De VN werd later bekritiseerd 
vanwege de te grote nadruk op het belang van consumentengoederen.

In Europa ontwikkelde de OECD een systeem voor het meten van sociale ont
wikkeling. Deze activiteit werd later gecombineerd met soortgelijke activi
teiten binnen de VN. Door de economische recessie in het midden van de 
jaren zeventig nam de interesse voor het ontwikkelen van gecombineerde 
sociale indicatoren toe. Ze werden ontwikkeld in een proces waarin ten eerste 
een lijst van sociale vraagstukken werd opgesteld, ten tweede indicatoren wer
den ontwikkeld en ten derde toetsing in de praktijk plaatsvond. De eerste lijst 
met indicatoren werd gepubliceerd in 1973 (List of Social Concerns Common 
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to Most OECD Countries) en werd in 1982 herzien (The OECD list of Social 
Indicators 2009). Deze laatste lijst bevat de volgende indicatoren:
1. indicatoren voor algemene achtergrond;
2. indicatoren voor zelfvoorzienendheid;
3. indicatoren voor actief vermogen;
4. indicatoren voor de gezondheid;
5. indicatoren voor sociale cohesie.

In de Scandinavische landen was Zweden het eerste land dat onderzoek deed 
naar de levensstandaard. De nadruk lag op het vinden en beschrijven van de 
levens omstandigheden van de algemene bevolking, met speciale aandacht 
voor de lage inkomensgroepen. De gebruikte elementen waren de verdeling 
van middelen en persoonlijke redzaamheid, en het niveau voor de levensstan
daard werd gedefinieerd als:
 ‘De beschikking die een persoon heeft over geldelijke middelen, goederen, kennis, 

fysieke en mentale energie, sociale contacten, veiligheid …, die personen in staat 
stellen de omstandigheden te beheersen en bewust te beïnvloeden. De elementen 
die aan het einde van de jaren zestig in Zweden als relevant beschouwd werden, 
waren:

 gezondheid, voedingspatronen, huisvesting, opvoedingsomstandigheden, fami-
lierelaties, scholing, werk, werkomstandigheden, economische bronnen, politieke 
bronnen, vrije tijd en recreatie.’

 (Johansson, 1970)
Het Zweedse onderzoek beïnvloedde vervolgens Noorse, Finse en Deense 
onderzoeken naar levensomstandigheden. Het Finse onderzoek werd in 
1975 afgerond. Het was een vergelijkend Scandinavisch onderzoek, waarin 
ook expliciet de term ‘kwaliteit van leven’ gebruikt wordt. Het onderzoek, 
met de titel ‘Hebben, liefhebben en zijn’, definieerde welvaart als: ‘een staat 
waarin mensen hun belangrijkste behoeftes kunnen vervullen’ (Allardt, 1980).

Allardt (1980) beschreef twee dimensies van welvaart: de materiële en de niet
materiële. De levensstandaard wordt bepaald door de mate van tevredenheid 
over materiële behoeften, terwijl welzijn gedefinieerd wordt als het vervullen 
van nietmateriële behoeften. De dimensies voor de levensstandaard en de 
kwaliteit van leven zijn gegeven in tabel 2.1.
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Tabel 2.1 ‘Welvaart’ hebben – liefhebben – zijn

Objectieve indicatoren
(behoeften)

Subjectieve indicatoren
(wensen)

Nadruk op het  
materiële  
en het onpersoonlijke

Levensstandaard:
objectieve meting van  
materiële of onpersoonlijke 
hulpbronnen

Ontevredenheid:
subjectieve gevoelens van  
tevredenheid – ontevreden-
heid over de materiële levens-
omstandigheden

Nadruk op het  
niet-materiële  
en het sociale

Kwaliteit van leven:
objectieve meting wat betreft 
de relatie van mensen tot:
1. andere personen
2 de maatschappij 
3. de natuur

Geluk:
subjectieve gevoelens van 
geluk

(Allardt, 1980)

De levensstandaard (hebben) wordt gedefinieerd door materiële (objectie
ve) hulpbronnen en de tevredenheid hierover van de persoon (subjectief). 
Kwaliteit van leven (liefhebben en zijn) wordt door de personen gedefini
eerd als tevredenheid over nietmateriële behoeften in de relatie met andere 
mensen, de samenleving en de natuur.

In de Verenigde Staten ontwikkelde zich een enigszins vergelijkbare traditie. 
De aandacht lag er vooral op de waargenomen tevredenheid op verschil
lende levensgebieden. Campbell definieerde kwaliteit van leven als een sub
jectieve maat om te beschrijven hoe mensen hun leven ervaren (Campbell 
e.a., 1976). De objectieve levensomstandigheden werden als minder belang
rijk beschouwd. De belangrijkste elementen in Campbells onderzoek waren 
tevredenheid en geluk.

Een combinatie van zowel objectieve als subjectieve gegevens werd door 
Andrews en Whitney geïntroduceerd toen zij maatstaven voor ‘de waar
genomen kwaliteit van leven’ ontwikkelden (Andrews & Whitney, 1976). 
Het leven wordt onderverdeeld in verschillende rollen (werk, huisvesting, 
familie, gezelschap), verschillende waarden (succes, schoonheid, vrijheid, 
geluk) en een combinatie van het bovenstaande. Statistische analyses lever
den twaalf belangrijke factoren op voor iemands kwaliteit van leven: het 
zelf ervaren van: (1) zelfbeeld, (2) gezinsleven, (3) economie, (4) genieten 
van het leven, (5) huisvesting, (6) activiteiten met het gezin, (7) beschikken 
over vrije tijd, (8) recreatieve activiteiten, (9) regering, (10) plaatselijke toe
gang tot goederen en diensten, (11) gezondheid, (12) beroep. Oorspronkelijk 
werden er 100 verschillende gebieden geanalyseerd en er werden ongeveer 
5000 mensen geïnterviewd.
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In een kritische reactie op Allardt en Johansson ontwikkelde de Zweedse so
cioloog Swedner in Scandinavië een model dat hij ‘Nemen, hebben, geven’ 
noemde, waarin zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden gebruikt 
worden om de sociale werkelijkheid van mensen te beschrijven (Swedner, 
1983). Volgens dit model is ‘gezondheid’ iets wat het individu verwerft 
en behoudt (‘hebben’). Om dit te bereiken, wordt actief gebruikgemaakt 
van hulpbronnen uit de directe omgeving (‘nemen’). Kwaliteit van leven 
wordt gedefinieerd binnen het activiteitengebied (‘geven’) (liefde, zelfres
pect, waardering, zelfontplooiing). Dit model beschouwt mensen als sociale 
wezens. Een goede kwaliteit van leven wordt bereikt als sociale netwerken 
goed functioneren en er aan psychologische behoeften voldaan wordt.

Om een hoge levensstandaard te verwerven moet iemand tevreden zijn op 
de volgende levensgebieden: lichamelijke vermogens, mogelijkheid tot so
ciaal contact, kennis, werkvaardigheden, invloed op de fysieke omgeving, 
macht, de mogelijkheid om gestelde doelen te bereiken. Deze hulpbronnen 
kunnen gebruikt worden om bepaalde doelen te bereiken, op persoonlijk ni
veau (geluk of blijdschap) en op groepsniveau (gezelschap, veiligheid, soli
dariteit). Deze levensdoelen worden beschouwd als de levenskwaliteiten, 
die het bestaan van een individu of een groep beschrijven (Swedner, 1983). 
Hebben mensen die in een welvaartsstaat leven het gevoel dat ze een hoge 
mate van geestelijke gezondheid of welzijn hebben? Deze vraag is moeilijk 
te beantwoorden.

Subjectief welzijn heeft een zeer sterke culturele component. We kunnen 
echter waarnemen dat de welvaartsstaten omstandigheden bieden die het 
lichamelijke en sociale welzijn verbeteren. Denemarken en Zweden, die al 
langere tijd bekend staan als welvaartsstaten, staan regelmatig bovenaan 
in de wereldranglijsten als het gaat om geluk of subjectief welzijn. Al is het 
onmogelijk om te spreken over rechtstreekse causale verbanden, toch zijn 
er aanwijzingen dat interventies op maatschappelijk niveau het mentale 
welzijn verbeteren. Het sterkste bewijs komt uit het WHOproject ‘healthy 
City’, waarbij een gecontroleerde interventie in een stad bewees dat het ter 
beschikking stellen van hulpmiddelen op meerdere niveaus de tevreden
heid en het optimisme van de bevolking verbeterde (De Leeuw, 2003).

In de sociale wetenschappen wordt kwaliteit van leven inbegrepen in het con
cept ‘welvaart’, om voornamelijk nietmateriële menselijke behoeften of het 
waargenomen welzijn of ‘liefhebben’ en ‘zijn’ te omschrijven. Menselijke han
delingen of ‘doen’ en ‘geven’, in de betekenis van zelfrealisatie, zelfrespect en 
respect voor anderen, werden later geïntroduceerd als begrippen voor de kwa
liteit van leven.
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Er zijn nog een aantal aanvullende theoretische aspecten die in dit verband 
handig kunnen zijn bij het vinden van coherentie van systemen. Ze hebben 
ter inspiratie gediend, maar worden in dit hoofdstuk niet verder uitgewerkt. 
Het gaat om het begrip ‘habitus’ van Bourdieu (1993) dat refereert aan een 
algemeen collectief bewustzijn, en het ecologische ontwikkelingsmodel van 
Bronfenbrenner (1979) dat micro, meso en macrosystemen combineert.

Een aantal begrippen kwam onlangs in de belangstelling binnen onderzoek 
naar gezondheidsbevordering. Dit betreft de begrippen ‘sociaal kapitaal’ en 
‘empowerment’. Sociaal kapitaal beschrijft de sociale hulpbronnen van een 
persoon in termen van menselijke relaties. Het is altijd moeilijk om sociaal 
kapitaal en netwerken empirisch te bestuderen en kwantificeren. Whitehead 
en Diderichsen (2001) maken hierbij onderscheid tussen verticaal en hori
zontaal sociaal kapitaal.

Horizontaal kapitaal verwijst naar de intieme en directe menselijke relaties. 
Op het gebied van gezondheid lijkt horizontaal sociaal kapitaal het mentale 
en psychologische welzijn en het zelfvertrouwen te verbeteren. Verticaal so
ciaal kapitaal verwijst naar de manier waarop het individu verbanden aan
gaat met horizontaal sociaal kapitaal en met andere sociale niveaus, zoals 
de buurt, de plaatselijke gemeenschap, de stad, de streek en het land. Dit 
idee is gelijksoortig aan het begrip ‘verbondenheid’, dat gebruikt wordt bij 
onderzoek naar de veerkracht van kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ver
bondenheid lijkt zowel de fysieke en de mentale gezondheid als de school
resultaten gunstig te beïnvloeden. Het instrument werd ontwikkeld door 
United Nations Children’s Fund (UNICEF) en is in meer dan zestig landen 
getest met gelijksoortige positieve resultaten (Blum1 persoonlijke medede
ling, 2001).

De volgende belangrijke begrippen in het proces van gezondheidsbevorde
ring zijn het principe en de theorie van empowerment (Freire, 1996; Rappa
port, 1987). Freire gebruikte empowerment als een manier om te leren, 
waarbij hij zijn aandacht richtte op populaties met problemen bij het lerend 
leren in gewone instellingen. Hij werkte aan het verminderen van verschil
len bij het leren en het mobiliseren van mensen zonder opleiding. Hij werd 
tijdelijk uit zijn land, Brazilië, verbannen omdat de regering bang werd van 
de revolutionaire component in zijn leerfilosofie over de herverdeling van 
macht. Empowerment betekent mensen de controle en de beheersing over 
hun eigen leven geven; het lijkt op het proces van het aanreiken van kansen 

1 Professor Robert Blum, Department of Population, Family and Reproductive Health, 
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.
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bij gezondheidsbevordering. Het gaat om het ontwikkelen van talenten en 
copingvaardigheden en om het bieden van mogelijkheden, zodat mensen 
hun kansen kunnen benutten en kunnen werken aan actieve kritische be
wustzijnsgroei. Het is ook een democratisch concept dat kijkt naar de struc
tuur van macht, een proces van professioneel bezig zijn en het loslaten van 
de professionele macht.

2.7 Kan leren leiden tot geestelijk welzijn?

Net als empowerment kan het leerproces zelf het welzijn bevorderen, als het 
wordt toegepast volgens de principes van gezondheidsbevordering. Leren, 
in de breedste zin, is de interactie tussen een persoon (de actor) en de we
reld (de structuur), en wordt overgebracht door activiteiten of door andere 
mensen die coherente kennis produceren. De manier waarop mensen in een 
leersituatie door anderen behandeld worden, heeft effect op hun welzijn. 
De kennis over leren is complex en niet eenvoudig over te brengen, omdat 
leren sterk verbonden is met cultuur en tradities. De manier waarop moe
ders op Bali hun kinderen socialiseren, door het kind volledig te negeren 
als het iets eist door agressief gedrag of schreeuwen, zou in een Westerse 
situatie bijvoorbeeld een teken zijn van ernstige verwaarlozing. Bij een an
dere vergelijking, tussen landen met studenten met een vergelijkbaar niveau 
van rekenvaardigheid, werd gevonden dat er verschillende onderwijsme
thodieken gebruikt werden. In Nederland gaven leraren de leerlingen liefst 
modellen waarmee ze de oplossing konden vinden, terwijl leraren in Japan 
de leerlingen eerst lieten proberen hun eigen oplossingen te bedenken. In 
beide landen hebben de leerlingen uitstekende rekenvaardigheden, maar 
het is niet noodzakelijk zo dat de Nederlandse leerlingen nog beter zouden 
worden als hun leraren de Japanse leerstrategieën zouden overnemen. Dat 
is omdat de leermethodes van de leraren kenmerkend zijn voor de eigen cul
tuur van hun land (Stigler2 persoonlijke mededeling, 2003).

Leren kan oppervlakkig zijn, in het bijzonder als mensen eenvoudig geleerd 
wordt dingen van buiten te leren, zonder ze echt te begrijpen. Sommige 
mensen kunnen beter iets van buiten leren dan anderen (dit kan aangeboren 
of aangeleerd zijn), maar mensen hebben de neiging details al na een korte 
tijd te vergeten. Daarom is oppervlakkig leren dat zich vooral richt op cogni
tieve intelligentie niet aanbevolen als leerprincipe voor gezondheidsbevor
dering, als het onderwijs effectief en duurzaam moet zijn en een verband 
moet hebben met geestelijk welzijn.

2 Professor Stephen M. Stigler, Department of Statistics, University of Chicago.
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De effecten van leren houden ook verband met de microcultuur van de leer
ling, dat wil zeggen zijn sociale klasse en familie. Als hiermee geen reke
ning gehouden wordt, kan het leren ineffectief en uitsluitend zijn. De meeste 
scholen zijn gevormd rond een nietgedifferentieerd leermodel, waarbij de
genen die uit een gezin of een sociale klasse komen met ‘schoolintelligen
tie’ bevoordeeld worden, omdat deze kinderen al een ‘leercultuur’ hebben 
waardoor ze het op school goed doen. Zodoende kunnen scholen onopzet
telijk sociale verschillen en gezondheidsverschillen vergroten (Nutbeam, 
1993; Nilsson, 2003; Rutter, 1980). Een andere benadering is het zogenaamde 
diepgaand begrijpen of diep leren. Bij diep leren ligt de aandacht op het 
verbinden van datgene wat onderwezen wordt met de achtergrond en de 
cultuur van degenen die leren. Bovendien spreekt diep leren niet alleen de 
cognitieve intelligentie aan, maar reageert het ook op andere vormen van 
intelligentie (Gardner, 1991).

Effectief leren houdt verband met de inhoud, de manier van overbrengen, de 
omgeving (context) inclusief het emotionele klimaat, de kwaliteit en de rela
tie tussen leerling en leraar en ten laatste ook met de vorm van de evaluatie 
of het resultaat. Tegenwoordig wordt aangenomen dat het effectiever is leer
lingen hun eigen kennis te laten vergaren en die te laten integreren in hun 
waardesysteem, dan ze kantenklare feiten aan te reiken. ‘Evidencebased 
leren’ komt in diverse vormen voor en moet aangepast worden aan een aan
tal van de hiervoor genoemde factoren, zodat er volledigheid, samenhang 
en geestelijk welzijn ontstaat (Lindström, 2003). Effectief leren wordt gesti
muleerd door een verscheidenheid aan methodes, die door voortdurende 
evaluatie vormgegeven en gedefinieerd moeten worden.

2.8 Positieve concepten van geestelijke gezondheid binnen de sociale 
psychologie

Meer dan veertig jaar geleden presenteerde Marie Jahoda het rapport Cur-
rent concepts of positive mental health (1958). De opdracht van de US Joint 
Commission on Mental Illness and Health was het zoeken van een weten
schappelijke basis voor het ondersteunen van besluiten over de hervorming 
van de geestelijke gezondheidszorg in de VS. In het rapport werd geconclu
deerd dat de meest voorkomende definitie van geestelijke gezondheid de 
afwezigheid van een geestelijke ziekte is. Een andere benadering was het 
gebruiken van normaliteit, als statistisch normaal verschijnsel of als norma
tief idee over hoe de mens zou moeten functioneren. Jahoda liet zich over 
beide benaderingen sceptisch uit, waarbij ze wees op het gevaar van cultu
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rele definities van normaliteit zoals die in naziDuitsland voorkwamen (zelf 
had ze Oostenrijk moeten ontvluchten vanwege de Anschluss).
Het rapport van Jahoda bevatte zes onderwerpen (die ieder voor zich of in 
combinaties moesten dienen als criteria voor geestelijke gezondheid):
1. de houding van het individu tegenover zichzelf;
2. de ontwikkeling van eigenwaarde;
3. de mate van persoonlijkheidsintegratie;
4. het niveau van persoonlijke autonomie;
5. de realiteitszin;
6. de vaardigheid van het individu om zich aan de omgeving aan te passen.

Daarna stelde ze welke omstandigheden kenmerkend zijn voor een goede 
geestelijke gezondheid. Nodig zijn: een positief zelfbeeld; de vaardigheid 
om actief te zijn en persoonlijke talenten te ontwikkelen; volledig mens zijn; 
in staat zijn persoonlijke beslissingen te nemen en activiteiten te ontplooien 
zonder zich van anderen te isoleren; een adequaat beeld hebben van de rea
liteit en beschikken over goede empathische vaardigheden; en ten slotte in 
staat zijn diepe en blijvende relaties met anderen aan te gaan (minstens met 
één persoon van de andere sekse). Er wordt in de praktijk echter weinig ge
bruikgemaakt van Jahoda’s werk.

De Noorse psycholoog Siri Naess ontwikkelde het concept ‘innerlijke kwaliteit 
van leven’, gelijk aan geestelijk welzijn (Naess, 1974; 1987; 2001). De criteria 
voor een goede innerlijke kwaliteit van leven zijn gebaseerd op een norma
tief waardensysteem dat opgebouwd is rond een theoretische analyse. Volgens 
Naess neemt de innerlijke kwaliteit van leven toe als het individu:
1. actief is;
2. goede interpersoonlijke relaties heeft;
3. eigenwaarde heeft;
4. een basaal gevoel van vreugde heeft.

Deze concepten worden als volgt gedefinieerd:
1. Actief: interesse hebben in, en bezig zijn met iets buiten jezelf (hobby, 

werk, politiek, religie, kunst) wat je als zinvol ervaart, zin in het leven.
2. Eigenwaarde: jezelf kennen, je goed voelen als mens, je bewust zijn van je 

talenten, je nuttig voelen, tevreden zijn met wat je bereikt hebt, voldoend 
aan morele waarden en je gestelde doelen bereiken.

3. Goede interpersoonlijke relaties: een intieme, wederzijdse en warme relatie 
hebben met minstens één mens, een actieve en bevredigende seksuele 
relatie hebben, vriendschap en loyaliteit ondervinden en een gevoel heb
ben van betrokkenheid en op je plaats zijn (bij vrienden, buren, collega’s, 
vrienden).
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4. Een gevoel van vreugde: schoonheid intens ervaren, zich dicht bij de natuur 
voelen, open en ontvankelijk, veilig, harmonieus, de afwezigheid van be
zorgdheid, angst en rusteloosheid, een staat van vreugde en mededogen, 
het leven ervaren als rijk en de moeite waard, de afwezigheid van leegte, 
depressie, pijn en ongemak.

De waarden zijn niet op volgorde van belangrijkheid genoteerd, maar worden 
allemaal als even belangrijk beschouwd (Naess, 1974). Naess (1979) stelt dat de 
samenleving als geheel meer voordeel heeft van het toebedelen van hulpbron
nen aan kinderen dan aan andere bevolkingsgroepen. Dit is zo omdat kinderen 
een lang leven voor zich hebben en hun eigen kinderen kunnen beïnvloeden, 
die daarna weer kinderen krijgen. Gezien over de hele bevolking beschikt de 
groep van middelbare leeftijd waarschijnlijk over de beste hulpbronnen, ter
wijl de ouderen over de minste hulpbronnen beschikken. In theorie kan een 
gemeenschap dit argument gebruiken en zulke hulpbronnen ter beschikking 
stellen om de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren. Deze interventie 
verbetert de kwaliteit van leven van ouderen, maar zij kunnen nooit het niveau 
van de algehele bevolking bereiken. Vroeger of later zou de kwaliteit van leven 
van andere groepen afnemen. Scholen en kinderdagverblijven zouden er last 
van hebben, wat een negatief effect zou hebben op de algemene kwaliteit van 
leven van de bevolking op de lange termijn. Daarom zou investeren in kinde
ren het voordeligst zijn.

Het is duidelijk dat het waardensysteem van Naess sterke individuen of 
groepen kan laten ontstaan, die weinig solidair zijn met de samenleving als 
geheel. Kajandi ontwikkelde de ideeën van Naess verder tot een systeem 
dat zowel uitgaat van de innerlijke kwaliteit van leven als van externe fac
toren: ‘Ondanks alles is de mens een sociaal wezen, dat binnen een sociale context 
in groepen en gemeenschappen leeft om de eenvoudige reden dat dit de overleving 
en de welvaart bevordert. Zodoende vormt het gevoel bij te dragen aan het welzijn 
van de groep en de gemeenschap door persoonlijke arbeid een belangrijk deel van de 
kwaliteit van leven’ (Kajandi, 1981). 
Ten gevolge hiervan voegde Kajandi externe levensomstandigheden toe, waar
bij werk, de persoonlijke economische omstandigheden en huisvesting de be
langrijkste elementen zijn. Daarom zijn er drie levensgebieden inbegrepen in 
Kajandi’s model: externe omstandigheden (werk, financiën, huisvesting), in
terpersoonlijke relaties (intieme relaties, vriendschappen, familierelaties), in
terne psychologische omstandigheden (activiteit, zelfbeeld, basisgevoel). De 
innerlijke psychologische elementen zijn: activiteit, zelfbeeld en basisgevoel 
(vreugde). Dit concept is vrijwel identiek aan het model dat Naess opstelde 
en wordt hier daarom niet herhaald.
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Tot besluit: de kwaliteit van leven werd in de psychologie aanvankelijk ge-
bruikt om doelen te stellen voor het geestelijk welzijn van mensen, geba-
seerd op theoretische analyses en normatieve waardesystemen. Kwaliteit 
van leven wordt omschreven in levensgebieden, waarbij de psychologische 
dimensie het persoonlijke gebied vertegenwoordigt (Naess, 2001), het in-
terpersonele gebied de sociale relaties beschrijft en het externe gebied de 
sociaaleconomische omstandigheden (Kajandi, 1981). Het model werd door 
Lindström verder ontwikkeld voor de openbare gezondheid en gezond-
heidsbevordering, en bevat de vier levensgebieden die in tabel 2.2 genoemd 
worden (Lindström, 1994).

Tabel 2.2 Een algemeen model voor kwaliteit van leven, levensgebieden en dimensies

Gebieden Dimensies
(objectief/subjectief)

Voorbeelden

Algemeen:
ecologische,  
maatschappelijke en 
politieke hulpbronnen

1. Macro-omgeving
2. Cultuur
3. Mensenrechten
4. Welvaartsbeleid

Fysieke omgeving,
respect voor mensenrechten, 
rechtvaardigheid, toegang tot 
hulpbronnen

Extern:
sociale en economische 
hulpbronnen

1. Werk
2. Inkomen
3. Huisvesting

Onderwijs, werkgelegenheid, 
economische omstandig-
heden, huisvestingsniveau. 
Tevredenheid met deze om-
standigheden

Interpersoonlijk:
hulpmiddelen binnen 
sociale verbanden en 
ondersteuning

1. Gezinsstructuur en functie
2. Goede vrienden
3. Uitgebreide sociale onder-

steuning

Gezinsgrootte, vrienden, 
nauwe vriendschappen, 
ondersteuning van buren en 
de samenleving. Tevredenheid 
met bovenstaande

Persoonlijk:
persoonlijke  
hulpbronnen

1. Fysiek
2. Geestelijk
3. Spiritueel

Groei, activiteit, zelfvertrou-
wen en basisgevoel, zinvol 
leven

(Lindström, 1994)

Dit model voor de kwaliteit van leven is een verdere ontwikkeling van de 
modellen van Naess en Kajandi. Naess (1974) beschreef een op waarden 
gebaseerd model voor ‘innerlijke kwaliteit van leven’ waarbij hij gebruik-
maakte van geestelijke en sociale componenten. Dit hield verband met een 
sociaaleconomisch begrip van Kajandi (1981). Het model wordt hier uitge-
breid tot vier levensgebieden: het algemene, externe, interpersoonlijke en 
persoonlijke gebied. Deze componenten kunnen universeel worden toege-
past op elke menselijke context: iedereen heeft een fysieke, geestelijke en 
spirituele dimensie die het persoonlijke gebied vertegenwoordigt. Dit wordt 
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ervaren in een context van sociale relaties en ondersteuning, dat wil zeggen 
het interpersoonlijke gebied dat zelf weer een sociaaleconomische context 
heeft, dat wil zeggen het externe gebied.

Uiteindelijk bestaat er een macroniveau dat een samenleving en zijn cul
tuur in een geofysische context bevat, dat wil zeggen het allesomvattende 
(universele) niveau. Dit algemene model voor de kwaliteit van leven dient 
verder gebruiksklaar gemaakt te worden voor de persoon of de bevolkings
groep die ermee benaderd wordt. Onlangs werd dit model voorgesteld als 
instrument voor het evalueren van de effectiviteit van gezondheidsbevorde
ring (Raphael, 2002).

Een ander model met een vergelijkbare waarde is het Canadese model: ‘Zijn, 
deel uitmaken en worden’, dat een duidelijkere procesoriëntatie heeft (Raphael, 
2002). Kwaliteit van leven wordt hier beschouwd als een dynamisch, holistisch 
en complex multidimensionaal fenomeen, gebaseerd op een diep en gelijk
waardig respect voor het individu en zijn/haar eigen uitdrukkingswijze, die 
het resultaat is van interacties tussen de persoon en de omgeving. Zodoende 
is de kwaliteit van leven zoals die ontwikkeld werd door het Canadese Centre 
for Health Promotion:
 ‘… de mate waarin de persoon voordeel heeft van de belangrijke mogelijkheden 

in zijn of haar leven.’ 
 (Rootman e.a., 1992) 

2.9 Methodologische problemen bij het beoordelen van geluk, welzijn en 
kwaliteit van leven

Er bestaan vele problemen bij het beoordelen van kwaliteit van leven, sub
jectief welzijn of geluk. Volgens Heal en Sigelman, geciteerd door Shalock, 
zijn er vier belangrijke manieren waarop methodes voor het beoordelen van 
welzijn van elkaar kunnen verschillen (Shalock, 1990). Ten eerste kunnen 
maatstaven objectief en/of subjectief zijn. Ten tweede kunnen ze absoluut 
of relatief zijn, dat wil zeggen iemands kwaliteit van leven rechtstreeks be
palen of hem vergelijken met een optimale waarde. Ten derde kan kwaliteit 
van leven rechtstreeks door de onderzochte personen worden aangegeven 
of door iemand anders worden beoordeeld (door een woordvoerder of een 
naaste, zoals een familielid of vriend, of door de onderzoeker). Deze me
thode wordt gebruikt als het moeilijk is een rechtstreeks antwoord van de 
onderzochte persoon te krijgen, vanwege zijn ontwikkeling of communica
tieproblemen.
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Als laatste kan de maatstaf worden voortgebracht door de onderzoeker of 
de onderzoekspersoon. Maatstaven kunnen objectief zijn, dat wil zeggen 
zich richten op omstandigheden (zoals de huisvesting, het inkomen en het 
opleidingsniveau) of subjectief, dat wil zeggen zich richten op de waargeno
men tevredenheid met het leven in het algemeen of met specifieke leefom
standigheden. Objectieve maatstaven kunnen extern geëvalueerd worden, 
terwijl voor de subjectieve een interne evaluatie nodig is.

Vroeger werden er in onderzoeken naar de kwaliteit van leven vooral ob
jectieve maatstaven gehanteerd, maar tegenwoordig zijn subjectieve of ge
combineerde subjectieve en objectieve maatstaven gebruikelijker. Er bestaan 
verschillende problemen bij het interpreteren van de subjectieve dimensies 
en de waargenomen kwaliteit van leven. Mensen, culturen en landen heb
ben verschillende ambities en verschillende manieren om tevredenheid te 
uiten. Dit betekent dat mensen meer of minder tevredenheid kunnen uiten 
onder precies dezelfde objectieve omstandigheden. Over het algemeen heb
ben mensen met een lager inkomen en weinig opleiding, of oudere mensen, 
de neiging hun omstandigheden te idealiseren, dat wil zeggen een sociaal 
gewenster niveau van subjectief welzijn aan te geven (De Maio, 1984). Het 
effect op zelfbeoordelingen blijkt echter maar gering te zijn (Atkinson, 1982; 
Crowne, 1964) en ook het gebruik van anonieme vragenlijsten vermindert 
deze tendens (Naess, 1987).

Op persoonlijk niveau zijn er mensen die de neiging hebben het eens of on
eens te zijn met alles wat gevraagd wordt (zogenaamde ja of neezeggers). 
Het is aangetoond dat subjectief welzijn, gemeten als tevredenheid over het 
leven in het algemeen op landelijk niveau, redelijk consistent is. Negentien 
landen die deelnamen aan een onderzoek over de tevredenheid over het le
ven, dat tien jaar lang herhaald werd, behielden in de loop der tijd dezelfde 
plaats op de ranglijst. Denemarken en Zweden stonden bovenaan (Ingelhart 
& Rabier, 1985), terwijl Japan en Griekenland onderaan stonden. Er namen 
geen ontwikkelingslanden deel aan het onderzoek.

Op persoonlijk niveau heeft longitudinaal onderzoek aangetoond dat sub
jectief welzijn (of het basisgevoel) redelijk consistent is ondanks matig ne
gatieve of positieve levensgebeurtenissen. Levensgebeurtenissen hebben 
gedurende een beperkte tijd effect op het subjectieve welzijn (Veenhofen, 
1991). Mensen hebben de neiging om hun basisniveau sneller aan te passen 
na positieve levensgebeurtenissen dan na negatieve levensgebeurtenissen 
(Lazarus & Lannier, 1979).
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In onderzoeken waarbij verschillende subjectieve maatstaven gehanteerd 
werden, werd gevonden dat deze sterker met elkaar correleerden dan met 
de werkelijke objectieve gegevens over de kwaliteit van leven (Mastekaasa 
e.a., 1988). Kinderen vormen een bijzonder probleem in het beoordelen van 
subjectief welzijn, omdat hun antwoorden in de loop van de tijd vaak min
der consistent zijn (Shalock, 1990).

De maatstaf voor de kwaliteit van leven kan worden voortgebracht door de 
onderzoeker of de onderzoekspersonen (Campbell, 1976). Campbell maakte 
gebruik van de laatstgenoemde methode, door de bevolking te vragen wel
ke levensgebieden als de belangrijkste beschouwd werden. Hij maakte ge
bruik van honderd alternatieven en diverse statistische methodes, waarmee 
hij twaalf gebieden overhield die hij later in interviews gebruikte. Flanagan 
(1982) vroeg mensen uit verschillende sociaaleconomische groepen en leef
tijdscategorieën naar bepalende levensgebeurtenissen die hun leven hadden 
verbeterd of verslechterd op vijf algemene gebieden van de kwaliteit van 
leven: fysiek en materieel welzijn; relaties met anderen; sociale activiteiten; 
persoonlijke ontwikkeling en ontspanning. Naess (1979) gebruikte een filo
sofische argumentatieve benadering om een instrument te ontwerpen voor 
het meten van de ‘innerlijke kwaliteit van leven’. Deze methode is een op 
waarden gebaseerde methode die ook gebruikt werd door Kajandi (1981), 
maar gecombineerd met externe levensomstandigheden.

Een belangrijke beslissing in onderzoek naar de kwaliteit van leven is de 
keus tussen de persoonlijke benadering en het onderzoeken van een bevol
kingsgroep. Het meeste onderzoek naar de kwaliteit van leven is gebaseerd 
op individuen, van wie de persoonlijke behoeften, het functioneren en de 
voorkeuren beoordeeld werden. Een van de beperkingen van de persoon
lijke benadering is de moeilijkheid om de resultaten toe te passen op een 
hele bevolkingsgroep. Het onderzoeken van een bevolkingsgroep definieert 
algemene karakteristieken van een groep mensen, en beoordeelt de omstan
digheden die voor deze bevolkingsgroep belangrijk zijn voor de kwaliteit 
van leven. Hierdoor wordt een standaard of een norm bepaald voor een 
dergelijke populatie. Elke indicator voor de kwaliteit van leven wordt ge
standaardiseerd op basis van wat goed of slecht is voor de populatie (Sha
lock, 1990). In dit proces moet er een basiswaarde bepaald worden voor elke 
variabele.

Bij welvaartsonderzoeken werden zulke basiswaarden voornamelijk ge
bruikt om problemen waar te nemen, bijvoorbeeld het aantal kinderen dat 
in armoede leeft (Allardt, 1980). De waardering via de kwaliteit van leven 
legt de nadruk op de hulpbronnen die mensen hebben, zodat de basiswaar
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den waarnaar de kwaliteit van leven wordt gemeten wordt gevormd door 
hoe goed mensen het hebben. Het is mogelijk gebruik te maken van de me
chanismen die het leven versterken, zoals bij de salutogene benadering, dat 
wil zeggen het definiëren van de algemene weerstandsbronnen van een 
popu latie (Antonovsky, 1979; 1987).

Daarom is het minder interessant om groepen te beschrijven die het extreem 
goed of extreem slecht doen, als het doel is om een acceptabele basiswaarde 
voor de populatie te bepalen. Volgens Mastekaasa heeft de toename van een 
bepaalde variabele, zoals een groei van de economische hulpbronnen, niet 
altijd een positief verband met de kwaliteit van leven (Mastekaasa e.a., 1988; 
Naess e.a., 2001). Tot op zekere hoogte kan de toename een positieve invloed 
hebben op de kwaliteit van leven, maar dit is niet altijd constant. Soms heeft 
een verdere toename geen, of zelfs een negatief effect op de kwaliteit van 
leven (Ventegodt, 1995).

Het is mogelijk om variabelen te wegen, afhankelijk van hun veronderstelde 
belangrijkheid. Toch wordt weging zelden gebruikt, omdat het moeilijk is 
objectieve criteria voor weging te vinden. Een manier om dit probleem te 
verkleinen is het vermijden van variabelen die de voorkeuren van mensen 
vertegenwoordigen en zich in plaats daarvan te concentreren op variabelen 
die mensen keuzes bieden (Ringen, 1988).

Ten slotte leven mensen in verschillende samenlevingen onder verschillende 
omstandigheden en hebben verschillende behoeften. Daarom verschillen de 
basiswaarden afhankelijk van de samenleving die onderzocht wordt. Toch 
kan het basismodel op zichzelf worden toegepast en kunnen er in samenle
vingen met sterke overeenkomsten gemeenschappelijke basiswaarden ge
bruikt worden om een norm voor de kwaliteit van leven op te stellen.

2.10 Het begrip veerkracht

Het begrip ‘veerkracht’ (‘resilience’) komt uit de psychologie en is een ma
nier om te verklaren hoe mensen hun leven beheersen en een goed leven 
kunnen hebben ondanks tegenslagen. Als wetenschappelijk concept werd 
het eerst voor kinderen en jongeren ontwikkeld, later is het uitgebreid naar 
volwassenen. De wetenschappelijke basis voor het begrip veerkracht bevat 
gegevens uit een meer dan veertig jaar durend longitudinaal onderzoek 
(Werner en Smith, 1982; 2001). Bovendien presenteerde Rutter een histori
sche ontwikkeling van het begrip ‘veerkracht’, dat op een aantal verschil
lende manieren gedefinieerd werd (Rutter, 1985). Ten eerste werd de vraag 
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gesteld hoe negatieve gebeurtenissen in het leven de ontwikkeling kunnen 
vertragen en psychiatrische aandoeningen kunnen veroorzaken, zoals werd 
aangetoond in de geestelijke gezondheidsbewegingen in het begin van de 
twintigste eeuw. Veerkracht werd na de Tweede Wereldoorlog opnieuw op 
de agenda gezet, door de onderzoeken van Bowlby (1979) naar scheidingen 
en negatieve factoren die kunnen leiden tot psychiatrische aandoeningen. 
Later lag de nadruk op de beeldvorming over verschillende belangrijke 
levens gebeurtenissen (‘life events’) en hun effecten en op de manier waarop 
persoonlijke verliezen of bedreigingen uit de omgeving tot psychiatrische 
problemen leiden. Volgens Rutter verschilde het risicopotentieel van ver
schillende levenservaringen wat betreft hun invloed op de cognitieve ont
wikkeling en de ontwikkeling van het gedrag.

Korter geleden werd aangetoond dat er veel kinderen waren die, ondanks 
deze extreme omstandigheden in hun omgeving, toch in staat waren zich 
normaal te ontwikkelen. Het ging niet alleen om de kwaliteit en de kwan
titeit van de belangrijke levensgebeurtenissen, maar ook om factoren die 
verband hielden met het individu en de context. Dit leidde tot het begrip 
‘onkwetsbare kinderen’, of Giddens concept van ‘poppen van staal’ dat wil 
zeggen kinderen die van nature zo sterk waren, dat ze bestand waren tegen 
vrijwel elke druk van buitenaf (Dencik, 1989). Toch werd later aangetoond 
dat weerstand betrekkelijk is, zowel afhankelijk van de omgeving als van de 
aanleg. Bovendien is weerstand geen constante eigenschap, maar varieert 
hij afhankelijk van de tijd en de omstandigheden. Het werd ook duidelijk 
dat er factoren bestaan die de invloed van belangrijke gebeurtenissen in het 
leven verbeteren, wat weer leidt tot een zoektocht naar beschermende facto
ren, die iemands reacties op gevaren uit de omgeving veranderen.

Het langste prospectieve onderzoek naar veerkracht is een onderzoek uit 
Kauai in Hawaii, waar opeenvolgende generaties gedurende vier decennia 
onderzocht werden (Werner & Smith, 1982; 2001). Fonagy e.a. (1994) stel
len in een artikel over de theorie en de praktijk van veerkracht echter, dat 
de allerbelangrijkste factor voor veerkracht in de kindertijd de reflectieve 
dialoog is, waarbij iemand bevestigd, gezien en gerespecteerd wordt om 
wie hij is, door een vertrouwd persoon of een persoon die belangrijk voor 
hem is. De literatuur over veerkracht is moeilijk samen te vatten, omdat er 
zo veel verschillende ingangen zijn. In principe wordt er bij dit onderzoek 
gezocht naar factoren die het mensen mogelijk maken zich ondanks ongun
stige levensomstandigheden normaal te ontwikkelen. Ten eerste, factoren 
die verband houden met de persoon (erfelijkheid, leeftijd, ontwikkelingssta
dium, sekse, gestel, levensverwachting en levensgeschiedenis). Ten tweede, 
de context (sociale ondersteuning, sociale klasse, cultuur, omgeving). Ten 
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derde, de kwantiteit en de kwaliteit van levensgebeurtenissen (wenselijk
heid, beheersbaarheid, omvang, tegelijk optredend, tijdsduur en langeter
mijneffecten).

Tijdens de adolescentie lag de nadruk op hoe goed de sociale gebieden van 
de jongeren, het gezin, de sociale en geografische context, de culturele en 
historische context, de onderwijssystemen en ten slotte de werkomgeving of 
de dagelijkse activiteiten met elkaar verbonden zijn. Gebleken is dat de ver
binding tussen deze gebieden een grote invloed heeft op de veerkracht, het 
succes in het leven en het welzijn (Resnick e.a., 1997). Dit is onderzocht in 
verschillende etnische, sociale en culturele onderzoeksgroepen in meer dan 
zestig landen. De voorwaarden en de vaardigheden waarover beschikt dient 
te worden, zijn verschillend in verschillende tijden en culturele contexten. 
Dit is een belangrijk gegeven voor de toepassing van de veerkrachttheorie. 
Als het gaat om het ontwikkelen van vaardigheden en een nieuw repertoire 
om je levensdoelen te bereiken, is het belangrijk om te begrijpen dat vaardig
heden die gisteren gebruikt werden vandaag misschien niet meer werken, 
omdat de omstandigheden veranderd zijn. Dit benadrukt het gegeven dat 
in de postmoderne tijd, met zijn snelle veranderingen en onrust, veel van de 
traditionele structuren en functies van de sociale instituties, zoals het gezin 
en de school, verzwakt en dus minder belangrijk zijn. Bovendien hebben 
waarden en structuren minder samenhang sinds nieuwe spelers zoals de 
marktsystemen, de media en nieuwe informatietechnologie zich een plaats 
verwerven op het speelveld. Zodoende moeten we op zoek naar flexibelere 
veerkrachtmodellen. Daarom is het salutogene model (zie verderop in dit 
hoofdstuk) zo sterk is – het maakt geen gebruik van ontwikkeling, bepaalde 
structuren of beschermende factoren.

Zowel Rutter (1980) als Antonovsky (1987) benadrukken de relativiteit van 
begrippen; wat in de ene context beschermende factoren zijn, kunnen in een 
andere risicofactoren vormen en vice versa. Het is gemakkelijk om je mee 
te laten slepen door het idee van een veerkrachtig kind of persoon, maar in 
humanistisch perspectief is het belangrijker om rekening te houden met de 
ethiek, rechtvaardigheid, duurzame menselijke omstandigheden en ecolo
gie, dan bewondering te hebben voor het overleven van de sterkste en meest 
concurrerende individuen. Het zou van meer belang zijn gemeenschappen 
en levensomstandigheden te ontwikkelen waarin persoonlijke veerkracht 
niet van elementair belang is, maar de nadruk te leggen op het creëren van 
omgevingen waarin iedereen de kans heeft op een goed leven. Toch kan de 
kennis die verkregen wordt uit onderzoek naar veerkracht ingezet worden 
voor dit doel.
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2.11 Het salutogene model

Meer dan twintig jaar geleden introduceerde Aaron Antonovsky (1979, 
1987) zijn salutogene theorie, ‘sense of coherence’ (SOC), als een algemeen 
gezichtspunt van waaruit de wereld en de persoonlijke omgeving gezien 
kunnen worden als begrijpelijk, beheersbaar en betekenisvol, en hij stelde 
dat de manier waarop iemand het leven bekijkt een positieve invloed heeft 
op zijn gezondheid. De SOCtheorie verklaart waarom mensen in stress
volle situaties gezond blijven en hun gezondheid zelfs kunnen verbeteren. 
De SOCtheorie, waarvan het begrip stressorhulpbron deel uitmaakt, kan 
nuttig zijn om mensen te helpen allerlei dagelijkse stressoren en belangrijke 
levensgebeurtenissen het hoofd te bieden en toch gezond te blijven. Een 
grondregel van de salutogene theorie is dat gezondheid wordt gezien als 
deel van het gezondheid/ziektecontinuüm. Gezondheid wordt hier gezien 
als een beweging of een proces, waarbij mensen altijd in bepaalde opzichten 
gezond zijn en onafhankelijk van bestaande zorgen en ziekten. De paradig
maverschuiving van de pathogene focus op risicofactoren voor ziektes naar 
de salutogene focus op de kracht en de determinanten voor gezondheid 
werd geïntroduceerd (Antonovsky, 1979; 1987).

Voorheen werd stress gezien als een negatieve gebeurtenis die de kans ver
grootte dat mensen zouden instorten. In de loop van de tijd ontstond een 
relatiever begrip over de belangrijke rol die was weggelegd voor de aard 
van de stressor, de talenten van de betrokken personen en de omgeving. 
Onderzoek naar zowel gezondheid als naar stress hield oorspronkelijk reke
ning met de stressfactoren (of stressoren) als problematische negatieve ge
beurtenissen in iemands leven. In tegenstelling daarmee stelde Antonovsky 
dat ziekte en stress voortdurend regelmatig voorkomen en dat het eigenlijk 
gewoon verrassend is dat een organisme in staat is zo lang te overleven. Zijn 
conclusie was dat chaos en stress deel uitmaken van het leven en dat het na
tuurlijke omstandigheden zijn (Antonovsky, 1991). De interessante vraag is 
hoe we desondanks in staat zijn te overleven, of hoe we kunnen omgaan met 
het gebrek aan controle over ons leven. In zijn wereld wordt gezondheid een 
relatief begrip in een continuüm en de echt belangrijke onderzoeksvraag is 
waardoor gezondheid wordt veroorzaakt (salutogenese), niet wat de oorza
ken van ziekte zijn (pathogenese).

Conceptueel lijkt Antonovsky steun te zoeken bij vele andere theoretische 
modellen om de basisbegrippen van salutogenese samen te stellen. De fun
damentele nieuwe begrippen zijn de gegeneraliseerde hulpbronnen voor de 
weerstand (generalised resistance resources, GRR’s) en de SOC. De GRR’s 
zijn biologische, materiële en psychosociale factoren die het mensen gemak
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kelijker maken om hun leven te ervaren als consistent, gestructureerd en 
begrijpelijk. Kenmerkende GRR’s zijn geld, kennis, ervaring, sociale onder
steuning, cultuur, intelligentie, tradities, ideologieën, etc. Als iemand zelf 
of in de directe omgeving de beschikking heeft over dit soort hulpbronnen, 
is er een grotere kans dat hij kan omgaan met de uitdagingen die het leven 
hem stelt. Ze helpen hem coherente levenservaringen te vormen. Iets wat 
belangrijker is dan de hulpbronnen zelf, is de mogelijkheid ze te gebruiken, 
de SOC – het gevoel van samenhang, het tweede en algemenere bekende 
salutogene basisbegrip. GRR’s leiden tot levenservaringen die een sterk ge
voel van samenhang bevorderen – een manier om het leven te ervaren en 
een mogelijkheid om succesvol om te gaan met de eindeloze hoeveelheid 
stressoren die men in de loop van het leven tegenkomt. SOC is het vermo
gen om te ervaren dat je elke situatie het hoofd kunt bieden, onafhankelijk 
van wat er verder op dat moment in je leven gebeurt. SOC is een hulpbron 
waardoor mensen kunnen omgaan met spanning, kunnen nadenken over 
hun externe en interne hulpbronnen, deze kunnen herkennen en mobilise
ren, effectieve copingmechanismen kunnen ontwikkelen door oplossingen 
te vinden en spanningen kunnen laten wegstromen op een manier die de 
gezondheid bevordert. SOC is flexibel en niet geconstrueerd rond een vast
staand stelsel van oplossingsstrategieën (zoals de klassieke copingstrategie
en) (Antonovsky, 1993a).

In de originele tekst wordt SOC gedefinieerd als ‘een algemene oriëntatie die 
aangeeft in hoeverre iemand een alomvattend, duurzaam en toch dynamisch gevoel 
van vertrouwen heeft dat (1) de stimuli die voortkomen uit iemands interne en 
externe omgeving in de loop van het leven gestructureerd, voorspelbaar en verklaar-
baar zijn; (2) de hulpbronnen voor hem beschikbaar zijn, zodat hij aan de eisen die 
door de stimuli ontstaan zijn kan voldoen; en (3) deze eisen uitdagingen zijn, die 
het waard zijn onderzocht te worden en aandacht te krijgen’ (Antonovsky, 1987).

Mensen moeten hun leven begrijpen en ze moeten door anderen begrepen 
worden, merken dat ze de situatie meester zijn en, het allerbelangrijkste, 
merken dat het belangrijk genoeg is om de motivatie te vinden om door te 
gaan. Het salutogene begrip is een diep persoonlijke manier van denken, 
zijn en handelen, een gevoel van innerlijk vertrouwen dat de dingen in orde 
zullen komen, onafhankelijk van wat er maar gebeurt. Het innerlijke ver
trouwen dat ontwikkeld wordt door het internaliseren van het SOCbegrip, 
zorgt ervoor dat we de algemene hulpbronnen voor onze weerstand in onze 
omgeving herkennen, ervan profiteren, ze gebruiken en hergebruiken. Drie 
soorten levenservaring geven vorm aan de SOC: consistentie (begrijpelijk
heid), evenwichtige belasting (beheersbaarheid) en deel hebben aan het 
vormgeven van de resultaten (betekenis).
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De SOC is toe te passen op persoonlijk niveau, groepsniveau en samenle
vingsniveau en varieert dynamisch gedurende het hele leven. Antonovsky 
stelde dat de SOC vooral in de eerste dertig jaar van het leven gevormd 
wordt (Antonovsky, 1987). Hij dacht dat daarna alleen erg grote verande
ringen in het leven de SOC konden verstoren en veranderen. Over het alge
meen gesproken hebben mensen die tegen de veertig lopen tegenwoordig 
genoeg levenservaring om onafhankelijke mensen te worden met een baan 
en een opleiding, hebben genoeg ervaring met sociale structuren en rela
ties, en hebben ook een levensvisie opgebouwd. Antonovsky stelde verder 
onomwonden dat de SOC universeel van toepassing is op alle culturen en 
etnische omgevingen. Toen hij overleed was veel van het empirische bewijs 
dat zijn theorieën ondersteunde of verwierp niet beschikbaar. Een jaar voor 
zijn dood publiceerde hij een artikel waarin het bewijs tot 1992 werd samen
gevat (Antonovsky, 1993a). Tot nu toe heeft niemand geprobeerd alle kennis 
systematisch samen te brengen.

2.12 Modern bewijs voor de SOC, met name in relatie tot cultuur en/of 
geestelijk welzijn, kwaliteit van leven en gezondheid

Tot nu toe is de SOCvragenlijst gebruikt in 33 talen in 32 landen, bij meer 
dan 200 000 mensen, in onderzoeken die variëren van grote groepen uit de 
algemene bevolking, die 20 000 personen omvatten, tot kleine groepjes van 
10 tot 20 personen (Eriksson & Lindström, 2005). De meeste onderzoeken 
vormen representatieve steekproeven, maar er zijn ook enkele longitudinale 
onderzoeken en interventieonderzoeken. SOC heeft een duidelijk negatief 
verband met angst, burnout, verwarring, depressie en wanhoop, en een 
positief verband met kracht, beheersing, optimisme, zelfvertrouwen, zich 
gezond voelen, kwaliteit van leven en welzijn (Eriksson & Lindström, 2005; 
2006). SOC lijkt in de loop der tijd stabiel te zijn, in elk geval bij mensen die 
om te beginnen een goede SOC hadden, waarbij schommelingen van onge
veer tien procent zijn meegenomen. Bovendien neemt SOC vaak gedurende 
het hele leven toe met de leeftijd. Er zijn sekseverschillen gevonden, man
nen scoren over het algemeen hoger voor SOC dan vrouwen.

SOC lijkt een belangrijke verlichtende of bemiddelende rol te spelen in de 
uitleg van gezondheid (Eriksson & Lindström, 2006). Bovendien lijkt SOC 
in staat te zijn de gezondheid te voorspellen. De resultaten zijn consistenter 
in verband met factoren die geestelijke gezondheid meten. Er is een sterk 
negatief verband tussen SOC en angst, woede, vijandigheid en depressie, 
en een positief verband met optimisme, hoop, aangeleerde vindingrijkheid 
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en constructief denken. Een conclusie hieruit zou kunnen zijn dat SOC over
eenkomt met geestelijke gezondheid.

Het positieve verband tussen SOC en gezondheid lijkt relatief duidelijk voor 
personen die hoog scoren voor SOC. Een hoge SOC beschermt de gezond
heid, maar we hebben geen duidelijke aanwijzingen wat de grenswaarde is 
en waar SOC dit beschermende effect kwijtraakt. Er zijn veel schalen waarop 
de kwaliteit van leven en het welzijn van verschillende groepen chronisch 
of ernstig zieken, mensen met beperkingen en hun gezinnen, en ouderen 
aangegeven worden. De meeste hiervan laten een verband zien tussen SOC 
en kwaliteit van leven, tevredenheid over het leven, en welzijn. Hoe hoger 
de SOC, hoe tevredener mensen zijn met hun leven, en dus hoe hoger zij 
hun kwaliteit van leven en algemeen welzijn beoordelen. Onafhankelijk van 
het instrument dat gebruikt wordt om de kwaliteit van leven, de tevreden
heid over het leven en het welzijn te meten, ondersteunen de resultaten de 
salutogene theorie als een gezondheidsbevorderende hulpbron. Toch is de 
richting van deze relatie en de causaliteit enigszins onduidelijk, zodat er 
verder onderzoek nodig is.

Welke mensen lopen risico op het ontwikkelen van een slechte gezond
heid? De sociale klasse en sociale omstandigheden hebben invloed op de 
persoonlijke gezondheid (Lundberg, 1997). Als socioloog wist Antonovsky 
heel goed dat sociale omstandigheden invloed hebben op iemands gezond
heid. Kan het begrip SOC alleen gerealiseerd worden door mensen met een 
hoog opleidingsniveau, goede economische omstandigheden en goede soci
ale ondersteuning, een elite? Wij zijn het er niet mee eens dat SOC alleen het 
territorium kan zijn van bepaalde sectoren in de samenleving, en ook An
tonovsky geloofde dat niet. Tijdens een lezing op de Scandinavische School 
voor de Openbare Gezondheid (NHV) in Göteborg in 1993 wees hij expliciet 
op de verantwoordelijkheid van de maatschappij om omstandigheden te 
scheppen die de kracht van coping – dat wil zeggen SOC – bevorderen. Het 
gaat niet om een vrije keuze van het individu om zich te kunnen redden. Het 
belangrijkste zijn de samenleving en de mensen die zich wat van anderen 
aantrekken (Antonovsky, 1993b).

Misschien kan het begrip empowerment, dat een ondersteuningsproces is 
waarbij groepen of individuen de mogelijkheid krijgen een situatie te veran
deren, met de juiste vaardigheden, hulpbronnen, mogelijkheden en autori
teit, gezien worden als een gereedschap voor het verbeteren van de indivi
duele SOC (Koelen & Lindström, 2005).
Helaas is het verband tussen empowerment en SOC niet volledig duidelijk. 
Maar een voorbeeld is het testen van een model voor thuisgebruik van een 
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computer, voor kinderen met leerproblemen. Er werd aangetoond dat een 
dergelijk model zowel de ouders als de kinderen mondiger maakte en dat 
ook hun SOC sterker werd (Margalit e.a., 1995).

Een van de belangrijkste elementen van het begrip empowerment is de deel
name van personen of groepen. Dit verbetert het begrip van mensen over 
wat er om hen heen gebeurt en geeft het gevoel controle te hebben over 
de situatie. Tijdens gezondheidsbevorderende activiteiten en in de klinische 
praktijk kon het mondiger maken van mensen bereikt worden door een 
klinische communicatie gebaseerd op de salutogene benadering of een op 
hulpbronnen gericht gesprek zoals beschreven door Malterud en Hollnagel 
(1998, 1999). Dit grijpt terug op de discussie over leren die al eerder in dit 
hoofdstuk beschreven werd. Een van de GRR’s die tot SOC leiden is rijk
dom, dat wil zeggen gezonde financiën zowel op persoonlijk als maatschap
pelijk niveau. SOC heeft een duidelijk verband met sociaaleconomische fac
toren (Lundberg, 1997). Hoe hoger het inkomen, hoe sterker de SOC.

Antonovsky heeft nooit beweerd dat SOC de enige eigenschap was waar
mee de beweging in de richting van gezondheid verklaard kon worden. Er 
zijn andere hiermee samenhangende begrippen die bijdragen aan het begrij
pen van het gezondheidsproces, zoals sterk zijn (Kobasa), gevoel van be
stendigheid (Boyce), het sociale klimaat (Moos), veerkracht (Werner) en de 
interpretatie van de realiteit binnen het gezin (Reiss), die allemaal genoemd 
zijn door Antonovsky (1987). Andere begrippen die hij niet besprak en die 
lijken op het verband van SOC met gezondheid, zijn aangeleerd gebruik van 
hulpbronnen (Rosenbaum 1990), flow (Csíkszentmihályi, 1998), theorieën 
over welvaart/welzijn (Allardt, 1980), kwaliteit van leven (Lindström, 1994; 
Naess, 1987) en theorieën over mensen binnen hun sociale en culturele om
geving (Bourdieu, 1993; Bronfenbrenner, 1979; Klein, 1990; Swedner, 1983).

Het onderzoek van de afgelopen 25 jaar heeft sterke empirische ondersteu
ning voor de SOCtheorie opgeleverd. De variantieanalyse laat zien dat er 
een sterk verband bestaat tussen SOC en gezondheid, met name geestelijke 
gezondheid. De overige variantie wordt geheel of gedeeltelijk verklaard 
door andere factoren, zoals leeftijd, sociale ondersteuning en opleiding. Een 
interpretatie kan zijn dat SOC niet hetzelfde is als gezondheid, maar wel een 
belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van mensen en voor het be
houden van hun gezondheid (Eriksson & Lindström, 2006). De salutogene 
richting geeft geen voorschriften voor een goed leven in de morele betekenis 
van het woord; het kan ons alleen helpen gezondheid en ziekte te begrijpen 
(Antonovsky, 1995). Het potentieel van het salutogene begrip ligt bovendien 
in zijn mogelijkheden voor het vormen van samenlevingen die een gezond 
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openbaar beleid toepassen, waarbij de inhoud en de structuur van alle dien
sten salutogeen zijn, en niet alleen een gezond beleid voor de gezondheids
diensten. Het is belangrijk om de beschikbare hulpbronnen te versterken 
en nieuwe soorten algemene weerstand te ontwikkelen om het de mensen 
mogelijk te maken ze te herkenen en ervan te profiteren. Misschien is het 
ook tijd om een verandering van de oorspronkelijke WHOverklaring over 
gezondheid te overwegen en het salutogene perspectief mee te nemen in een 
herziene definitie. De auteurs van dit hoofdstuk zullen graag bijdragen aan 
een discussie hierover.

De openbare gezondheidszorg heeft grotendeels gewerkt binnen een kader 
van risicovermindering. Het vaststellen van causale ziektefactoren en, samen  
met de medische wetenschap, het zoeken naar logische interventies om ze 
mee uit te schakelen. De geschiedenis van deze benadering is net zo lang 
als de geschiedenis van de openbare gezondheidszorg, en is succesvol bij 
eenvoudige causale verbanden, maar ondervindt steeds meer problemen 
bij het omgaan met complexere problemen en is soms zelfs niet in staat ze 
op te lossen (bijvoorbeeld de HIV/AIDSepidemie). Toch zijn er misschien 
andere oplossingen beschikbaar, als we in staat zouden zijn interventies in 
de openbare gezondheidszorg te vinden die gericht zijn op de postmoderne 
mechanismen. Vanuit de nieuwe theorieën over gezondheids en levens
loopmanagement zijn twee thema’s voortgekomen.

Ten eerste de salutogene benadering, die ervan uitgaat dat gezondheid niet 
vastomlijnd is en afhankelijk is van de vaardigheden om de in de samenle
ving beschikbare hulpbronnen te organiseren, de sociale context en de per
soon. Deze vaardigheid wordt het gevoel van samenhang genoemd, of de 
‘sense of coherence’, kortweg SOC (Allardt, 1980).

Ten tweede het thema veerkracht, dat ervan uitgaat dat er bepaalde interac
tiepatronen bestaan tussen het individu en zijn sociale omgeving, waardoor 
zich een weerstand ontwikkelt tegen stress en de slechte gezondheid die 
daaruit kan voortkomen (Campbell e.a., 1976).

Zowel van veerkracht als van het gevoel van samenhang wordt gesteld dat 
ze vooral in de jeugd gevormd worden. De veerkrachttheorie stelt het post
moderne onderwerp aan de orde van abstracte systemen die het individu 
vervreemden van het vertrouwen in zichzelf en zijn directe omgeving. De 
essentie van de literatuur over veerkracht richt zich vooral op de ontwik
keling van de reflectieve dialoog tussen het kind en zijn sociale omgeving. 
Salutogenese richt zich weer op de mechanismen die mensen en bevolkings
groepen in staat stellen hun gezondheid te ontwikkelen en om te gaan met 



62

de versplintering en de chaos van de werkelijkheid, met behulp van hun 
gevoel van cognitieve en emotionele waarneming, sociaalemotionele vaar
digheden en motivatie met behulp van waardevolle kaders gebaseerd op de 
cultuur, traditie en geloofssystemen. De combinatie van deze twee thema’s 
kan de openbare gezondheidszorg en de kinderen van de postmoderne sa
menleving misschien naar een positieve synthese leiden. Het effect is dat de 
openbare gezondheidszorg vooruitgang zou kunnen boeken op een gebied 
waar hij het minst succesvol geweest is, door sociaal en geestelijk welzijn 
te benaderen met een langetermijnvisie, door de aandacht te richten op de 
vereisten voor kwaliteit van leven (Andrews & Whitney, 1976). 

Het huidige kennissysteem in de gezondheidswetenschap stelt dat wat we 
waarnemen als goed voor onszelf (het gevoel van subjectief welzijn) ook ons 
toekomstige resultaat voorspelt wat betreft objectieve gezondheidsparame
ters, anders gezegd, als we processen ontwikkelen waarin mensen merken 
dat ze in staat zijn het leven te leven dat ze willen leven, zullen mensen zich 
niet alleen beter voelen, maar zullen ze ook een beter leven leiden. Gezien 
vanuit het perspectief van de openbare gezondheidszorg gaat het natuurlijk 
niet alleen om een goed leven voor een bepaald persoon, maar om een goed 
leven voor de hele bevolking, inclusief volgende generaties.
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Hoofdstuk 3

De symfonie van het leven.  
Belang, interactie en visualisatie  

van biologische ritmes

M. Moser, M. Frühwirth en T. Kenner

3.1 Inleiding

Biologische ritmes zijn in een groot aantal frequenties aanwezig in het hele 
organisme en in alle levende cellen. Sommige van deze ritmes geven aanpas
singen aan kosmische cycli weer en helpen te anticiperen op veranderingen 
in de omgeving. Andere ritmes integreren en coördineren lichaamsfuncties.
Er is een verregaande coördinatie gevonden tussen verschillende ritmes, wat 
een aanwijzing is voor een systemische, temporele samenwerking. Ritmes 
en hun interacties zouden belangrijker kunnen zijn voor onze gezondheid 
dan we ons tot nu toe gerealiseerd hebben. Verstoring van de circadiane rit
mes door nachtdiensten of jetlag verstoort niet alleen onze metabole balans, 
maar verhoogt ook het risico op kanker en hart en vaatziekten, die samen 
70% vormen van de doodsoorzaken in geïndustrialiseerde landen. Ritmes 
binnen het organisme hebben een duidelijk stabiliserende werking op de 
systemische functies. Ze handhaven de stabiliteit van het organisme door 
de kenmerkende eigenschappen van het systeem op elkaar af te stemmen 
tijdens de slaap en in rust, wanneer de ritmes ook het duidelijkst aanwe
zig zijn. Regulatiecurven in tijd en ruimte zijn van cruciaal belang voor het 
regu leren van een langdurige lichamelijke stabiliteit. Om zich voortdurend 
bewust te zijn van zijn eigenschappen, kan een autopoietisch systeem zijn 
parameters tegelijkertijd wijzigen op verschillende frequenties, afhankelijk 
van wat ons lichaam doet, bijvoorbeeld de hartslagvariabiliteit (heart rate 
variability, HRV). Methodes als de autochrone beeldvorming (Moser e.a., 
1999; Moser & Frühwirth, 2000) maken het mogelijk de eigen ritmes van het 
lichaam, die aanwezig zijn in langetermijnopnamen van de hartslag en de 
hersengolven, zichtbaar te maken. Net als ruimtelijke röntgenopnamen van 
het lichaam geven ze een temporeel beeld van onze tijdsstructuur.



68

Het afstemmen en synchroniseren van ritmes vermindert het energiever
bruik. Huygens nam al een synchronisatie waar bij twee slingerklokken die 
aan een muur hingen. De synchronisatie trad spontaan op en bleef stabiel, 
en verminderde het energieverbruik duidelijk. Later bleek dat synchronisa
tie een veelvoorkomend verschijnsel is in lichaamsritmes en bijvoorbeeld 
gevonden kan worden tussen hartslag en ademhaling en tussen bloeddruk 
en bloedperfusieritmes, vooral wanneer we ontspannen zijn of slapen. Op 
de momenten waarop het energieverbruik naar verwachting het laagst is, 
werkt ons lichaam het efficiëntst.
In twee recent verschenen artikelen (Tu e.a., 2005; Tu & McKnight, 2006) 
werd nog een aspect geïntroduceerd, dat de noodzaak van trillingen ver
klaart. Voor chemische reacties is een bepaalde omgeving nodig, bijvoor
beeld voor reductie of oxidatie. Omdat de ruimte binnen een cel beperkt 
is, maakt een temporele verdeling het mogelijk dat er verschillende omge
vingen voorkomen in dezelfde ruimte, maar op verschillende tijden. Er is 
geen transport nodig en dezelfde ruimte kan gebruikt worden voor opeen
volgende chemische processen die niet tegelijkertijd mogelijk zouden zijn 
(Tu e.a., 2005) vanwege verschillende enzymatische en chemische vereisten. 
Een gelijksoortig concept kan ook van toepassing zijn op complexere or
ganen en zelfs op organische processen. Systole en diastole, inademing en 
uitademing, inspanning en ontspanning, waken en slapen, uitputtende en 
ontspannende stadia kunnen niet efficiënt tegelijkertijd plaatsvinden. Tem
porele compartimentering is waarschijnlijk de efficiëntste manier om tussen 
deze twee polariteiten te bemiddelen en periodes voor beide polen ter be
schikking te stellen. Het begrijpen van de cyclische aard van ons leven geeft 
een nieuw en bijzonder interessant inzicht in de werking van ons lichaam. 
Naarmate deze onderlinge verbanden beter begrepen worden, wordt er 
meer aandacht besteed aan de biologische tijd en zijn schommelingen en 
wordt deze belangrijker.

3.2 Kosmische verbanden

Het organische leven is al eonenlang blootgesteld aan verschillende kosmi
sche cycli, waarvan de draaiing van de aarde, met als gevolg daarvan de 
geologische dag, wel de bekendste is. Dit gebeurde ongeveer een biljoen 
(1012) keer in de afgelopen 3000 miljoen jaar sinds het ontstaan van het le
ven. Al werd er lange tijd gedacht dat deze externe invloeden verantwoor
delijk waren voor de cyclische fysiologische patronen, weten we sinds het 
werk van Aschoff (1960) dat onze lichaamsklokken onafhankelijk werken, 
maar op gang gebracht worden door ‘Zeitgebers’, die helpen biologische 
ritmes te vormen en in stand te houden. Temporele aanpassingen aan de 
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externe cycli van donker en licht of van kou en warmte hebben ten gevolge 
hiervan hun weg gevonden naar het menselijk genoom. Regulerende cen
tra, zoals de suprachiasmatische nuclei of de hypofyse spelen een rol bij 
de coördinatie van de interne circadiane cycli, net als verschillende genen 
van de zogeheten klok, cryptochroom en tijdfamilies (Gillette & Sejnowski, 
2005). De biologische betekenis van een geïnternaliseerd beeld van externe 
ritmes is duidelijk, want het helpt te anticiperen op veranderingen in de 
externe omgeving. De ergotrope functies van arbeid (verzamelen van of ja
gen op voedsel), vechten en vluchten zijn vooral overdag nodig, de trofo
trope analoge functies spijsvertering, werking van het immuunsysteem en 
regeneratie worden onderhouden tijdens de rustfase, die voor mensen in de 
nacht valt. Deze scheiding maakt een gecoördineerde aanpassing van het 
organisme aan ergotropie of trofotropie mogelijk. 
In de chronobiologie wordt een aanzienlijke hoeveelheid ritmes waargeno
men op alle organische niveaus en van verschillende lengte.
Bovendien stelt de verandering in hartritme, hormoonspiegels en elektroly
ten, om maar eens enkele parameters te noemen die tijdens de circadiane cy
clus schommelen, de interne sensoren bloot aan verschillende systemische 
niveaus, stemt ze op elkaar af en maakt het ze mogelijk hun autoregulerende 
werk te doen.

3.3 Het lichaam werkt als een orkest

Naast het circadiane ritme wordt binnen de chronobiologie een aanzien
lijke hoeveelheid ritmes waargenomen, op alle organische niveaus en van 
verschillende lengtes (Hildebrandt, Moser & Lehofer, 1998; Strogatz, 2003; 
Winfree, 2000). Het ritmische orkest dat tot nu toe onderzocht is, loopt van 
de milliseconde van een zenuwontlading tot het jaarlijkse ritme van de win
terslaap (afbeelding 3.1). Al zijn het circadiane ritme en het langetermijn
ritme behulpzaam bij het anticiperen op veranderingen in de omgeving die 
samenhangen met de bewegingen van de aarde en de zon, het zijn de snel
lere ultradiane ritmes die het samenspel tussen de verschillende orgaansys
temen regelen. Er bestaat een horizontale orkestratie van lichaamsfuncties, 
vergelijkbaar met de thema’s van een symfonie, en een verticale orkestratie 
die vergelijkbaar is met de ritmische interactie tussen verschillende instru
menten in een muzikaal ensemble. Het menselijke organisme heeft de be
schikking over achtenveertig octaven, waarvan er tien hoorbaar zijn voor 
het menselijk oor. Er zijn ook langere cycli van zeven jaar waarneembaar, 
bijvoorbeeld in de biografieën van beroemdheden als Goethe, die gewoon
lijk met deze duidelijke periodiciteit van aanbeden dame wisselde. Het op
treden van het wisselen van het melkgebit (~7 jaar), de puberteit (~14 jaar) 



70

en de adolescentie (~21 jaar) verloopt ook in dergelijke cycli. De volledige 
levensduur, die voor iemand die in 2001 in de Verenigde Staten geboren is 
naar verwachting ongeveer 78 jaar bedraagt, is de langste cyclus in het leven 
van de mens.

Afbeelding 3.1 Spectrum van biologische ritmes gevonden in het menselijk organisme (met  
gebruik van gegevens uit Hildebrandt, Moser & Lehofer, 1998)

Aan de andere kant van het spectrum kunnen er zeer korte periodes gevon
den worden, slechts microseconden, in het uurwerk van de receptorkanalen 
op het celoppervlak [8]. Muzikaal gezien kunnen er 48 octaven geteld wor
den vanaf de frequentie van een snel ionenkanaal (29 000 Hz) tot de gemid
delde levensduur van de mens (~78 jaar), wat ongeveer zes keer het bereik 
is van een concertpiano.
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Tijdens recente onderzoeken zijn aanwijzingen gevonden dat de verschil
lende ritmes onderling verbonden zijn, in elk geval bij gezonde mensen, 
door fasekoppeling [9], synchronisatie (Challet e.a., 2003; Cysarz e.a., 2004; 
Zhou, Chen & Aihara, 2005) of wederzijdse modulatie (Hildebrandt, Moser 
& Lehofer, 1998; Hrushesky e.a., 1984; Pedemonte, RodriguezAlvez & Vel
luti, 2005). Net als in een symfonieorkest werken verschillende oscillatoren 
samen binnen en tussen cellen en organen, van planten (Harmer e.a., 2000) 
tot mensen. Het hieruit voortkomende tijdnetwerk ondersteunt de regulatie 
van het organisme en vormt een belangrijke voorwaarde voor het behoud 
van een normale ontwikkeling en gezondheid. Derhalve is er nu steeds meer 
bewijs dat de afbraak van de biologische ritmes en hun synchronisatie een 
verlies van gezondheid tot gevolg heeft.
Het circadiane ritme zelf verschijnt kort na de geboorte en wordt gedurende 
de eerste zestien tot twintig weken van het leven gesynchroniseerd met de 
externe dag (Rivkees, 2003).

Peuters die blootgesteld werden aan een lichtcyclusprogramma vertoonden 
een betere groei en een betere afstemming op het circadiane ritme dan peu
ters die blootgesteld waren aan voortdurend schemerlicht of fel licht (Bran
don, HolditchDavis & Belyea, 2002; Rivkees e.a., 2004).
De beweging van de aarde rond de zon heeft het geologische jaar tot gevolg, 
waardoor de organismen die onder de invloed hiervan leven, reageren met 
een jaarritme. Mogelijk is de periode van de maancyclus te vinden in de 
vrouwelijke menstruatiecyclus, al is er tegenwoordig een aantal onderzoe
ken waarin een significant verband wordt gevonden (Cutler, 1980; Cutler 
e.a., 1987; Law, 1986) met waarschijnlijk de lichtvervuiling in stedelijke ge
bieden, die de invloed van de maan kan belemmeren. In veel traditionele 
samenlevingen was het sociale leven door het jaar heen georganiseerd in 
synchroniciteit met de maancyclus (Endres & Schad, 1997).
Zoals we al opmerkten lijkt het voordelig voor het organisme om zijn func
ties synchroon af te stemmen met externe dirigenten, zoals kosmische rit
mes, en ook om de interne ritmes onderling af te stemmen. Dit gebeurt bij de 
circadiane ritmes, die met de externe dag en nacht gesynchroniseerd worden 
door zeitgebers, waarvan licht (Edery, 2000; Zeitzer e.a., 2005), eten (Chal
let e.a., 2003) en temperatuur (Klerman e.a., 1998) de belangrijkste zijn. Het 
licht worden in de ochtend brengt een aantal hormonale reacties op gang, 
die de immuuncelreacties, de neiging tot slapen en de productie van groei
hormoon en melatonine verminderen (Edery, 2000). Aan de andere kant is 
er een toename van de hartfrequentie, de alertheid, de afscheiding van epi
nefrine, cortisol en andere hormonen die nodig zijn voor activiteiten tijdens 
de wakende periode. Het is gemakkelijk te begrijpen dat dit synchroon en 
gecoördineerd moet verlopen, anders zou de hieruit voortvloeiende chaos 
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noch een actieve dag, noch een verkwikkende slaap tot gevolg hebben. Kor
tere ritmes dan het circadiane ritme weerspiegelen geen kosmische cycli, al 
stellen sommige auteurs dat er een verband bestaat tussen lichaamsritmes 
en zonnegebeurtenissen (Watanabe e.a., 2001), waarvan er een aantal circa
diane cycli kunnen vertonen.

3.4 De eigen tijdsymfonie van het lichaam

Een van de opvallendste korte cycli is de hartslag, waarvan de tijdsduur be
invloed wordt door een aantal andere lichaamscycli en gebruikt kan worden 
om inzicht te krijgen in die lichaamscycli. De hartslagvariabiliteit, of HRV, 
is op een eenvoudige manier nietinvasief te meten met een 24uurs Holter
ECG en geeft de ritmische activiteit van het vagale en het sympathische ze
nuwstelsel weer, die de hartactiviteit coördineert. De autonome activiteit is 
altijd cyclisch en wordt geproduceerd door oscillatoren in de hersenstam. 
Omdat de autonome modulatie van de hartfrequentie in verhouding is met 
de sympathische of vagale toon, kan er informatie over de sympathicova
gale balans verkregen worden uit de amplitude van de hartslagvariabiliteit, 
die zodoende toegang geeft tot de staat van het autonome zenuwstelsel, dat 
bijna alle lichaamsfuncties regelt.
Een indrukwekkend overzicht van de ritmes binnen een persoon kan ver
kregen worden uit een tijdvariante analyse van de HRV. Wij hebben een 
speciale methode ontwikkeld om deze ritmes zichtbaar te maken uit lang
durige opnames van de HRV (Moser e.a., 1999; Moser & Frühwirth, 2000a) 
(zie ook www.heartbalance.com). De hieruit voortkomende grafiek, het au
tochrone beeld (in het Grieks betekent ‘autos’ zelf of eigen en ‘chronos’ tijd) 
is een portret van de ritmes die de slag van het belangrijkste orgaan van het 
lichaam moduleren en in beweging brengen (afbeelding 3.2).
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Afbeelding 3.2 Tijdvariant spectrogram van een multi-oscillair biologisch ritme, in dit geval 
HRV. Na het met grote nauwkeurigheid gedurende meerdere uren samplen van de intervals 
tussen de slagen (samplingfrequentie = 4000 Hz), wordt elke vijf minuten een Fouriertransfor-
matie gemaakt. De voor elke vijf minuten ontstane amplitudecurven krijgen een kleurcode, 
zodat kleine amplitudes blauw worden, gemiddelde wit en grote amplitudes rood, bij elke ge-
geven frequentie. Na samenvoeging wordt er een beeld van de verschillende ritmes zichtbaar 
(autochroon beeld, bovenste deel van de afbeelding). Voorbeelden in kleur zijn te vinden via 
www.heartbalance.org.
Bepaalde frequenties zijn te zien als lijnen die door het bovenste deel van de afbeelding lopen 
en chaotisch verdeelde autonome activiteit is te zien als visuele ruis in de afbeelding. De af-
beelding toont meerdere uren HRV tijdens verschillende slaapfasen.

Deze activiteit is ook nauw verbonden met onze emotionele toestand en 
onze staat van bewustzijn, met werkdruk of ontspanning (afbeelding 3.3).
Het autochrone beeld is sindsdien op grote schaal gebruikt bij projecten 
op het gebied van gezondheidsbevordering in het werkveld (Moser e.a., 
2000b), werken in ploegendienst en zelfs voor geneeskunde in de ruim-
tevaart (Moser e.a., 1992a; 1992b) om de kwaliteit van de slaap en ritme-
verstoringen te diagnosticeren (afbeeldingen 3.4 en 3.5). De hartfrequentie 
wordt gesynchroniseerd met verschillende andere cycli, zoals bijvoorbeeld 
de ademhalingscyclus, het ritme van de bloeddruk en het ritme van de pe-
rifere bloedsomloop. De synchronisatie vindt zeer sterk plaats tijdens rust 
en ontspanning en is niet aanwezig als mensen onder grote spanning staan 
of zwaar belast worden. Deze omstandigheden staan geen afstemming toe 
en verbruiken daarom meer metabole energie dan de goed uitgebalanceerde 
slaap.
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Afbeelding 3.3 HRV, slaapfasen (indeling volgens Rechtschaffen en Kales), elektro-encefalo-
gram (EEG C3 en C4) en elektro-oculogram (EOG; oogbewegingen) tijdens de slaap, geanaly-
seerd met tijdvariante spectraalanalyse (autochroom beeld, van boven naar beneden). Blauw 
betekent kleine, wit gemiddelde en rood grote amplitudes. Slaapfasen met langzame golven 
komen in het EEG overeen met perioden van met diepe ademhaling samenhangende sinus-
aritmie in de HRV (losse lijnen in het bovenste deel), wat een sterke, vagaal overgebrachte mo-
dulatie van de hartslag aangeeft. Fasen met snelle oogbewegingen (REM) hebben geen ritmes 
in de EEG-opnamen en worden gekenmerkt door een chaotische HRV. (Voorbeelden in kleur 
zijn te vinden via www.heartbalance.org.)

De orkestratie van het ritmische systeem heeft een horizontaal en een ver
ticaal aspect. Op horizontaal vlak sturen ritmes als het circadiane ritme de 
reeksen aan die nodig zijn voor de dagelijkse activiteiten, op het moment 
dat ze nodig zijn. Dit komt overeen met de opeenvolging van thema’s in 
een symfonie. De temporele compartimentalisatie die uit deze beweging 
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ontstaat, maakt het oxidatie en reductiereacties mogelijk ongestoord naast 
elkaar te verlopen binnen hetzelfde deel van de ruimte.
Zoals we al opmerkten is dit onlangs onderzocht in gistcellen (Tu e.a., 2005; 
Tu & McKnight, 2006) en de ritmiciteit wordt onder voedingsarme omstan
digheden zeer sterk.
Het is opmerkelijk dat er gevonden werd dat vermindering van de voe
dingsstoffen ook het leven verlengt (Masoro, 2003; Piper, Mair & Partridge, 
2005), wat het verband tussen ritmiciteit, gezondheid en een lange levens
duur nog sterker maakt.
Op verticaal vlak werken ritmes als de hartslag en de ademhaling samen om 
elkaar ongeveer om de vier cycli een ‘high five’ te geven (kort de handen 
tegen elkaar slaan). In een orkest zou dit overeenkomen met de ritmische in
teractie tussen de verschillende instrumenten tijdens het stuk, bijvoorbeeld 
de relatie van de violen met de langzame contrabas. De samenwerking kan 
een fasekoppeling zijn, een wederzijdse modulatie of een synchronisatie 
(Cysarz e.a., 2004; Moser e.a., 1995).
De verkregen synchronisatie spaart duidelijk energie, zoals klokken die hun 
slag synchroniseren als ze aan dezelfde muur hangen [34], wat aangeeft dat 
de gesynchroniseerde situatie de minste energie verbruikt.
Ritmische regulatie van de genen is ook belangrijk voor een normale embry
onale ontwikkeling (Pourquie, 2003).
Tijdens de ontwikkeling worden tijdstructuren in de genexpressie en de cel
deling vertaald in ruimtelijke vormen, waardoor exacte timing van cruciaal 
belang wordt om de vorm van de zich ontwikkelende structuren te bepa
len (Duboule, 2003). Het lijkt daarom logisch dat de abnormale ontwikke
ling zoals die in kankercellen gevonden wordt, ontstaan zou kunnen zijn 
uit ritmeverstoringen. Zoals te verwachten was, zijn er inderdaad ernstig 
verstoorde ritmes gevonden bij kankerpatiënten.

3.5 Circadiane ritmestoringen bij kanker

Bij kanker zijn circadiane ritmes verstoord, wat betreft de hartfrequentie en 
de HRV (Bettermann e.a., 2001; Moser e.a., 2006). De kwaliteit van de slaap 
is bij kankerpatiënten extreem verslechterd (O’Donnell, 2004), wat ook wijst 
op een verstoord circadiaan systeem (Lavie, 2001).
In een onderzoek dat door onze groep werd uitgevoerd in een Duitse kan
kerkliniek, was het met name het circadiane profiel van de sympathische 
geregelde laagfrequente HRV van ongeveer 0,1 Hz die verschilde tussen de 
gezonde personen en alle groepen kankerpatiënten (Moser e.a., 2006). Ver
storingen van de biologische ritmes zijn ook te vinden in kankercellen en in 
de bloedvaten die het kankerweefsel onderhouden. Zo lang hun metabo
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lisme beperkt blijft, delen kankercellen zich redelijk langzaam en zijn ze niet 
verbonden met de bloedsomloop.
De vaatvorming die kankerweefsel echt schadelijk maakt, wordt in gang ge
zet door angiogenetische hormonen die door bepaalde kankercellen worden 
uitgescheiden. Deze nieuwe bloedvaten, die vertakkingen zijn van normale 
bloedvaten, kennen geen normale ontwikkeling en zijn vanwege hun snelle 
groei ongeorganiseerd en chaotisch (Jain, 2003; Keith, Oleszczuk & Laguens, 
2001). Er bevindt zich geen glad spierweefsel in de vaatwand van deze va
ten, zodat ze niet reageren op de hormonen die de normale vaatdiameter in 
een circadiaan profiel reguleren. Omdat er geen temporele beperking op de 
groei aanwezig is, groeien de betrokken kankercellen sneller dan normale 
cellen. Bovendien is er een chaotisch circadiaan temperatuurprofiel waar
neembaar (Bartsch e.a., 1981; Keith, Oleszczuk & Laguens, 2001; Salhab, Al 
Sarakbi & Mokbel, 2005). Kankerweefsel lijkt een ander ritme te hebben dan 
de weefsels in de rest van het organisme.
De daaruit voortvloeiende desynchronisatie verzwakt de circadiane trilling 
en vermindert de amplitude van het circadiane profiel van kankerpatiënten. 
Al in de jaren tachtig vonden Bartsch en zijn medewerkers bij borstkan
kerpatiënten een verstoorde melatonineuitscheiding, die niet gesynchroni
seerd was met het circadiane ritme, vergeleken met de gesynchroniseerde 
patronen van de controlepersonen (Bartsch e.a., 1981). De circadiane klok, 
die het ritme vertegenwoordigt dat het uitgebreidst onderzocht is, wordt 
steeds meer erkend als belangrijke tumorsuppressor (Fu & Lee, 2003).

3.6 Ultradiane ritmes

Ultradiane lichaamsritmes trillen sneller dan eens per dag, maar zijn meest
al een veelvoud van de circadiane ritmes.

Een voorbeeld hiervan is de basale rust en activiteitscyclus, die de fasen 
van diepe slaap en REMslaap regelt in een circa 90 minuten durend pa
troon, wat overeenkomt met 16 cycli per etmaal. Deze ritmes hebben bij 
gezonde mensen een fasekoppeling met de circadiane ritmes, zodat hun 
toppen en dalen elke dag ongeveer op dezelfde tijd optreden. Kortdurende 
ritmes zijn in de menselijke bloedsomloop aanwezig en maken onderzoek 
mogelijk naar de mogelijke voordelen van oscillerende parameters die het 
homeodynamische evenwicht in het lichaam in stand houden (Lloyd, Aon 
& Cortassa, 2001).
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Afbeelding 3.4 Voorbeeld van de multi-oscillerende ritmes van HRV bij een 11 jaar oude jon-
gen die nog niet in de puberteit is. Overdag [(a), links en rechts] is er een sterke variabiliteit 
aanwezig, wat wijst op een actieve cardiovasculaire regulatie. Gedurende de nacht [(a), mid-
den] is er een sterke respiratoire sinusaritmie te zien tijdens de rustige slaapfase met langzame 
golven. Blauwe gebieden in de autonome balans [(c), midden] wijzen op een vagaal overwicht 
en een ontspannende slaap. (Een voorbeeld in kleur is te vinden via www.heartbalance.org.)
Cardiorespiratoire synchronisatie (verhouding 4:1) is zichtbaar in het pols-ademhalingsquoti-
ent tijdens de slaap (groene lijn). Volgens zijn activiteitenlijstje ondernam de jongen verschil-
lende activiteiten en was hij goed geïntegreerd in het gezin. 
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Het beheersen van de bloeddruk werd al in de jaren dertig onderzocht. De 
bloeddrukcyclus werd onder experimentele omstandigheden onderbroken 
en er werd een afhankelijkheid gevonden van de bloeddruk en de hartfre
quentie. Verhoging van de druk in de sinus carotis (de plaats waar de bloed
druk gemeten wordt) leidt in een klassiek experiment uitgevoerd door Koch 
(1931) via vagale wegen tot een compenserende afname van de hartfrequen
tie (afbeelding 3.6).
In een gebied met verschillende drukken werd een svorm voor de daaruit 
voortvloeiende regulatiecurve gevonden. Het is interessant om op te mer
ken dat het steilste deel, of het buigpunt van deze regulatiecurve, vrijwel 
exact op het punt ligt waar de normale systolische druk wordt gevonden, 
bij ongeveer 120 mmHg. Omdat lichamelijke sensoren zich aanpassen aan 
elke regelmatige stimulus, zou de regulatie van de bloeddruk na enige tijd 
verschuiven en instabiel worden, als er geen schommelingen in de druk op
traden. Een kleine variatie in de hartfrequentie (die te vinden is in de hier
voor genoemde HRV) voorkomt deze aanpassing door een hieruit voort
komende voortdurende variabiliteit van de bloeddruk. Zodoende krijgt de 
bloeddrukcyclus de nodige feedback om een schatting te maken van de wij
ziging in hartritme die nodig is voor een bepaalde toename of afname van 
de bloeddruk.
De kleine trillingen die in het organisme aanwezig zijn ondersteunen de 
zelfkalibratie van de organische functies. De bloeddruk wordt dus duidelijk 
niet geregeld door een enkel neuronencentrum dat de geplande waarde op 
120 mmHg zet. Het is eerder het resultaat van een democratisch verkre
gen regulatiecurve die alle relevante parameters verenigt, zoals de elastici
teit van de bloedvaten, het bloedvolume, de viscositeit van het bloed en de 
perifere weerstand. Op het buigpunt wordt het sterkste verband tussen de 
hartfrequentie en de bloeddruk gevonden, zodat de regulatie dichtbij deze 
waarde het gevoeligst wordt, en daardoor het stabielst voor de bloedsom
loop. Omdat het organisme kiest voor een stabiele toevoer van bloed en 
zuurstof, is het niet verrassend dat het zijn normale bloeddrukwaarde naar 
dit buigpunt verschuift.
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Afbeelding 3.5 De andere jongen, van dezelfde school, was 14 jaar en al in de puberteit. Er 
zijn verstoorde en onregelmatige ritmes te zien tijdens de slaap. Ze worden veroorzaakt door 
langdurig televisiekijken tussen 21 uur en 0 uur en het spelen van computerspelletjes van  
14-18 uur en van 0 tot 2 uur. De kwaliteit van de slaap is dienovereenkomstig slecht dankzij het 
sympathische overwicht [(c), midden] en de cardiorespiratoire synchronisatie is verstoord en 
onregelmatig (groene lijn). Zulke uitingen van verstoorde lichaamsritmes zijn heel begrijpelijk 
na enige uitleg en kunnen heel behulpzaam zijn om gezond gedrag te bevorderen tijdens ge-
zondheidsprojecten op de werkplek (de methode is beschikbaar via www.heartbalance.org).
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Dit is vooral het geval in rust, waarbij vaker regelmatige trillingen met gro
tere amplitudes voorkomen. Onder ergotrope omstandigheden bepalen de 
metabole behoeften de hartfrequentie en de bloeddruk, en de HRV wordt 
klein of verdwijnt omdat het zijn belang voor de regulatie verliest. Daar
om worden ritmes vooral gevonden wanneer het energiegebruik gemini
maliseerd moet worden, dus tijdens de economische en rustige periodes ‘s 
nachts en in rust. Er is nog een tweede geval waarbij ritmes kunnen voorko
men, vooral bij goed getrainde mensen. Lange periodes van gelijksoortige 
inspanning leiden ook niet tot veranderingen in de bloeddruk die nodig 
zijn om afwijkingen in de bloeddruk te voorkomen. Zodoende kunnen zich 
onder deze omstandigheden ritmische variaties op de hartfrequentie voor
doen.
Het is nog niet bekend of svormige regulatiecurven zoals die in afbeelding 
3.6 ook voor hormonen bestaan.
Uitgaande van de bekende pulserende hormoonsecretie lijkt het erg waar
schijnlijk dat andere controlecycli op een gelijksoortige manier in stand 
gehouden worden, ook weer vooral in geval van rust, als het pulserende 
hormonale proces het duidelijkst is (Gronfier & Brandenberger, 1998; Kout
kia e.a., 2004). Trillingen werken in deze context duidelijk als zoekfuncties, 
die zoeken naar punten waar de regulatie in ons organisme optimaal is. In 
recent werk werd de afname van het dynamische bereik van omgevingsfac
toren in moderne samenlevingen in verband gebracht met waargenomen 
biologische stoornissen, zoals insulineongevoeligheid en metabole aandoe
ningen (Yun e.a., 2005). Een dynamisch systeem zonder variabiliteit heeft 
meer kans om zijn kalibratiepunten kwijt te raken.

3.7 Chronamines

Als een afname van de ritmes schadelijk is, is het te verwachten dat een 
toename van ritmiciteit de organische functies kan verbeteren. Het moderne 
leven heeft de ritmiek beperkt, dankzij kunstlicht, temperatuurregeling en 
het beperken van activiteiten buitenshuis.
Zoals vitamines ontbreken in moderne voeding, ontbreken ritmes in het 
moderne leven. Deze kennis kan behulpzaam zijn bij het aanbieden van 
therapieën die gebaseerd zijn op chronamines (Moser e.a., 2006) en van le
vensstijlen die dynamische omgevingsprikkels bieden (Moser e.a., 2005; Tun 
e.a., 2005). Bij muziekinstrumenten wordt een langdurige stabiliteit van het 
geluid verkregen door ze te bespelen, dus door het instrument een bepaalde 
tijd te laten trillen. Deze stabiele toestand kan zelfs geïmiteerd worden door 
het instrument kunstmatig te laten trillen (Institute for Applied Acoustics). 
In diverse onderzoeken die nog niet in het Engels gepubliceerd zijn, vonden 
we dat therapieën die gebaseerd zijn op kunst en ritmiciteit zeer succes
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vol zijn voor het verbeteren van zowel de subjectieve als de fysiologische 
slaapkwaliteit en het welzijn. De hartfrequentie daalde bij de behandelde 
personen en de autonome circadiane amplitude nam toe. Bij bouwvakkers 
daalde het aantal ongelukken van twaalf procent van de medewerkers per 
jaar tot nul in een bedrijf met driehonderd medewerkers (Moser e.a., 2000b). 
De slaapkwaliteit verbeterde alleen significant in de ritmetherapiegroep, 
terwijl de controlegroep, die alleen met eenvoudige gymnastiekoefeningen 
behandeld werd, deze verbetering niet vertoonde.
We maken deel uit van meerdere revoluties in ons inzicht in het leven, en 
een daarvan zou wel eens gebaseerd kunnen zijn op de resultaten van de 
moderne chronobiologie. Net als Andrea Vesalius, die de ruimtelijke aspec
ten van ons lichaam zo prachtig beschreef en ons zodoende toegang ver
schafte tot de anatomische vorm van onze spieren en botten (Vesalius, 1543), 
is de chronobiologie nu bezig met het onthullen van de geheimen van onze 
verborgen tijdvorm. Dit is ook uit filosofisch oogpunt interessant, omdat de 
natuurwetenschap nu toegang krijgt tot een gebied dat geen fysieke materie 
bevat, een stof, de concentratie daarvan, energie of zelfs ruimte – het gaat 
om de tijd en de biologische structuur daarvan.
Op een bepaalde manier ontdekken we wat we zouden kunnen omschrijven 
als een anatomie en een histologie van de tijd, vertegenwoordigd door de 
verschillende ritmes die actief zijn in ons lichaam en het symfonieorkest dat 
de melodie van ons leven speelt (afbeelding 3.6). Dit heeft gevolgen voor 
de manier waarop we gezondheid en de manier om die te behouden be
grijpen. Al in de jaren dertig werd een aftreksel van de epifyse, de bron van 
het circadiane hormoon melatonine, met verrassend veel succes gebruikt als 
een remedie tegen kanker (Bartsch & Bartsch, 2006). Zelfs tegenwoordig nog 
wordt de melatonine in de epifyse beschouwd als hulpmiddel tegen bepaal
de tumoren. Er zijn sterke aanwijzingen dat de waargenomen verbetering in 
de slaapkwaliteit en de heilzame immunologische werking van melatonine 
(Cardinali e.a., 1999) alleen aanwezig zijn als melatonine ‘s avonds wordt 
toegediend (Cardinali e.a., 2002), terwijl het dan ook de amplitude van het 
circadiane ritme verbetert. Veel nieuwe successen van de toegepaste chro
nobiologie, zoals het met een bepaalde timing toepassen van een genees
middel, geven ons het vermoeden dat de medische professie de menselijke 
ritmes in de toekomst steeds meer zal gaan gebruiken om hun therapieën te 
ondersteunen (Mormont & Levi, 2003). Spelen in harmonie met het orkest 
van het lichaam is duidelijk niet alleen eleganter en aantrekkelijker, maar 
ook effectiever dan gewoon hard spelen.
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Afbeelding 3.6 Voorbeeld van een fysiologische feedbackcyclus met zijn normale waarde 
dicht bij het buigpunt van de s-vormige systeemkenmerken. Het verband tussen de bloeddruk 
in de sinus carotis en de hartfrequentie is zichtbaar. De hartslagvariabiliteit werkt zeer waar-
schijnlijk als een zoekfunctie, door constant wisselen zoekend naar de optimale plek op de 
regulatiecurve. Regulatie is het gevoeligst op het buigpunt, dat ook de normale waarde van de 
systolische bloeddruk weergeeft (naar gegevens uit Koch, 1931).

Afbeelding 3.7 (a) De fysieke anatomie van het 
menselijk lichaam is sinds het werk van Andrea 
Vesalius wetenschappelijk beschreven en onder-
zocht. (b) De medische wetenschap is zich pas 
sinds kort bewust van de complexe patronen van 
waarneembare lichaamsritmes, bijvoorbeeld door 
spectrumanalyse van langetermijnopnames van 
de hartfrequentie (autochroon beeld). Lichaams-
ritmes vertonen duidelijk waarneembare perioden 
van chaos (vooral overdag) en ordening (‘s nachts 
tijdens gezonde slaap). Ze worden horizontaal 
georkestreerd, bijvoorbeeld door de circadiane 
klok, die de temporele ordening van verschillende 
organen aanstuurt, en verticaal door de ritmische 
interactie van parameters als de ademhaling en 
de bloedsomloop. Ze worden zichtbaar in de ver-
houding 4:1 van het pols-ademhalingsquotiënt  
[(b), groene lijn] die tijdens de slaap en periodes 
van rust bereikt wordt [(a) uit Vesalius, 1543].
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Hoofdstuk 4

Zelf je gezondheid bevorderen

G.H. van der Bie

4.1 Ik-functie

Karakterisering en verantwoording
In de literatuur over psychiatrie, de diverse richtingen binnen de psycholo
gie, de pedagogie en psychoneurologie of neurobiologie, wordt het begrip 
Ikfunctie niet in eenduidige zin gebruikt. Wij kunnen daarom voor deze 
bijdrage niet terugvallen op een algemeen aanvaarde definitie of omschrij
ving van wat met Ikfunctie bedoeld wordt. Het lijkt daarom wenselijk te 
karakteriseren wat er door de antroposofische geesteswetenschap als Ik
functie ervaarbaar gemaakt kan worden. De hier bedoelde ervaring ontstaat 
op basis van een systematische vorm van zelfonderzoek met betrekking tot 
(zelf)bewustzijnsvraagstukken. In de antroposofie zijn er verschillende fe
nomenen beschreven die allemaal gezien kunnen worden als uitingen van 
een ondeelbare persoonlijkheidskern die in elk mens aanwezig is, hierna 
kortweg het Ik genoemd (Steiner, 2006). De belangrijkste manifestaties van 
het Ik, die een relatie hebben tot het bevorderen van gezondheid, zullen hier 
de revue passeren.
Dat hier het menselijke Ik als bewustzijnskern van de persoonlijkheid wordt 
beschreven zou in strijd kunnen lijken met de huidige ontwikkelingen bin
nen de neurobiologie (Roth, 2001). De visie dat alle vormen van bewustzijn 
een epifenomeen zouden zijn van neurobiologische functies, stuit echter 
nog altijd op fundamentele wetenschappelijke, filosofische en kennistheore
tische problemen (Fuchs, 2005) en empirische onderzoeksfeiten (Van Lom
mel, 2001; 2004; 2006). Voor inzicht in deze problematiek verwijzen wij hier 
naar de betreffende literatuur.

Zelfbewustwording
Een direct op de aanwezigheid van de Ikfunctie duidend verschijnsel is 
het menselijke zelfbewustzijn. Bedoeld wordt hier de zelfgewaarwording 
die met de kracht van een evidentieervaring in het bewustzijn oplicht en 
die door het evidentiekarakter als het ware axiomatisch de Ikpresentie tot 
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directe ervaring maakt. Kohnstamm (2002) verzamelde beschrijvingen van 
mensen die ooit in hun leven een dergelijke krachtige ervaring hebben ge
had. Hij geeft in het fraaie boekje Ik ben Ik een bloemlezing van dit type 
ervaring. Deze bloemlezing bevat persoonlijke verslagen van mensen die 
zich deze ‘ikbenikervaring’ nauwkeurig herinneren. Degenen die hun er
varingen op schrift stelden, beschrijven zonder uitzondering een specifiek 
moment van bijzondere luciditeit waarin de ervaring een uniek individu te 
zijn (‘Ik ben Ik’) voor hen centraal stond.

De zelfbeoordeling
Heel veel mensen kennen momenten waarin zij zichzelf beoordelen. In die 
zelfbeoordelingen vinden wij vaak cultureel bepaalde elementen, maar in 
vele gevallen is de zelfbeoordeling gerelateerd aan een innerlijk zelfbeeld 
dat met de zelfbewustwording gerelateerd is. Een bijzonder fenomeen in 
deze is het verschijnsel dat mensen op grond van het innerlijke zelfbeeld 
zich bewust worden anders te zijn dan wat de opvoeding, de cultuur of de 
gewoonte hen heeft doen zijn. Deze ervaring treedt vaak op in levenscrises 
of bij ernstige ziekten. De mens ervaart zich als ‘ver bij zichzelf weggeraakt’, 
‘van zichzelf vervreemd’, ‘ver heen’, ‘niet degene die ik wil zijn en kan zijn’. 
Is men als hulpverlener geïnteresseerd in dat aspect van de patiënt, en ont
wikkelt men eerst zelf deze zelfbeoordeling, dan ontstaan in het gesprek 
met de patiënt vele mogelijkheden vragen te stellen over dit zelfbeleven. 
Het leidt tot momenten die naast een zelfbewustwording een intuïtie geven 
van het (ideale) zelfbeeld, het beeld van ‘de mens die ik eigenlijk wil zijn of 
worden’. Dit moment leidt in veel mensenlevens tot een vorm van dissident 
worden. In het dissident zijn spreekt zich de eigenlijke Ikintentie wel het 
duidelijkst uit. Het is niet voor niets dat de tijd de grote cultuurvernieu
wende dissidenten als historische persoonlijkheid tijdloos heeft gemaakt. 
Deze ‘groten van de geest’ zijn voor velen een voorbeeld zoals in de recente 
historie Mahatma Gandi, Martin Luther King, Dag Hammerskjöld of Nelson 
Mandela. Zij lieten ons de documenten na die getuigen van de zelfbeoorde
ling op grond van de intuïtie hoe zij op een bepaald moment waren en hoe 
zij wilden zijn (Hammerskjöld, 2007). De groten der aarde tonen ons het 
verschijnsel op wereldschaal, maar vele mensen gaan door hetzelfde proces 
als deze groten der aarde, maar dan op hun persoonlijk biografisch niveau. 
Voor de betreffende mens heeft dat moment van zelfbeoordeling echter ook 
een unieke betekenis in de context van het gehele leven (Lievegoed, 2010).

De zelfverwerkelijking
Na de zelfbewustwording en de zelfbeoordeling betreden veel mensen het 
pad van de zelfverwerkelijking of zelfactualisering. Het zijn even leerzame 
als raadselachtige begrippen: ‘zelfverwerkelijking en zelfactualisering. Im
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mers je bent toch op elk moment in je leven’ werkelijk en actueel zoals je dan 
bent? Kun je dan nog ‘werkelijker’ worden dan je hier en nu bent? Ja! Dat 
zeggen al diegenen die het pad van de zelfopvoeding en zelfverwerkelijking 
zijn opgegaan. Het zijn al die mensen die hun passie, hun levensdoel of de 
zingeving van hun bestaan op een moment van zelfbeoordeling hebben er
varen en die hun passie, levensdoel of zingevingaspect tot volle bloei willen 
brengen. Als het nodig is tegen alle sociale en intrapersoonlijke weerstan
den in. De discrepantie die ervaren wordt tussen ‘wat ik tot nu toe gewor
den ben’ en ‘hoe ik in de toekomst wil worden’ is de drijvende kracht voor 
de zelfopvoeding en zelfverwerkelijking. Elke bewuste beroepskeuze berust 
op deze zelfperceptie en alle vormen van opleiden en onderwijs bieden ons 
het gereedschap voor de na te streven zelfrealisering.

De intuïtieve perceptie van onze persoonlijkheidskern zoals die ervaren 
wordt tijdens een zelfbeoordelingproces zoals hier bedoeld, is dan de leid
ster van ons doen en laten ‘ter verwerkelijking van het intuïtief ervaren zel
fideaal’. Ook diegenen die van mening zijn dat alle bewustzijn slechts een 
epifenomeen is van hersenactiviteit, vallen niet zelden op door de passie 
waarmee zij deze visie ingang willen doen vinden! Wellicht is dat een para
dox op zich waarvan zij zich onvoldoende bewust zijn? Immers wanneer een 
visie niets anders is dan een epifenomeen van neurobiologische hersenacti
viteit, wat verleent dan het ene epifenomeen een meerwaarde ten opzichte 
van een willekeurig ander epifenomeen? Wat moet dan bepalen welke het 
betere epifenomeen is, vooral wanneer alle argumenten daarvoor op zich 
ook weer epifenomenen van neurobiologische activiteit zouden zijn? Alleen 
al de titel van het jongste boek van Swaab Wij zijn ons brein is bij nadere 
beschouwing inhoudelijk een paradox omdat het slechts een deel van het 
organisme (de hersenen) aanspreekt als het geheel van de persoonlijkheid.

4.2 De ervaringswereld

Onder de ervaringswereld willen wij hier verstaan het gehele innerlijke le
ven, met een wat verouderde maar zeer aanschouwelijke term: de wereld 
van onze zielenroerselen. Alle gedachten, gevoelens en intenties behoren 
tot deze wereld. Onze ervaringswereld is het toneel van onze dagelijkse 
werkelijkheid. Wij ontmoeten elkaar en communiceren op het niveau van 
wederzijdse innerlijke ervaringen, wij gaan met elkaar om op grond van de 
opgedane ervaringen. Zelfs wat wij lichamelijke ervaringen noemen zoals, 
pijn, jeuk, misselijkheid of kramp tonen zich in eerste instantie op het ni
veau van de innerlijke ervaring, als beleven. Wij voelen honger, dorst, pijn of 
plezier of wij ‘zitten lekker in ons vel’. Met name de wereld van onze lusten, 
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de aangename zowel als de onaangename horen ook in dit domein van de 
ervaringswereld thuis. Dat innerlijke ervaringen ook met neurologische fe
nomenen gepaard gaan en zelfs door neurologische experimentele situaties 
opgewekt kunnen worden, verklaren de aard van de bewuste ervaring niet. 
Dat elektrofysiologische fenomenen en bewustzijnsfenomenen een relatie 
kunnen hebben, verklaart niet de verschijningsvorm van een ervaring als 
bewustzijnsfenomeen. Het hoort tot de meeste prikkelende vraagstukken 
van het mindbodyprobleem hoe twee zo verschillende maar ook duidelijk 
gecorreleerde fenomenen als neurofysiologie en ervaringswereld zich tot el
kaar verhouden. Apodictisch stellen dat het hetzelfde zou zijn, een ervaring 
en een elektrisch verschijnsel in de hersenen, zet de bijl aan de wortel van de 
wetenschappelijkheid omdat je twee kwalitatief verschillende fenomenen 
gelijkstelt.
In niet pathologische omstandigheden zijn wij ervan overtuigd dat alle er
varingen die zich voordoen in mijn ervaringswereld, mijn ervaringen zijn. Ik 
ervaar mijn angst, mijn vreugde, mijn stemming of welbevinden en niet die 
van een ander. Het Ik als centrum van de persoonlijkheid is tegelijkertijd het 
centrum van de ervaringswereld.

Het Ik tegenover bepaalde ervaringen
Zo zeker als wij ervan zijn dat wat wij beleven onze ervaringen zijn, zo zeker 
zijn wij er ook van dat bepaalde ervaringen niet stroken met de moreel
ethische orde behorend bij mijn Ikbeleven. Elk mens heeft in de loop van 
het leven aan aantal eigen ervaringen zelf beoordeeld als ongewenst, onfat
soenlijk of zelfs als mensonwaardig. In dat geval is het eigen Ik niet alleen 
de eigenaar van de ervaring maar ook de beoordelaar en niet zelden de be
strijder van die ervaring. De zelfopvoeding is dan begonnen.

Hiërarchische fenomenen
Doordat het Ik kan ingrijpen in de eigen ervaringswereld bestaat er in prin
cipe een hiërarchische verhouding tussen beide. Het overwinnen van nega
tieve eigenschappen en het zichzelf aanleren van nieuwe vaardigheden is 
daarvan een voorbeeld. Ook alle vormen van een op eigen kracht verwor
ven zelfbeheersing en zelfsturing zijn stappen op de weg naar innerlijke 
vrijheid. Vrijheid wordt hier opgevat als een combinatie van vrij zijn van 
bepaalde automatische, vaak familiair bepaalde en dwingende reactiepatro
nen binnen de eigen ervaringswereld of het gedrag, en vrij zijn tot andere, 
zelfgekozen persoonlijke reactievormen of ervaringsinhouden.
Ook kennen wij de omgekeerde hiërarchie: de psychologische reacties over
rulen het Ik. ‘Blind van woede’, ‘niet meer aanspreekbaar zijn op’, ‘buiten 
zichzelf van angst’, allemaal situaties waarbij het Ik de regulerende rol in 
de eigen ervaringswereld heeft verloren. Het Ik kan geen gesprekspartner 
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meer zijn voor een redelijk menselijk overleg op Ikniveau. De krachten van 
de emoties of aandrift tot handelen stellen hier de wet en het Ik heeft het 
nakijken, niet bij machte de aard en de kracht van de reactie te moduleren. 
Niet zelden met desastreuze gevolgen zoals in het geval van een manische 
psychose.

4.3 Het organisme

Onze ervaringswereld kent twee soorten zielenroerselen: vitaliteitverbrui
kende en vitaliteitbevorderende. Voorbeelden van de eerste soort zijn stress, 
zorgen, twist, haat, frustratie, kortom al die zielenroerselen die emotioneel 
een negatieve connotatie hebben. Voorbeelden van de tweede soort zijn: een 
gevoel van welbehagen, gezelligheid, ontspanning, gewaardeerd worden, 
vreugde beleven aan de natuur en een liefdevolle relatie tot mensen, beleve
nissen met een positieve emotionele connotatie. Zo vermoeiend als de eerste 
soort ervaringen zijn, zo weldadig zijn die van de tweede soort.
Vitaliteitverbruikende ervaringen hebben een versterkende werking op 
ziekteprocessen. Zo worden astma, hoge bloeddruk, angina pectoris, ec
zeem, depressies of chronische maag darmklachten verergerd door stres
servaringen. Het is een alledaagse ervaring dat mensen in tijden van stress 
en zorgen ongewenst gewichtsveranderingen vertonen. Vermagering zowel 
als overgewicht door vreetbuien worden frequent gezien. Het Ik heeft de 
sturing verloren en het lukt niet meer om het eetgedrag of de maaltijden op 
een gezond makende manier te genieten. Daarvoor hoeft men absoluut niet 
te lijden aan een psychiatrische eetstoornis!
De hier gegeven voorbeelden zijn alledaagse voorbeelden van psychosoma
tische gezondheidsschade. De innerlijke onrust en de vitaliteitverbruikende 
ervaringen eisen hun tol op het niveau van het biologisch welzijn.

4.4 De driegelede mens

De hier gegeven beschrijving van de mens als driegelede organisatie met 
een zelfbewuste Ikfunctie, een bewuste ervaringswereld en een biologisch 
functionerend organisme, is het meest uitgewerkt binnen de antroposofi
sche geneeskunde (Husemann & Wolff, 2003). Met name waar het gaat om 
het hoe van de interacties tussen deze verschillende organisatieniveaus, 
kent de antroposofie een groot aantal gezichtspunten en verklaringsmodel
len. Deze hebben zich inmiddels bewezen, zoals uit het inmiddels groeiende 
aantal publicaties blijkt (Kienle e.a., 2006).
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4.5 Zelf je gezondheid bevorderen

Algemene verschijnselen
Uit het voorgaande mogelijk duidelijk geworden zijn waar wij een belang
rijke bron van ons zelfgenezend vermogen moeten zoeken: in onze Ik
functie. Een bevorderen van onze gezond makende zelfopvoeding dient 
dus uit te gaan vanuit ons Ik. Als wij gemotiveerd zijn om onze leefstijl 
gezondheidsbevorderend vorm te geven, dan is er veel gewonnen. Bij tal
loze behandelingen van ziekten is deze werkelijkheid al onder ogen gezien. 
Diabetes mellitus, hypertensie, depressie, overgewicht, astma, eczeem, jicht 
en hart en vaatziekten zijn wel de bekendste voorbeelden waar een actieve 
participatie van de patiënt van doorslaggevende betekenis is gebleken voor 
het therapeutisch resultaat. Bewegen en een gezonde voeding nastreven zijn 
vandaag de dag niet meer weg te denken uit het gezondheidsbevorderende 
arsenaal. De jongste loot aan de boom van ‘Ikgerelateerde’ behandelings
strategieën is wellicht de mindfulnesstraining. Deze aandachtstraining gaat 
uit van het activeren van de Ikfunctie met als werkrichting het ordenen 
en doorvormen van de eigen ervaringswereld. De effecten daarvan hebben 
hun vruchten afgeworpen onder andere bij de preventie van recidieven van 
depressies.
In alle hier beschreven gevallen wordt bewust de hiërarchische structuur 
van de driegelede mens benut: het hogere beïnvloedt het lagere. Ten slotte 
kan deze invloed gezondheid bevorderend tot op het biologische niveau 
van de mens effectief worden, vooral daar waar het de Sense of Coherence 
op individueel niveau verbetert (Surtees e.a., 2003). Hiermee is ook duidelijk 
aangegeven dat het vermogen tot gezondheidsbevordering uniek menselijk 
is. Geen enkel dier is in staat op een vergelijkbare wijze met eigen kracht 
de eigen gezondheid te bevorderen, het kan bij ontbrekende Ikfunctie het 
eigen instinctleven immers niet veranderen. Zoals al aangegeven is de mens 
potentieel in staat zelfveranderde maatregelen te nemen. Uiteraard zijn de 
mogelijkheden daartoe individueel zeer verschillend.

Specifieke strategieën
Ontelbare malen zullen artsen en therapeuten hun patiënten goedbedoelde 
en wetenschappelijk goed onderbouwde suggesties hebben gegeven ter be
vordering van hun gezondheid: afvallen, niet meer roken, minder alcohol 
consumeren, meer bewegen, veilig vrijen, minder stress op het werk, een 
timeout nemen. Ontelbare malen is het niet gelukt. Zijn dan zulke een
voudige adviezen zo moeilijk in de daad om te zetten? Ja, op grond van 
het bovenstaande kan al wel duidelijk geworden zijn dat de hiërarchische 
werking van de driegelede mens niet een vanzelfsprekend gegeven is. Veel, 
heel veel van ons dagelijks leven dat zich afspeelt ‘in de vaart der volke
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ren’ toont het beeld van een omgekeerde hiërarchie: de lust bepaalt wat het 
Ik ‘moet’ doen. De hele reclamewereld is erop gericht via lusteffecten een 
zelfbewuste Ikactiviteit van de consument en de patiënt te omzeilen. Het 
simpelste voorbeeld is de zaterdagochtend waar mensen die zonder briefje 
de supermarkt in gaan, eruit komen met veel meer dan ze van plan wa
ren te kopen. Het ‘boodschappenbriefje’ is niet alleen in de supermarkt een 
steun voor zelfbewust gedrag, ook de leefstijl die gezondheidbevordering 
kan genereren is gebaat bij een boodschappenbriefje. Daarop staan dan de 
maatregelen, oefeningen en bezigheden die (dagelijks) verricht moeten wor
den om een gezondere toekomst te realiseren of met een chronische ziekte 
beter geïntegreerd te kunnen leven. Enkele gezondheidsbevorderende oe
feningen zullen hier de revue passeren. Gekozen is voor activiteiten die 
voorwaardenscheppend zijn om de ‘simpele adviezen’, die zo moeilijk rea
liseerbaar blijken, ook werkelijk in daad om te zetten. De hier gegeven voor
beelden zijn een keuze uit in de (huisartsen)praktijk eenvoudig in te voeren 
adviezen. Het is niet onbelangrijk de patiënt uit te nodigen af en toe eens 
te komen vertellen of het ook werkelijk lukt. Immers, het innerlijke leven 
en de ervaringswereld blijken al ras caleidoscopisch te zijn en menigeen is 
gebaat bij een aanpak die specifiek aansluit bij de eigen situatie. Elke mens 
heeft zijn eigen problemen bij het aangaan van een leefstijlverandering. Een 
absolute hulp daarbij is de poging tot zelfverandering op te vatten als een 
sportieve uitdaging, want winnen en verliezen, beide zullen gebeuren. Wie 
niet tegen zijn verlies kan, heeft de grootste moeite met het invoeren van een 
leefstijlverandering.

Op deze plaats wordt afgezien van de algemeen bekende en aanbevolen 
leefstijlveranderingen en een keus gemaakt voor een meer specifieke en 
meer basale toegang tot leefstijlverandering.

Zelfopvoeding van de emotionele en cognitieve ervaringswereld
De dynamiek van het emotionele leven heeft een directe relatie tot de car
diale gezondheid. De recent beschreven persoonlijkheid Type D (D = dis
stress) is een risicofactor voor cardiovasculair lijden (Pelle e.a., 2010). De 
TypeDpersoonlijkheid verenigt in zich een neiging primair te reageren met 
negatieve emoties en introvert gedrag (sociale inhibitie). Wat er aan nega
tiviteit in de belevingswereld aanwezig is, wordt opgepot, niet verwerkt 
en niet geuit. De gevonden prevalentiecijfers met betrekking tot de cardiale 
gezondheid spreken voor zich.

Prevalentie TypeDpersoonlijkheid:
n bij hart en vaatziekte: 2731%;
n in gezonde populatie: 1324 %;
n bij hartfalen: 45%.
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Psychotherapeutische interventie laat zien dat het verwerven van een an
dere emotionele houding ten opzichte van frustrerende ervaringen effectief 
tot cardiovasculaire gezondheidsbevordering leidt. Die patiënten die erin 
slaagden jegens de hen frustrerende mensen tot een innerlijke houding van 
vergeving te geraken, scoorden veel beter in de kwaliteitsverbetering van 
de doorbloeding van de kransslagaders en overlevingsgetallen dan zij die 
daartoe niet in staat geraakten (Waltman e.a., 2009). Concreet komt dat neer 
op een herwaarderen van het tot dan toe bestaande inzicht in de eigen situ
atie (cognitieve verandering), gevolgd door de consequenties daarvan voor 
het gevoelsleven (emotionele verandering). Ten slotte blijkt dat de lichame
lijke effecten daarvan in maat en getal utgedrukt kunnen worden.

Mindfulness en meditatie
Aandachtstraining is effectief tegen meerdere vormen van (recidieven van) 
ziekten en als zodanig een effectieve gezondheidsbevorderaar. Zeker ge
steld is dit reeds op het gebied van de depressie als ziekte (Segal e.a., 2002) 
en er bestaan indicaties voor gezondheidsbevordering bij andere ziekten 
(Davidson e.a., 2003) waaronder hypertensie en astma.
Een meditatieve activiteit kan op meerdere wijzen verricht worden. Naast 
de meer op boeddhistische leest geschoeide technieken van de mindfulness, 
kent de antroposofie een breed scala aan oefeningen en meditaties. Enige 
oefeningen en de te bereiken effecten voor de ervaringswereld worden hier 
beschreven.

1. Innerlijke rust
 Het bereiken van innerlijke rust is een algemeen basisprincipe. Tijdens 

de verscherpte zelfwaarneming wordt men zich bewust van al datgene 
dat ongevraagd en ongewild de ervaringswereld bevolkt. Door een ge
oefende Ikactiviteit is het mogelijk deze onwillekeurig en vaak massaal 
optredende ervaringen voor een kortere of langere periode te vervangen 
door een geconcentreerd ervaren van innerlijke stilte en rust.

2. Het essentiële en het incidentele
 In een volgende fase kan oordeelsvorming optreden met betrekking tot 

hetgeen spontaan in de ervaringswereld optreedt. Men kijkt na de in
nerlijke rust als het ware terug op de innerlijke ervaringen en leert on
derscheiden welke ervaringen een essentiële betekenis hebben voor het 
eigen leven en welke ervaringen een casuïstisch incidenteel karakter 
hebben. Dit heeft met de hevigheid van de innerlijke ervaring overigens 
niets van doen. Een hevige emotie kan blijken een incident van weinig 
betekenis te zijn terwijl een andere, niet zo in het oogspringende, emotie 
een essentiële waarde blijkt te hebben.
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3. De zelfgekozen innerlijke ervaring
 In een volgende fase leert men zich aan in toenemende mate ‘eigenaar’ te 

worden van de innerlijke ervaringen en deze ook te sturen of te module
ren. ‘Ik bepaal welke innerlijke effecten en in welke mate de mij treffende 
levensgebeurtenissen op mij hebben.’ Opgemerkt dient te worden dat 
niet bedoeld wordt dat afstomping en ongevoeligheid nagestreefd die
nen te worden. Het gaat veeleer om een innerlijk stand houden, zich niet 
laten mee sleuren of knakken door diep doorleefde levensgebeurtenis
sen. Daarom wordt het resultaat wel ervaren als juist een intensivering en 
verdieping van cognitieve en emotionele ervaringen op grond van de le
vensgebeurtenissen, juist omdat men er met tegenwoordigheid van geest 
bij betrokken is. Wellicht overbodig om te vermelden dat dit een blijvend 
oefenterrein is voor wie zich vrij wil maken van ongewenste en onvrucht
bare innerlijke ervaringen die de gezondheid kunnen bedreigen.

Op grond van het hiervoor behandelde driegelede mensbeeld kan begrepen 
worden hoe oefeningen van dit type werkzaam kunnen zijn tot op een fysio
logisch niveau. De bedreigende natuurlijke dominantie van de ervaringswe
reld over de Ikfunctie kan op deze manier ongedaan gemaakt worden en in 
een gezond makende dominantie van de Ikfunctie over de ervaringswereld 
worden. Eerst worden wij vrij van een gedwongen leefstijl en daarna vrij 
tot een zelfgekozen leefstijl met alle goede gevolgen voor onze gezondheid.
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Hoofdstuk 5

Meten van gezondheid:  
een kwestie van zelfregulatie en balans

E.W. Baars en J. Hoekman

5.1 Inleiding

In de wetenschap is het credo ‘meten is weten’. En om te meten heb je meet
instrumenten nodig die ‘meten wat je moet meten’ en die dit betrouwbaar 
kunnen doen. Inmiddels is er in de (veelal ziektebestrijdende) gezondheids
zorg een enorm arsenaal aan meetinstrumenten voor evaluatie van diagnos
tiek en van effecten ontwikkeld, getest en ingezet om in de zorgpraktijk, in 
het bijzonder effecten van interventies of behandelingen, te kunnen meten. 
Op basis van deze metingen is de zorgpraktijk beoordeeld, vervolgens waar 
nodig aangepast en is de kwaliteit van de diagnostische en therapeutische 
procedures op een evidence-based manier steeds verder verbeterd.
In de afgelopen jaren is de aandacht voor professionele gezondheidbevor
dering (‘health promotion’), als een preventieve en curatieve benadering in 
aanvulling op een ziektebestrijdende (‘fighting disease’) benadering, binnen 
en buiten de gezondheidszorg enorm toegenomen (zie ook de hoofdstuk
ken 1 en 2). Om deze benadering even professioneel verder te ontwikkelen 
als de ziektebestrijdende benadering, moet er, onder meer, nog veel weten
schappelijk werk verricht worden (zie ook hoofdstuk 1). 
Een van de onderwerpen die hierbij aan de orde moet komen is de vraag 
hoe de mate van gezondheid gemeten kan worden. Hebben we genoeg aan 
de meetinstrumenten die de mate van de aanwezigheid van ziekte kunnen 
meten, of zijn er ‘eigen’, domeinspecifieke meetinstrumenten nodig die de 
definitie van gezondheid operationaliseren (meetbaar maken)? En welke 
definitie van gezondheid nemen we dan als uitgangspunt?
Kortom, genoeg redenen om het vraagstuk ‘meten van gezondheid’ wat ver
der te onderzoeken. In dit hoofdstuk exploreren we achtereenvolgens de 
definitie van gezondheid die we als uitgangspunt willen nemen voor het 
in kaart brengen van meetinstrumenten en vervolgens enkele van de be
staande meetinstrumenten en analysemethoden die aansluiten bij de geko
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zen definitie en de kwaliteit ervan. Afsluitend vatten we de stand van zaken 
samen en bediscussiëren we enkele noodzakelijke, volgende stappen om tot 
een professioneel arsenaal van ‘gezondheid metende’ meetinstrumenten en 
analysemethoden te komen.

5.2 Methoden

Op basis van een review van de literatuur (zie hoofdstuk 1) nemen we een 
gereviseerde versie van de WHOdefinitie van 1948 als uitgangspunt voor 
het zoeken naar meetinstrumenten en analysemethoden. 
Aangezien dit slechts een eerste verkenning van het thema is, zijn die meet
instrumenten en analysemethoden onderzocht die direct bij deze review 
aansluiten. In een later stadium volgt een uitgebreider literatuuronderzoek.
Bij elk van de meetinstrumenten beschrijven we achtereenvolgens: enkele 
aspecten van het ontstaan, de kenmerken en de kwaliteit van het meetin
strument.

5.3 Resultaten

Een gereviseerde versie van de WHO-definitie van gezondheid als 
uitgangspunt
Voor 1948 werd gezondheid vooral als afwezigheid van ziekte gedefinieerd. 
In 1948 breidde de WHO de definitie uit naar: gezondheid is een toestand 
van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet louter het ont
breken van ziekte of gebrek. 
Door een integratie van de WHOdefinitie van 1948, de daarna ontwikkelde 
(deel)concepten, relevante theorievorming en empirische feiten (zie hoofd
stuk 1), kan een betere gezondheidsdefinitie ontwikkeld worden. Centraal 
staat hierbij de overgang van het denken in eindtoestanden (aanwezigheid 
van volmaakte gezondheid en volledige afwezigheid van ziekte) naar het 
denken in processen die verantwoordelijk zijn voor het bereiken van die toe
standen. Hier volgt een eerste aanzet. 
Gezondheid is dan allereerst de goede werking van het lichaam (vormen en 
functies) op zichzelf die samengaat met afwezigheid van ziekte. Dit moet 
echter qua ‘materiële onderdelen’ beschouwd worden als een dynamische 
eindsituatie, omdat de moleculen en cellen in het organisme voortdurend 
vervangen worden gedurende het gehele leven. In de tweede plaats is de 
menselijke gezondheid het zelfregulerende vermogen om zich voortdurend aan te 
passen en zich te manifesteren in de omgeving: zowel fysiek/fysiologisch, psy
chosociaal als qua betekenisgeving. Ten derde betreft gezondheid het zelf-
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regulerende vermogen om te herstellen van inspanningen, wonden, blessures, 
stress, schokkende gebeurtenissen enzovoort. Daartoe zijn innerlijke (bij
voorbeeld bepaalde eiwitten in de ontstekingsreactie of bepaalde copings
trategieën) en uiterlijke (bijvoorbeeld gips bij een botbreuk of psychologi
sche hulp bij een schokkende gebeurtenis) middelen noodzakelijk. Sommige 
zelfregulerende vermogens zijn al aangelegd, maar kunnen zich gedurende 
het leven verder ontwikkelen (bijvoorbeeld het immuunsysteem) en andere 
moeten grotendeels worden ontwikkeld (psychosociale zelfregulatie: per
ceptie, verwerking, reactie; en Meaning in Life (MIL) (zingeving)) of ge
traind (bijvoorbeeld lichamelijk uithoudingsvermogen). Wanneer de mens 
op alle drie niveaus (fysiek, psychosociaal en betekenisgeving) in staat is 
optimaal te functioneren is het subjectief beleven hiervan dat men zich fit en 
energiek voelt, zonder klachten of lijden.
De onderlinge samenhang tussen de positieve domeinen van de gezondheids
definitie (de aanwezigheid van fysieke, geestelijke en sociale gezondheid) is 
dat een sterke MIL gerelateerd is aan een geestelijke gezondheid en kwaliteit 
van leven. Een sterke MIL en gezond psychosociaal functioneren zijn via 
twee centrale routes gerelateerd aan een betere fysieke gezondheid (direct 
neurofysiologisch en indirect via gezondheidsgedrag). Omgekeerd kan het 
ontbreken of remmen van adequate zelfregulerende vaardigheden of pro
cessen leiden tot ziekte. Een tweede relatie is dat psychologische stressoren 
en negatieve emoties de fysieke gezondheid negatief kunnen beïnvloeden. 
Omgekeerd kunnen fysieke activiteit en training de geestelijke gezondheid 
bevorderen (zie ook hoofdstuk 1).

Een kader voor het zoeken van meetinstrumenten en analysemethoden voor 
gezondheid
Voor het in kaart brengen van de meetinstrumenten en analysemethoden 
voor ‘gezondheid’ beperken we ons hier tot de twee centrale subdomeinen: 
(1) het vermogen tot zelfregulatie (fysiek, psychosociaal en betekenisge
ving) en (2) het vermogen tot balansherstel, enerzijds binnen deelsystemen 
(chronobiologische ritmen; zie ook hoofdstuk 3) en anderzijds tussen deel
systemen (de balans tussen bijvoorbeeld stress en vitaliteit, of tussen fysieke 
activiteit en geestelijk functioneren) (tabel 5.1). 
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Tabel 5.1 Subdomeinen van de definitie van gezondheid

Subdomeinen Onderliggende niveaus Voorbeelden

Zelfregulatie Fysiek/fysiologisch niveau Vermogen tot fysiologische koorts 
en ontsteking 

Chronobiologische ritmen

Psychosociaal niveau Zelfregulerende psychosociale 
vaardigheden

Betekenisgevingniveau Meaning in Life

Balans Binnen deelsystemen in de mens Chronobiologische ritmen

Tussen deelsystemen in de mens Stress versus vitaliteit
Lichamelijke activiteit versus 
geestelijke gezondheid

Meetinstrumenten om de mate van fysieke gezondheid te meten
Vragenlijst koorts en ontstekingsreacties
In de afgelopen decennia zijn er steeds meer wetenschappelijke aanwijzin
gen gekomen dat een goede ontwikkeling van het immuunsysteem en het 
kunnen doormaken van fysiologische koortsreacties in de jeugd verbon
den zijn met minder allergische ziekten en symptomen (Douwes & Pearce, 
2008; Foliaki e.a., 2009; Rosenlund e.a., 2009; Von Mutius & Vercelli, 2010) 
en waarschijnlijk minder kanker op latere leeftijd (bijv. Hobohm, 2005; Ho
bohm, Grange & Stanford, 2008). 
De hypothese is dat door de afweerreacties in de jeugd (ontstekingen in re
actie op bijvoorbeeld een infectie, eventueel gepaard gaand met koorts) het 
organisme ‘getraind’ wordt tot een fysiologisch, zelfregulerend vermogen. 
Dat vermogen is in staat tot adequate herkenning van ‘self’ en ‘nonself’ en 
aansluitend in staat tot bestrijding van ‘nonself’elementen (bijv. virussen, 
bacteriën en kankercellen).
Baars (2009) ontwikkelde een eerste vragenlijst waarin enerzijds het vermo
gen tot, en de snelheid van fysiologische ontsteking en koorts, in zowel de 
voorgeschiedenis als het heden in kaart wordt gebracht. Anderzijds inven
tariseert deze vragenlijst de aanwezigheid van allergische ziekten, autoim
muunziekten en kanker. Deze vragenlijst heeft een goede gezichtsvaliditeit, 
maar moet nog verder op validiteit en betrouwbaarheid onderzocht worden. 

Heart Rate Variability
Meer dan dertig jaar geleden verscheen voor het eerst een rapport waarin 
de mogelijke klinische relevantie van het meten van Heart Rate Variability 
(HRV: hartslagfrequentievariabiliteit) werd beschreven (Wolf e.a., 1978). 
Sinds die tijd is het onderzoek naar het gebruik van HRVmetingen zeer 
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geïntensiveerd. Ook zijn er diverse toepassingen van HRVmetingen voor 
zelfzorggebruik (bijvoorbeeld om door middel van oefeningen die de HRV 
beïnvloeden, de stress te reduceren) en voor het gebruik in onderzoek (zie 
hoofdstuk 3) ontwikkeld.
Bij de HRVmeting wordt de duur tussen twee hartslagen gemeten (meer 
specifiek: de RRintervallen van het elektrocardiogram (ECG)). Op basis van 
langere (bijv. 24uurs) of kortere (bijv. 5 minuten of nog korter) continue me
tingen worden analyses gemaakt. Onder meer worden verschillende tijds
domeinen (bijv. de SDNN, de standaarddeviatie van alle normale RRinter
vallen) en frequentiedomeinen (de ULF (ultra low frequency), de VLF (very 
low frequency), LF (low frequency) en HF (high frequency)) geanalyseerd. 
HRVmetingen geven onder meer de ritmische activiteit van het vagale (para
sympathische) en het sympathische zenuwstelsel weer, die de hartactiviteit 
coördineert. Hiermee kan informatie over de sympathicovagale balans (de 
balans tussen parasympathische en sympathische zenuwstelsel) verkregen 
worden uit de amplitude van de hartslagvariabiliteit. Zo krijgt men toegang 
tot de staat van het autonome zenuwstelsel, dat bijna alle lichaamsfuncties 
regelt. Inmiddels zijn er diverse analysemogelijkheden ontwikkeld om de 
kwaliteit van de chronobiologische ritmes van verschillende fysiologische 
functies en de integratie van deze ritmes tot een georkestreerd geheel in 
kaart te brengen, zoals de bloeddruk en de slaapcyclus en de invloed van 
stress en omgevingsfactoren hierop (zie ook hoofdstuk 3). Het gebruik van 
HRVmetingen als meetinstrument om diverse aspecten van de lichamelijke 
gezondheid te meten is duidelijk nog in ontwikkeling. Meer valideringson
derzoek is derhalve noodzakelijk.

Systeembiologische metingen: genomics, metabolomics, proteomics
Voor het jaar 2000 verschenen er in PubMed slechts twee artikelen die de 
term ‘systems biology’ in ofwel de titel of het abstract hadden. In 2010 wa
ren dit er al meer dan 2500 waarvan meer dan negentig procent in de laatste 
vijf jaar gepubliceerd waren (Kohl, 2010). De recente snelle opleving aan 
het begin van de eeuw weerspiegelt de problemen bij het   interpreteren van 
de sequentiebepaling van het genoom en de constatering dat die immense 
prestatie niet in staat is gebleken om een snelle en directe oplossing te bieden 
voor grote multifactoriële ziekten (Noble, 2011). Anders dan de genetische 
en microbiologische aanpak, streeft de systeembiologie ernaar de complexe 
biologische systemen die worden bestudeerd te beschrijven, te begrijpen en 
te verklaren op alle niveaus van structurele en functionele complexiteit. Het 
gaat hierbij uitdrukkelijk ook om het supracellulaire domein (Kohl, 2010); 
het systeemgedrag of de verschijningsvormen van dit soort systemen, hun 
netwerken met relaties die interacteren met het genoom, het milieu en het 
fenotype (Kohl, 2010; Van der Greef e.a., 2007), en hun multifactoriële pro
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cessen die betrokken zijn bij het handhaven van homeostase en het doorbre
ken van homeostase binnen het systeem (Van Ommen e.a., 2008). 
In de afgelopen jaren is er wereldwijd veel geïnvesteerd in systeembiologi
sche meet en analysemethoden. Veel valideringsonderzoek is echter nog 
nodig om systeembiologische metingen gericht te kunnen gaan inzetten in 
specifieke onderzoeken en de zorgpraktijk met betrekking tot het meten van 
de gezondheidstoestand. 

Vragenlijst endogene regulatie
In 1920 wees Rudolf Steiner in een lezing op een aantal gerichte anamnese
vragen die later door Kröz e.a. (2002) met enkele aanvullingen gebruikt zijn 
voor de ontwikkeling van de vragenlijst endogene regulatie. Deze vragenlijst 
met dertien vragen (onder meer met betrekking tot de slaapkwaliteit en de 
aanwezigheid van duizeligheid en koude handen/voeten), die de mate van 
algehele fysiologische zelfregulatie wil meten, is inmiddels in verschillende 
onderzoeken gebruikt met de eerste positieve resultaten. 
De vragenlijst heeft een goede betrouwbaarheid (interne consistentie, test
hertest) (Kröz e.a., 2000; 2001) en er zijn eerste aanwijzingen voor valide 
metingen met betrekking tot ziekte en gezondheidsaspecten bij patiënten 
met diabetes mellitus type 2 (Kröz, 2002). 

Subjectief ervaren gezondheid
Ten slotte moet hier ook nog het thema van de subjectief ervaren gezond
heid, de beoordeling van de totale gezondheid door de persoon zelf, ge
noemd worden. De reden hiervan is dat uitgebreid onderzoek aangetoond 
heeft dat er een sterke relatie is tussen subjectief ervaren gezondheid en 
sterfte. Zo concludeerden Idler en Benyamini (1997) op basis van een review 
van 27 studies, dat er een sterke correlatie is tussen de subjectieve beoorde
ling van de eigen gezondheid en de voorspelde sterfte op korte en lange 
termijn. Ook Chida en Steptoe (2008) vonden in een retrospectieve studie, 
met controle voor negatieve affecten, een relatie tussen emotioneel welzijn 
en sterfte.
Een (korte) vragenlijst over de subjectief ervaren gezondheid zou ontwik
keld en gevalideerd moeten worden en deel moeten uitmaken van elk ge
zondheidsonderzoek.

Meetinstrumenten om de mate van psychosociale gezondheid te meten
Sense of Coherence
Gezien de belangrijke bijdrage over dit thema in hoofdstuk 2 van dit boek, 
citeren we hier de auteurs:
‘Meer dan twintig jaar geleden introduceerde Aaron Antonovsky (1979, 
1987) zijn salutogene theorie, ‘sense of coherence’ (SOC), als een algemeen 
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gezichtspunt van waaruit de wereld en de persoonlijke omgeving gezien 
kunnen worden als begrijpelijk, beheersbaar en betekenisvol, en hij stelde 
dat de manier waarop iemand het leven bekijkt een positieve invloed heeft 
op zijn gezondheid. De SOCtheorie verklaart waarom mensen in stress
volle situaties gezond blijven en hun gezondheid zelfs kunnen verbeteren’ 
(paragraaf 2.11).
Op basis van het werk van Antonovsky is een SOCvragenlijst ontwikkeld 
om de hoogte van de SOC in mensen vast te kunnen stellen.
‘Tot nu toe is de SOCvragenlijst gebruikt in 33 talen in 32 landen, bij meer 
dan 200 000 mensen, in onderzoeken die variëren van grote groepen uit de 
algemene bevolking, die 20 000 personen omvatten, tot kleine groepjes van 
10 tot 20 personen (Eriksson & Lindström, 2005). De meeste onderzoeken 
vormen representatieve steekproeven, maar er zijn ook enkele longitudinale 
onderzoeken en interventieonderzoeken. SOC heeft een duidelijk negatief 
verband met angst, burnout, verwarring, depressie en wanhoop, en een 
positief verband met kracht, beheersing, optimisme, zelfvertrouwen, zich 
gezond voelen, kwaliteit van leven en welzijn (Eriksson & Lindström, 2005; 
2006). SOC lijkt in de loop der tijd stabiel te zijn, in elk geval bij mensen die 
om te beginnen een goede SOC hadden, waarbij schommelingen van onge
veer tien procent zijn meegenomen. Bovendien neemt SOC vaak gedurende 
het hele leven toe met de leeftijd. Er zijn sekseverschillen gevonden, man
nen scoren over het algemeen hoger voor SOC dan vrouwen.
SOC lijkt een belangrijke verlichtende of bemiddelende rol te spelen in de 
uitleg van gezondheid (Eriksson & Lindström, 2006). Bovendien lijkt SOC 
in staat te zijn de gezondheid te voorspellen. De resultaten zijn consistenter 
in verband met factoren die geestelijke gezondheid meten. Er is een sterk 
negatief verband tussen SOC en angst, woede, vijandigheid en depressie, 
en een positief verband met optimisme, hoop, aangeleerde vindingrijkheid 
en constructief denken. Een conclusie hieruit zou kunnen zijn dat SOC over
eenkomt met geestelijke gezondheid.
Het positieve verband tussen SOC en gezondheid lijkt relatief duidelijk voor 
personen die hoog scoren voor SOC. Een hoge SOC beschermt de gezond
heid, maar we hebben geen duidelijke aanwijzingen wat de grenswaarde is 
en waar SOC dit beschermende effect kwijtraakt. Er zijn veel schalen waarop 
de kwaliteit van leven en het welzijn van verschillende groepen chronisch 
of ernstig zieken, mensen met beperkingen en hun gezinnen, en ouderen 
aangegeven worden. De meeste hiervan laten een verband zien tussen SOC 
en kwaliteit van leven, tevredenheid over het leven, en welzijn. Hoe hoger 
de SOC, hoe tevredener mensen zijn met hun leven, en dus hoe hoger zij 
hun kwaliteit van leven en algemeen welzijn beoordelen. Onafhankelijk van 
het instrument dat gebruikt wordt om de kwaliteit van leven, de tevreden
heid over het leven en het welzijn te meten, ondersteunen de resultaten de 
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salutogene theorie als een gezondheidsbevorderende hulpbron. Toch is de 
richting van deze relatie en de causaliteit enigszins onduidelijk, zodat er 
verder onderzoek nodig is’ (paragraaf 2.12).

Psychosociale zelfregulerende vaardigheden/coping/autonomie
Inmiddels zijn er diverse vragenlijsten ontwikkeld en vaak uitgebreid ge
test, die de soort en de mate van aanwezigheid van verschillende zelfregule
rende, psychosociale vaardigheden (bijvoorbeeld vaardigheden met betrek
king tot spanningsregulatie, emotieregulatie, probleem oplossen enzovoort) 
in kaart kunnen brengen. Hierbij horen tevens de vragenlijsten gericht op 
het meten van de (mate van) aanwezigheid van copingvaardigheden en au
tonomie. Gezien de omvang van het aantal vragenlijsten beperken wij ons 
hier slechts tot deze korte aanduiding om de aanwezigheid van deze meet
instrumenten aan te geven.

Meetinstrumenten om de mate van betekenisgeving in het leven te meten
Meaning in Life
In zijn proefschrift Meaning in life (MIL) beschrijft Debats (1996) dat er bin
nen het drietal theorieën (Frankl, Maslow en Yalom) die in de klinische psy
chologie de meeste invloed hebben, ondanks de tegenstellingen, overeen
stemming is over het belang van waarden als richtinggevende principes in 
het proces van zingeven aan het persoonlijk bestaan. In het relativistisch 
perspectief op MIL van Battista en Almond wordt gesteld dat personen die 
hun leven als zinvol ervaren gekenmerkt worden door de volgende twee 
factoren: (a) zij kunnen hun leven bezien vanuit een betekenisvol perspec
tief en zij ontlenen daaraan een aantal levensdoelen; en (b) zij beleven zich
zelf als personen die deze doelen hebben verwezenlijkt of bezig zijn deze te 
realiseren. In de eigen studie van Debats kwam andermaal de cruciale rol 
van de interpersoonlijke dimensie in het zingevingproces naar voren: zin
volheid werd gekenmerkt door verschillende vormen van contact (met zelf, 
anderen en de wereld), terwijl zinloosheid wordt gekenmerkt door diverse 
typen van isolatie (van zelf, anderen en de wereld). MIL is sterk geassoci
eerd met een goede geestelijke gezondheid. 
Debats (1996) ontwikkelde een Meaning in Lifevragenlijst met een goede 
betrouwbaarheid en validiteit.

Meetinstrumenten die de balans tussen en binnen deelsystemen meten
Ten slotte beschrijven we hier enkele voorbeelden van een wijze van analy
seren van resultaten van metingen die aansluiten bij het denken in balansen 
tussen en binnen deelsystemen van de mens. In de meeste gevallen is er 
sprake van metingen van verschillende parameters waarbij in de analyse de 
ratio’s (de onderlinge verhouding tussen die parameters) berekend worden. 
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In één geval is er sprake van een echt meetinstrument dat het balansprincipe 
in de vormgeving van de vragenlijst verdisconteerd heeft. Anders dan bij 
bovenstaande meetinstrumenten beschrijven we hier kort enkele kenmer
ken en resultaten van de benaderingen.

Th1/Th2-balans in het immuunsysteem
In de immunologie wordt onder meer bij verschillende vormen van allergi
sche rhinitis (bijvoorbeeld allergie voor huisstofmijt, hooikoorts) gekeken 
naar de activiteit van twee subsystemen, de zogenaamde Th(elper)1 path
way en de Th2 pathway. De afwezigheid van allergische rhinitis (en ziekte 
in het algemeen) is geassocieerd met een balans tussen de beide pathways. 
Allergische rhinitis is gekenmerkt door een overheersing van de activiteit 
van de Th2 pathway met als gevolg de chronische (allergische) ontstekings
verschijnselen (bijvoorbeeld Akdis e.a., 2004). Een positief resultaat van de 
behandeling van allergische rhinitis (bijvoorbeeld door immunotherapie) 
wordt gekenmerkt door een herstel van de Th1/Th2balans (Jutel & Akdis, 
2011). Ook de relatieve overheersing van de Th1 pathway is geassocieerd 
met ziekte, bijvoorbeeld autoimmuunziekten (Luger e.a., 2008). 

Cortisol/DHEA-balans
Cortisol is een bijnierschorshormoon dat een belangrijk onderdeel uitmaakt 
van de zogenaamde HPAas (hypothalamus – hypofyse – bijnier). Het heeft 
een belangrijke functie in de reactie op stress en heeft een aantal effecten die 
de activiteit van het immuunsysteem onderdrukken. Verhoogde cortisol
niveaus zijn geobserveerd bij ernstig zieke intensive carepatiënten, zoals bij 
patiënten met bijvoorbeeld een septische shock en een lichamelijk trauma. 
Een ander bijnierschorshormoon, DHEA, is aanwezig in de bloedcirculatie,  
voornamelijk als DHEAsulfaat (DHEAS). DHEA en DHEAS lijken een 
tegen wicht te bieden aan een teveel aan negatieve effecten van cortisol op 
de immuniteit. Zo is bijvoorbeeld in-vitro aangetoond dat een hoger cortisol
niveau de neutrofiele functie onderdrukt, en dat dit effect door coincubatie 
met DHEAS kan worden overwonnen. Hogere niveaus van DHEAS worden 
ook geassocieerd met minder ernstige ziekte bij intensive carepatiënten. 
Bovendien blijkt dat de activiteit van de HPAas, zoals weergegeven in de 
verhouding tussen cortisol en DHEA, vooral belangrijk is met betrekking tot 
gezondheid. De DHEASproductie daalt op oudere leeftijd, de zogenaamde 
adrenopause, terwijl de cortisolproductie stabiel blijft, resulterend in hogere 
cortisol/DHEAratio’s. Deze veranderde verhouding wordt in verband ge
bracht met het aan de leeftijd gerelateerde verlies van de immuniteit (im
munosenescence), alsook met psychologische uitkomsten zoals meer angst, 
stemmingsstoornissen, verwarring en slechtere cognitieve prestaties (bij
voorbeeld Buford & Willoughby, 2008). 
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In cohortstudies, worden cortisol en DHEAniveaus ook in verband ge
bracht met sterfte. Zo wordt een hoger cortisolniveau geassocieerd met een 
verhoogde mortaliteit (sterfte) bij patiënten met hartfalen, sepsis en beroer
te, hoewel dit niet een universele bevinding is. Een omgekeerde relatie is 
aangetoond tussen DHEASniveaus en de totale hart en vaatziektensterfte 
bij geselecteerde studies, met een ischemische hartziekte bij vrouwen, met 
de totale sterfte bij mannen alleen, en met zowel alle oorzaken en cardiovas
culaireziektesterfte bij ouderen van beide geslachten.
Phillips e.a. (2010) bestudeerden bij een groep van 4255 Amerikaanse leger
veteranen de nuchtere ochtendwaarden van de cortisol en DHEASbloed
niveaus en berekenden hun ratio. DHEAS was negatief geassocieerd, en de 
cortisol/DHEASratio was positief geassocieerd met sterfte aan alle oorza
ken als geheel, met kanker en met andere medische oorzaken. Een positieve 
associatie werd vastgesteld tussen cortisol en de cortisol/DHEASratio en 
hoge bloeddruk in de algemene bevolking (Carrol e.a., 2011). De cortisol/
DHEASratio is ook positief geassocieerd met het metaboolsyndroom (Phil
lips e.a., 2010).

HRV: sympathisch zenuwstelsel/parasympathisch zenuwstelsel
Zoals reeds beschreven in dit hoofdstuk, zijn HRVmetingen in staat om in
formatie over de sympathicovagale balans (de balans tussen de polaire acti
viteiten van het sympathisch zenuwstelsel en het parasympathisch zenuw
stelsel) en bijvoorbeeld de invloed van stress en omgevingsfactoren hierop 
vast te stellen.

Beeldvormende methode met het IKC
Niemeijer (zie hoofdstuk 6) ontwikkelde een vragenlijst die vanuit de antro
posofische visie qua domeinen gebaseerd is op polaire functies binnen de 
mens (het Instrument van de Kinderlijke Constitutie, IKC). Dit instrument 
bestaat uit drie domeinen met elk twaalf items, die per item vijf antwoord
categorieën hebben. De middelste antwoordcategorie (0) betreft de gezonde 
balans tussen twee polaire functies. Naar beide zijden is er nu sprake van 
een (lichte (–1 of +1) of zware (–2 of +2)) overheersing van de polaire functie. 
Het meetinstrument wordt momenteel in het kader van een promotietraject 
gevalideerd (zie ook hoofdstuk 6). 

5.4 Discussie

Op basis van een gereviseerde WHOdefinitie van gezondheid, waarbij het 
vermogen tot zelfregulatie op drie niveaus (fysiek, psychosociaal en beteke
nisgeving) en het vermogen tot balansherstel (tussen deelsystemen en bin



109

nen deelsystemen) centraal staat, hebben we verschillende meetinstrumen
ten en analysebenaderingen die bij deze definitie aansluiten explorerend 
onderzocht (tabel 5.2). 

Opvallend in deze eerste verkenning is dat er inmiddels diverse aanzetten 
zijn om zelfregulatie en balans te meten en dat er duidelijke, veelbelovende 
aanwijzingen zijn dat de mate van zelfregulatie op verschillende niveaus en 
de mate van balans gerelateerd zijn aan de mate van gezondheid en ziekte 
(zie ook hoofdstuk 1). Duidelijk is echter ook dat er nog veel wetenschap
pelijk werk verricht moet worden om een valide meetinstrumentarium voor 
onderzoek en de zorgpraktijk in te kunnen zetten.

Tabel 5.2 Subdomeinen van de definitie van gezondheid, meetinstrumenten en  
analysemethoden

Subdomeinen Onderliggende 
niveaus

Voorbeelden Meetinstrumenten en 
analysemethoden

Zelfregulatie Fysiek/ 
fysiologisch 
niveau

Vermogen tot  
fysiologische koorts en 
ontsteking 

Vragenlijst koorts en 
ontstekingsreacties

Chronobiologische 
ritmen

HRV-metingen

Algehele zelfregulatie Systeembiologische 
metingen
Vragenlijst endogene 
regulatie

Subjectieve ervaring Vragenlijst subjectief 
ervaren gezondheid

Psychosociaal 
niveau

Sense of Coherence
Zelfregulerende  
psychosociale  
vaardigheden
Copingvaardigheden

SOC-vragenlijst
Diverse vragenlijsten

Utrechtse Coping Lijst

Betekenisgeving-
niveau

Meaning in Life MIL-vragenlijst

Balans Binnen deel-
systemen in de 
mens

Chronobiologische 
ritmen

HRV-metingen

Tussen deel-
systemen in de 
mens

Stress versus vitaliteit
Lichamelijke activiteit 
versus geestelijke ge-
zondheid

Diverse meetmethoden
Analyses van ratio’s van 
metingen
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Hoofdstuk 6

Beeldvormende diagnostiek  
met het Instrument van de  

Kinderlijke Constitutie (IKC) 

M. Niemeijer

Samenvatting
Het vaststellen van de constitutie is in de praktijk behulpzaam gebleken om 
de begeleiding en behandeling van kinderen met ontwikkelingsproblemen 
en stoornissen te individualiseren. Op basis van de zogenaamde heilpeda
gogische constitutiebeelden (Steiner, 1997) is hiervoor het Instrument van 
de Kinderlijke Constitutie (IKC) ontwikkeld. Het onderzoek naar de vali
diteit en betrouwbaarheid van het IKC als diagnostisch instrument bevindt 
zich momenteel in de afrondingsfase. 
In dit hoofdstuk wordt allereerst een plaatsbepaling van de constitutiebeel
den gegeven voor wat betreft de diagnostiek en behandeling van kinderen 
met ontwikkelingsproblemen en stoornissen. Vervolgens wordt nader in
gegaan op de constitutiebeelden als typologie. Vier kenmerken van de con
stitutiebeelden worden beschreven: de beelddynamiek, de drie domeinen 
waarop de beelden betrekking hebben, het balanskarakter in de polaire beel
den en de biopsychosociale samenhang in de constitutiebeelden. Aan deze 
kenmerken zijn drie voorwaarden ontleend voor de instrumentontwikke
ling: 
n een polaire ordening in de items;
n het op twee manieren karakteriseren van het constitutiebeeld;
n het voor het individuele kind weergeven ervan in een profiel van de con

stitutie. 

Kenmerken van de constitutiebeelden en van het IKC en de plaats die het 
werken met de beelden en het instrument inneemt in de zorg voor kinderen 
met ontwikkelingsstoornissen, worden beschreven. Er wordt een overzicht 
gegeven van de doelgroep waarbij het instrument is afgenomen.
Tot slot wordt een casus behandeld die het werken met het IKC bij de diag
nostiek en behandeling verduidelijkt en wordt de stand van zaken van het 
onderzoek naar wetenschappelijke verantwoording van het IKC weergege
ven. 
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6.1 Diagnostiek en behandeling

Diagnostiek en behandeling van kinderen met ontwikkelingsproblemen en 
stoornissen vereist voor de zorg op individuele maat inzicht in de aard en 
de ernst van de problematiek en in de mate waarin deze het leven en func
tioneren van het kind verstoren. Classificatie van een ontwikkelingsstoornis 
geeft aan of het kind voldoet aan criteria voor de betreffende diagnose. Een 
beeldbeschrijving van het kind in zijn biopsychosociaal functioneren, geeft 
aanvullende inzichten waarmee de diagnostiek wordt verbijzonderd en ge
individualiseerd. 
Beide wegen zijn van belang om goede zorg te kunnen bieden (Baars, 2005). 
Ten eerste omdat bij ieder kind met een ontwikkelingsprobleem of stoor
nis, dit op een eigen manier tevoorschijn komt, het een persoonlijke bete
kenis heeft en daarom een geïndividualiseerde begeleiding en behandeling 
vraagt. Ten tweede, meer algemeen, kan de ernst van ontwikkelingsproble
men en stoornissen tot uiting komen in verschillende graden van ernst, als 
op een continuüm. Een categorische benadering van ontwikkelingsstoornis
sen doet onvoldoende recht aan de dynamiek die eigen is aan het ontstaan 
en het beloop van de ontwikkelingsproblematiek bij het individuele kind. 
Een dimensionele benadering plaatst ontwikkelingsproblemen op een con
tinuüm van normaal tot (zeer) problematisch en biedt mogelijkheden om 
problemen te differentiëren naar verschillende ontwikkelingsdomeinen. 
De overgang naar een dimensionele benadering van ontwikkelingsstoor
nissen sluit aan bij veranderende opvattingen over de definities van ge
zondheid en ziekte. Tegen de definitie volgens de WHO uit 1948 waarin 
gezondheid wordt voorgesteld als een ‘toestand van volledig lichamelijk, 
geestelijk en sociaal welbevinden …’ zijn inmiddels velerlei bezwaren naar 
voren gebracht (bijv. Huber, 2011; Larson, 1999; zie ook hoofdstuk 1). Het 
gebruik van ‘toestand’ in de huidige definitie heeft een statisch (‘allesof
niets’)karakter. De definitie ontbeert een dynamische component, alsmede 
verwijzingen naar processen die ten grondslag liggen aan gezondheid en 
ziekte en hun beïnvloeding. Ook sluit het woord ‘volledig’ in de definitie 
een dynamische component uit van gradaties in de mate van gezondheid, 
ziekte dan wel een ontwikkelingsstoornis. Initiatieven om tot een meer ade
quate definitie van gezondheid te komen zijn dynamisch, systemisch en di
mensioneel van aard en hebben onder meer betrekking op vermogens tot 
aanpassing van het organisme aan veranderende omstandigheden. Centraal 
in dit omgevingsmodel (Larson, 1999) zijn de vermogens van het individu 
tot het ‘onderhouden van een balans met de omgeving, vrij van pijn, invali
diteit en beperkingen’. 
Genoemde veranderingen in opvattingen over ziekte en gezondheid zijn 
merkbaar in de diagnostiek in de hulpverlening aan kinderen met ontwik
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kelingsproblemen en stoornissen. Deze behelst niet alleen classificatie van 
de stoornis maar ook een ‘diagnose in ruimere zin’. In de ontwikkelings
psychologie wordt ontwikkelingsproblematiek in het interactie of trans
actiemodel (Ruijssenaars, 2008) beschouwd als uitdrukking van een proces 
van voortdurende, dynamische aanpassing van kind en omgeving, met een 
continue wederzijdse beïnvloeding en functionele aanpassing. De diagnose 
in ruimere zin bevat beschrijvingen over de ontwikkeling van het kind in 
de context waarin het leeft, over het lichamelijk, het cognitief en het soci
aalemotioneel functioneren; het functioneren in het gezin en op school, de 
sterke en zwakke kanten in het functioneren en een inschatting van zijn/
haar ontwikkelingsmogelijkheden. 
Voor de formele diagnose zijn er classificatiesystemen zoals de DSMIV
TR en de ICD10. Voor de diagnose in ruimere zin geldt steeds meer dat 
een monotheoretisch kader niet toereikend is en wordt in plaats daarvan 
gezocht naar een ‘integratieve holistische benadering’. In deze benadering 
wordt geput uit theorieën die inzichten geven voor de diagnostiek en be
handeling van de ontwikkelingsproblemen van het kind, die bruikbaar zijn 
in de context waarin het leeft. 
In zo’n ‘integratieve holistische benadering’ kan de typologie van de con
stitutiebeelden een bijdrage leveren aan een ‘diagnose in ruimere zin’. Deze 
typologie heeft zijn basis in de antroposofische menskunde over de ontwik
keling van kinderen en, meer specifiek, over ontwikkelingsstoornissen bij 
kinderen (Steiner, 1997). In de praktijk van de antroposofisch geïnspireerde 
zorg voor kinderen met kinder en jeugdpsychiatrische problematiek en/of 
met een verstandelijke beperking, heeft de typologie van de constitutie een 
centrale plek bij de diagnostiek en het maken van keuzes in de behandeling 
(Baars, 2005; Holzapfel, 1974; 1997; Niemeijer & Gastkemper, 2009). Deze 
typologie omvat zes constitutiebeelden, drie paren van polaire beelden. Aan 
de hand van de typologie kan de problematiek van een kind, op basis van 
fenomenen in het biopsychosociale functioneren, worden gekarakteriseerd 
als mate van (dis)balans in de ontwikkeling. 
Voor de behandeling is vanuit de dynamiek van de afzonderlijke drie paren 
polaire beelden af te leiden hoe beïnvloeding, gericht op het herstel van een 
individuele balans, kan plaatsvinden. Theoretisch is de algemene behande
lingsrichting van een (dis)balans het scheppen van mogelijkheden om een 
overheersende eenzijdigheid af te zwakken, om de polaire zwakke zijde te 
versterken, en/of om de gezonde dynamische evenwichtspositie te verster
ken (Baars, 2005). Op de praktijk van de behandeling wordt later in een 
voorbeeld ingegaan. 
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6.2 Onderzoek

Binnen de zorg is een verwetenschappelijking van het professionele hande
len gaande. Deze ontwikkeling toont zich in termen die in de jaren negentig 
van de twintigste eeuw geïntroduceerd werden als ‘evidencebased’, een op 
bewijs gebaseerd en geprotocolleerd professioneel handelen. Toenemend 
wordt de eis gesteld dat het handelen in de zorg (preventie, diagnostiek, 
therapie enzovoort) een wetenschappelijk verantwoorde basis heeft. In de 
afgelopen jaren is in een onderzoekstraject een meetinstrument (IKC) ont
wikkeld waarmee de mate van aanwezigheid van de constitutiebeelden bij 
kinderen kan worden vastgesteld. Vanuit de diagnostiek geeft het handvat
ten voor de behandeling. Momenteel is het onderzoek naar de validiteit en 
betrouwbaarheid van het IKC nog lopende. Hiernaast wordt tevens onder
zocht of het IKC routinematig (Routine Outcome Monitoring (ROM)) ge
bruikt kan worden in de evaluatie van effecten van begeleiding en behande
ling van kinderen met ontwikkelingsproblemen en stoornissen (Hoekman 
& Niemeijer, 2009). 

6.3 Typologie van de constitutie

Als algemene betekenis van ‘constitutie’ gelden begrippen als ‘gestel’ of ge
steldheid’. Het begrip wordt vooral op twee gebieden gebruikt. Bij de staats
inrichting wordt het gebruikt en staat het voor ‘grondwettelijk’. Daarnaast 
wordt het in de gezondheidszorg gebruikt in de betekenis van ‘lichamelijke 
gesteldheid’ van een organisme, ‘vooral bij de mens’. Het begrip (geneti
sche) constitutie wordt gebruikt om aan te geven wat bij een mens is aan
geboren, wat vanuit de aanleg tevoorschijn is gekomen. Op beide gebieden 
heeft het begrip een actief karakter in de zin van ‘constituerend’, ‘schep
pend’ of ‘vormgevend aan’. 
Het antroposofisch constitutiebegrip heeft een dynamisch karakter. Het zijn 
de wezensdelen (fysiek lichaam, levenslichaam, zielenlichaam en ikorgani
satie) die als niet zintuiglijk waarneembare krachten de mens als individu 
constitueren. Deze komen tot uiting in de zintuiglijk waarneembare indi
viduele lichamelijkheid, de fysiologie en de psychosociale eigenschappen. 
De constitutiebeelden zijn voorbeelden of beter oerbeelden van eenzijdighe
den in het samenspel van de wezensdelen. Ontwikkeling van het kind vindt 
plaats in de wederzijdse beïnvloeding van individualisering, erfelijkheid 
en omgeving. Individualisering en omgeving zijn niet statisch maar dyna
misch, ze zijn de aanzet tot ontwikkeling van het kind. In die ontwikkeling 
zijn de vier wezensdelen elk werkzaam in een eigen ritme. 
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Het begrip typologie verwijst naar een indeling in soorten, op basis van 
overeenkomstige eigenschappen, van mensen, dieren en planten. Vooral 
van het begin van de twintigste eeuw zijn er typologieën bekend die op 
een mensbeeld dan wel theorieën omtrent de mens berusten. Bekende voor
beelden zijn de typologieën van de constitutie van Kretschmer en van Jung. 
Met de opkomst van de experimentele psychologie is echter de belangstel
ling voor deze typologieën goeddeels verdwenen. Kouwer (1963) geeft een 
overzicht van theorieën en systemen, over constitutie, temperament en 
persoonlijkheidstypen, maar markeert ook een overgang naar een experi
mentele benadering in de psychologie en psychiatrie.
Anders dan typologie hebben de begrippen ‘type’ en ‘typeren’ een ruimere 
betekenis. Als betekenis van typeren geeft het woordenboek ‘karakteriseren, 
kenmerken, kenschetsen’. De hierbij aansluitende betekenis van type is ‘het 
geheel van karakteristieke kenmerken’. Voor deze beide begrippen is in de 
gezondheidszorg en zeker ook bij ontwikkelingsstoornissen wel alle ruimte. 
Zo zijn bij de autismespectrumstoornissen vier typen bekend en worden bij 
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) in de DSM IV drie types 
onderscheiden. Wat betreft hechting zijn aanvankelijk drie types van hech
ting onderscheiden, later aangevuld door een vierde. Voor McDD (Multiple 
complex Developmental Disorder3) is het nog de vraag of het een eigen
standige ontwikkelingsstoornis is dan wel een type in het spectrum van 
autismestoornissen. Klaarblijkelijk geeft een ordening in types aanvullende 
inzichten in de problematiek van de betreffende ontwikkelingsstoornis en in 
de problematiek die kinderen vertonen en geeft het richting aan differenti
atie in behandeling. 
Het onderscheiden van types heeft wat betreft genoemde ontwikkelings
stoornissen in eerste instantie plaatsgevonden op basis van patroonherken
ning door experts in de problematiek die kinderen met de betreffende pro
blematiek vertonen. Aansluitend is ook gezocht naar een wetenschappelijke 
onderbouwing. Met hulp van statistische analyses van de typen van autis
me volgens Lorna Wing, bleken deze een zekere mate van betrouwbaar
heid te bezitten en behulpzaam te zijn bij het bepalen van interventies. De 
drie types waarmee AD(H)D zich kan presenteren, overwegend hyperactief, 
overwegend aandachttekort en het gemengde type, is door clusteranalyse 
op symptoomniveau bevestigd.

3 McDD is als ontwikkelingsstoornis verwant aan autismespectrumstoornissen. Het 
verschilt daarvan door de paniekachtige angsten en de problemen om fantasie en 
werkelijkheid uit elkaar te houden. De problemen in het reguleren van gedachten en 
emoties worden in deze stoornis als centraal beschouwd.
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Het antroposofische ‘type’begrip vindt zijn oorsprong in het natuurweten
schappelijke werk van Goethe en de filosofischmethodische onderbouwing 
hiervan door Steiner (1886). Waar in natuurwetenschappelijke inzichten de 
genetische aanleg de informatiebron is voor een (atomistisch) bouwplan, 
wordt hier het type beschouwd als een ontologisch nonatomistisch wer
kingsprincipe (Baars, 2005) dat organiserend werkzaam is. Bij de mens is 
dit werkzaam in lichamelijkmorfologische, fysiologische en psychische 
processen. Het ordeningsprincipe voor de indeling in drie paren van polai
re constitutiebeelden berust op de typologie van de drieledigheid (Steiner, 
1917). De drieledigheid is als organisatieplan scheppend werkzaam in de 
ontwikkeling van levende organismen. In het menselijk organisme schept 
het een ordening in organen en orgaansystemen, in fysiologische respectie
velijk psychische functies op drie niveaus; de zenuwzintuigprocessen met 
het waarnemen en denken, de stofwisselingsledematenprocessen met het 
willen en handelen en de ritmische processen met het voelen en beleven. In 
de constitutiebeelden zijn eenzijdigheden als patronen te herkennen. In de 
toelichting bij het IKC voor het invullen door de professional van de VAS
schalen zijn deze patronen beschreven en gekarakteriseerd. 

6.4 De constitutiebeelden

In deze paragraaf wordt een theoretische verantwoording gegeven voor het 
gebruik van de constitutiebeelden. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij be
staande opvattingen en stromingen in de menswetenschappen. De centrale 
kenmerken van de constitutiebeelden die aan de orde komen, zijn:
n beelddynamiek;
n balans/evenwicht;
n drie domeinen;
n integratie biopsychosociaal.

Beelddynamiek
Ten eerste staan we stil bij de betekenis van het aspect ‘beeld’ in de consti
tutiebeelden. Het is een begrip dat bijvoorbeeld voorkomt in: voorbeeld, 
standbeeld, ziektebeeld, klinisch beeld, beelddenken en beeldcultuur. Men
sen maken zich voortdurend beelden. Men maakt zich van een concrete wer
kelijkheid een waarnemingsbeeld. Bij herinneringsbeelden en droombeel
den voegt men daarbij veelal fantasie en beleving. Kunst is een verbeelding 
van de werkelijkheid of van de fantasie die zich uitdrukt in bijvoorbeeld een 
beeldhouwwerk, een schilderij of muziek. Het begrip ‘beeld’ verwijst naar 
iets anders, het is een verbeelding of afbeelding van iets. Dat maakt dat een 
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beeld een dynamisch iets is, je kunt het beschrijven en karakteriseren maar 
het is niet te definiëren.
Beelden hebben zeggingskracht en invloed op ons denken, op ons beleven 
en op ons handelen. Als televisienieuws beïnvloeden ze onze (politieke) op
vattingen en als reclamebeelden zetten ze ons aan om producten te kopen. 
Het werken met beelden heeft steeds ook een plek gehad in de zorg. Beelden 
als ‘struktopaten’ en ‘buitenbeentjes’ waren levende beelden waarmee kin
deren met een specifieke problematiek werden aangeduid. Zulke beelden 
gaven inzicht in de problematiek en handvatten voor behandeling en bege
leiding. Lange tijd waren beelden toereikend voor het maken van keuzes in 
de behandeling. Sinds de opkomst van de evidencebased behandelingen is 
het gebruik ervan naar de achtergrond verschoven. Toch hebben de eerder 
genoemde typen van ontwikkelingsstoornissen nog iets van beeldkarakter. 
Ze worden echter steeds meer gedefinieerd en daarmee tot classificaties in 
de diagnostiek, zoals bijvoorbeeld bij het type ADHD het geval is. Binnen de 
genoemde ontwikkeling van verwetenschappelijking van de zorg wordt de 
ruimte voor beelddiagnostiek steeds kleiner ten faveure van classificatie en 
daarop aansluitende geprotocolleerde behandeling.
Het constitutiebeeld is een beeld van het huidige functioneren van het kind. 
In dat functioneren komen innerlijke krachten van fysiek lichaam, levens
lichaam, zielenlichaam en (ontwikkelende) individualiteit tot uiting. Dat is 
als een in één panorama samengevatte film, die het kind karakteriseert. Het 
is op te vatten als een patroon of ‘trek’ in het functioneren. Vergelijkbaar met 
de ‘trait’ (karaktertrek) bij angststoornissen, in onderscheid van de ‘state’, 
de momentane toestandsangst. 

Balans/evenwicht
Steiner (1924) presenteert de constitutiebeelden als drie paren van beeldka
rakteristieken. Elk van de paren omvat twee polaire beelden die dynamisch 
worden beschreven. De dynamiek is dat elk beeld op een continuüm van ge
middeld via licht, tot sterk en tot extreem zijn voor te stellen, vergelijkbaar 
met gangbare begrippen als introvert en extrovert. Steiner (1924) geeft aan 
dat de constitutiebeelden eenzijdigheden betreffen van op zich normale ont
wikkelingsdomeinen. Holzapfel (1978) en Niemeijer (2009) beschouwen een 
voor ieder kind specifiek midden of een balans tussen deze eenzijdigheden 
als teken van gezondheid. Opvattingen over gezondheid bij de mens betref
fen niet alleen de afwezigheid van ziekte maar vestigen de aandacht op het 
begrip ‘balans’ van een organisme (Larson, 1991; 1999). Dat sluit aan bij stro
mingen in de systeemtheorie (Van Geert, 2008 ) en de systeembiologie (Van 
der Greef & Hankemeijer, 2009), die accentueren hoe levende organismen 
inclusief de mens een optimale balans nastreven in relatie tot de omgeving 
om te leven en te overleven. Gezondheid is op te vatten als homeostasis, een 
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dynamische balans in de lichamelijke fysiologische processen. Niet ziekte of 
van slag of uit evenwicht zijn als zodanig maar de vermogens tot herstel van 
balans, na verwonding, trauma, ziekte, zijn te beschouwen als uitdrukkin
gen van gezondheid. Eerder hebben Bom en De Bode (1999) voor de diag
nostiek en behandeling van kinderen met ontwikkelingsstoornissen een ba
lanstheorie beschreven waarin wordt uitgegaan van een individuele balans, 
welke zich verbijzondert naar gelang de leeftijd en levensomstandigheden 
van de betrokkene.

Drie domeinen 
De drie paren constitutiebeelden hebben betrekking op drie ontwikkelings
domeinen van het kind. Ze betreffen fysiologisch/morfologische en psychi
sche aspecten van respectievelijk het voelen en beleven, het waarnemen en 
denken (inclusief het vergeten en herinneren) en als derde het willen en 
handelen. Het gaat daarbij niet om het ‘wat’, om bepaalde gevoelens, ge
dachten en handelingen als zodanig, maar om het ‘hoe’; hoe procesmatig het 
denken, voelen en willen verloopt. Vanwaar een driegeleding?
Het kinderlijk organisme functioneert als een complex dynamisch systeem, 
in samenhang en relatie met de omgeving, en in combinatie met andere sys
temen. Als systeem is het op te vatten als bestaande uit drie (sub)systemen, 
een voor cognitieve input en een voor effectieve output met daartussen een 
adaptief verwerkings en reactievermogen. Het kenmerkt zich door een hoge 
mate van zelforganisatie (Van Geert, 2008). Eenzelfde driedeling is terug te 
vinden bij subsystemen binnen het menselijk organisme. In de immunologie 
bijvoorbeeld wordt het immuunproces functioneel ingedeeld in een cogni
tiefase (waarnemen en herkennen), een adaptieve fase (reactieve processen 
in het immuunsysteem) en een effectfase (vernietiging van antigeen). Ook 
in de psychologie en de neurologie is deze drieslag van ‘perceptie, reactie en 
effectuering’ te vinden. 
De drieledige ordening die Steiner (1924) in het menselijk organisme zag 
en die de basis vormt van de constitutietypologie is volgens Steiner (1917) 
van toepassing op alle levende organismen, niet alleen op de mens maar 
ook op planten en dieren. In het menselijk organisme leidt dit tot een orde
ning in een drietal processen van orgaansystemen en functies aangeduid 
als respectievelijk: zenuwzintuigprocessen, ritmische processen en stofwis
selingsprocessen. Deze drie processen zijn werkzaam in de lichamelijke en 
psychosociale ontwikkeling, op de drie domeinen van de kinderlijke ont
wikkeling waar de constitutiebeelden betrekking op hebben:
n de cognitieve ontwikkeling: de ontwikkeling van het met het zintuig 

en zenuwstelsel samenhangende denken, met name het proces van het 
waarnemen en zich voorstellingen maken en het vergeten en herinneren;
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n de emotionele ontwikkeling: de ontwikkeling van het met de ritmische 
processen van de ademhaling en bloedsomloop samenhangende voelen 
en beleven;

n de conatieve ontwikkeling: de ontwikkeling van het met stofwisselings 
en ledematen/bewegingsprocessen samenhangende willen en hande
len. 

Integratie bio-psychosociaal
In de constitutiebeelden wordt een samenhang verondersteld tussen biolo
gische (morfologische en fysiologische) en psychosociale verschijnselen. Dit 
leidt tot de vraag wat de relatie is tussen vorm en inhoud, tussen biologische 
kenmerken van een organisme enerzijds en de inhoud, ‘het gedrag’ waar
mee het zich presenteert anderzijds. 
In de beschrijving van de behavioural phenotypes is er ook sprake van zo’n 
samenhang. Behavioural phenotypes postuleren een vaste relatie tussen een 
specifieke genetische etiologie en een kenmerkend gedragspatroon. De ge
netische aanleg vormt het bouwplan voor levende organismen en dus ook 
voor de mens in zijn biopsychosociale ontwikkeling. Bij een specifiek ver
stoord genenpatroon, zoals bijvoorbeeld bij genetische syndromen, komt het 
genetisch bouwplan tot uiting in een verstoorde biopsychosociale ontwik
keling. Specifieke syndromen, zoals bijvoorbeeld het syndroom van Down, 
zijn beschreven in termen van zulke behavioral phenotypes, specifieke en 
karakteristieke patronen van gedrag. Dit is aangevuld met stijlen voor cog
nitieve processen en sociale interactie. De overeenkomst tussen de behavi
oural phenotypes en de constitutiebeelden is dat ze beide een indeling geven 
op basis van een samenhang tussen genoemde fenomenen. Het verschil is 
gelegen in de etiologische, respectievelijk ontologische verklaring. Bij eerst
genoemde phenotypes worden de fenomenen ontologisch verklaard vanuit 
de genetische aanleg. Het antroposofische typebegrip in het algemeen en 
de constitutiebeelden in het bijzonder worden ontologisch verklaard vanuit 
nietzintuiglijk waarneembare werkingsprincipes die de biopsychosociale 
fenomenen in verschijning brengen (Baars, 2005). Of, eenvoudig gezegd, er
felijkheid, individualiteit en omgeving in onderlinge samenhang bewerk
stelligen een specifieke configuratie van het biopsychosociale functioneren 
van een persoon. 
Een samenhang tussen vorm en inhoud (tussen morfologie, fysiologie 
(neurobiologie) en psychosociale gedragsfenomenen) sluit ook aan bij he
dendaagse opvattingen over de ontogenese van de ontwikkeling en van 
de ontwikkelingsstoornissen (Pennington, 2002; Ruijssenaars, 2008). Dit 
integratief, transactioneel ontwikkelingsmodel is gebaseerd op vier, elkaar 
beïnvloedende, niveaus: etiologie (genen en omgeving), hersenprocessen 
(chemie en anatomie), neuropsychologie (cognitieve/affectieve/conatieve 
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processen) en gedrag. Het model gaat uit van een wederzijdse, bidirectio
nele beïnvloeding tussen de vier niveaus. Het derde niveau is hiervan uit
gesloten omdat de neuropsychologische processen zich onttrekken aan de 
directe waarneming. Deze worden beschouwd als constructen die berusten 
op theorieën. 
Een dergelijk model is om meerdere redenen aantrekkelijk (Ruijssenaars, 
2008). Het laat namelijk een samenhang zien tussen de verschillende niveaus, 
ook wat betreft morfologische en psychosociale fenomenen. Tevens maakt 
het aannemelijk dat bij ontwikkelingsstoornissen oorzaken op verschillende 
niveaus hun invloed hebben, in verschillende combinaties en met uiteenlo
pende gevolgen. Dit ontwikkelingsmodel is uitgewerkt voor verschillende 
ontwikkelingsstoornissen, zoals ADHD en autisme (Pennington, 2002). In
middels is het algemeen gangbaar dat voor alle ontwikkelingsstoornissen 
de samenhangen onderzocht worden tussen genetische factoren, (hersen)
fysiologie en ()anatomie en gedragsmatige, psychosociale fenomenen. 

6.5 Uitgangpunten voor de ontwikkeling van het IKC

De diagnostiek en behandeling van ontwikkelingsstoornissen is beschreven 
vanuit een dynamisch en systemisch interactiemodel waarin dimensionele 
diagnostiek leidt tot individualisering van de constitutionele behandeling 
door middel van patroonbeïnvloeding. Aansluitend bij dit uitgangspunt 
zijn voor de instrumentontwikkeling van het IKC de volgende uitgangs
punten gekozen:
n polaire geordende items;
n twee manieren van vaststellen van de constitutie;
n een profiel van de constitutie als uitkomst.

Polair geordende items
Het IKC is opgebouwd uit een vragenlijst met voor elk van de drie pola
riteiten twaalf vragen en een VASschaal. In het IKC is het, voor de con
stitutiebeelden kenmerkende, polariteitsprincipe toegepast: verschijnselen 
van eenzijdigheden in de drie paren constitutiebeelden zijn polair op een 
continuüm weergegeven. 
Het begrip ‘polariteit’ duidt beter dan het begrip ‘tegenstelling’ op het span
ningsveld dat aanwezig is in de drie paren constitutiebeelden, omdat het 
naast het ‘verschillend zijn’ ook het ‘van gelijke orde zijn’ tot uitdrukking 
brengt. Het begrip ‘polariteit’ heeft zijn herkomst in de fysica en verwijst 
naar een elektrisch veld waar de anode en kathode in een onderling span
ningsveld verkeren. De polair geordende constitutiebeelden bevinden zich 
ook in een spanningsveld. Ze hebben namelijk de dynamiek van zowel ba
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lans als eenzijdigheid in zich. In het streven naar balans is een drieslag te 
zien: de beide uitersten of polen met daartussen een midden. In dit midden 
heerst beweeglijkheid en dynamiek. Het midden is actief evenwicht schep
pend en bemiddelend tussen beide polen, bijvoorbeeld in de verhouding 
tussen opbouw en afbraak in het organisme. Het streven naar evenwicht 
tussen beide polen is te beschouwen als een voorwaarde voor de voortgang 
van de ontwikkeling in alle functies van het menselijk organisme. Dit is ver
gelijkbaar met Goethes opvatting over ‘Polarität und Steigerung’: naarmate 
een organisme sterker is gepolariseerd, is het tot hogere functies in staat. 
Tijdelijke eenzijdigheden zijn eigen aan het gaan van een individuele ont
wikkelingsweg. Vermogens tot herstel van evenwicht na verstoring ervan, 
is meer een teken van de gezondheid dan van evenwicht op zich. Bij conti
nue overheersing van een van de beide polen schiet de bemiddeling tekort, 
treedt eenzijdigheid op en dreigt er stagnatie in de ontwikkeling te ontstaan. 
De drie polariteiten schetsen dit soort eenzijdigheden in de ontwikkeling, 
waarbij de dynamiek afzwakt en de ontwikkeling stagneert doordat het 
evenwicht verloren raakt en een van de polen gaat overheersen.

Twee manieren van vaststellen van de constitutie
Met het IKC wordt bij een kind op twee manieren de constitutie vastgesteld. 
De ene manier is dat een ouder of verzorger van het kind de mate van aan
wezigheid van polair gerangschikte fenomenen op een zevenpuntsschaal 
beoordeelt. Het gaat hierbij om driemaal twaalf fenomenen die naar de 
drie paren constitutiebeelden verwijzen. Door optelling van de uitkomsten 
wordt per polair constitutiebeeld een somscore berekend. Deze manier van 
meten heeft een analytisch karakter en is geheel in overeenstemming met 
het gebruik van vragenlijsten in de zorg.
De andere manier is het door de behandelaar, arts, psychiater of psycholoog, 
voor elk van de drie paren polaire constitutiebeelden vaststellen van de 
mate van eenzijdigheden, op een VASschaal. Deze manier van vaststellen 
van de constitutie heeft een synthetisch en inlevend karakter. Het is uitdruk
king van het gegeven dat het hierbij om een antroposofische typologie gaat. 
Kenmerkend voor deze diagnostische werkwijze is de fenomenologische en 
inlevende benadering. Deze is ontwikkeld op basis van Goethes fenomeno
logische methode (Bortoft, 2007) voor het verwerven van kennis. 
In de fenomenologische methode van kennisverwerving en diagnostiek 
zijn de volgende fasen te onderscheiden. De eerste fase betreft het waarne
men met terughouding van het eigen oordeel. Het resultaat hiervan is een 
reeks van waarnemingen en herinneringen aan het kind. Het betreft herin
neringsvoorstellingen van idealiter alle waar te nemen aspecten als uiterlijk, 
gedragingen, omgang met anderen, enzovoort, die overeenkomen met de 
feitelijke verschijning van het kind in ruimte, tijd en in relatie tot omgeving. 
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In de volgende fase worden deze herinneringen verfijnd en geobjectiveerd 
met behulp van dat wat Goethe de ‘exacte zintuiglijke fantasie’ noemt. Het 
resultaat van deze stap is dat de bewustzijnsinhoud zo veel mogelijk gelijk 
is aan het in onderzoek waargenomen kind en diens omgeving. In de derde 
fase plaatst de onderzoeker deze reeks van herinneringen (onder uitslui
ting van andere voorstellingen) centraal in het bewustzijn. Hierbij komt een 
proces van inleving en ‘innerlijke nabootsing’. De onderzoeker volgt in zijn 
bewustzijn de herinneringsvoorstellingen met het denken. Dit leidt er na 
kortere of langere tijd toe, dat de onderzoeker zicht krijgt op de ‘gestiek’, 
de betekenisdragende dynamiek in de waarneembare aspecten van het on
derzochte kind. De vierde fase wordt gekenmerkt door het in het eigen be
wustzijn onderzoeken van de ervaren betekenisdragende dynamiek die in 
deze zintuiglijke waarnemingen en gestiek werkzaam is. Dat leidt tot wat 
genoemd wordt het ‘aanschouwende oordeel’, een voor het denken ‘zicht
baar’ begrip van de constitutie, het eigene van het kind.

Een profiel van de constitutie als uitkomst
De met het IKC vastgestelde constitutie wordt weergegeven als een profiel. 
Het ‘aanschouwende oordeel’ komt hierin tot uitdrukking. Het profiel om
vat een mathematische weergave van de uitkomsten van de twee manieren 
van meten van de constitutie. Het maakt zichtbaar in welke mate er sprake 
is van een door de ouders/opvoeders ervaren (dis)balans voor de afzon
derlijke fenomenen en door de onderzoeker vastgestelde (dis)balans in de 
drie paren constitutiebeelden. De opgave voor de arts, psycholoog en/of 
psychiater is het om het profiel te ‘lezen’ en te verbeelden, om er aansluitend 
aanwijzingen voor de behandeling en de begeleiding aan te ontlenen. 

Wanneer bij een kind in de diagnostiek een profiel van de constitutie met 
opvallende eenzijdigheden wordt vastgesteld, kunnen de volgende fasen 
herkend worden in het therapeutisch handelen (Baars, 2005). 
In de eerste fase wordt het probleem gedefinieerd in termen van een speci
fiek probleem voor het functioneren van het ‘gezonde geheel’ van het sys
teem. In dit geval wordt het gedefinieerd als een consistente eenzijdigheid 
in een of meer van de drie paren polaire beelden. De probleemdefinitie in 
deze vorm is dan: er is een blijvende verstoring in het (dynamisch) even
wicht tussen beide polen en het systeem heeft niet de mogelijkheid zonder 
steun van buitenaf het evenwicht te herstellen. De overheersende en ver
storende invloed van een van beide polen drukt zich uit in eenzijdigheden 
en is waarneembaar in morfologischfysiologische en/of psychosociale ver
schijnselen. 
In de tweede fase wordt een algemene handelingsrichting geformuleerd. 
Deze is erop gericht de voorwaarden te creëren dat de eenzijdigheid zo veel 
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mogelijk opgeheven wordt en dat een gezonde en dynamische middenpo
sitie tussen beide polen wordt hersteld. Deze stap voltrekt zich nog binnen 
het begripsmatige denken. 
In de derde fase wordt de algemene handelingsrichting vertaald in een spe
cifieke handelingsrichting. Theoretisch zijn hiervoor de mogelijkheden: het 
stimuleren van de zwak werkende pool, het verzwakken van de werking 
van de dominante pool en/of het versterken van het dynamisch evenwicht
scheppende midden. De feitelijke omstandigheden en de voorhanden mid
delen zijn bepalend voor de omzetting van de algemene in de specifieke 
handelingsrichting. In deze fase van het proces betreft het echter alleen nog 
de gedachtematige vertaling van algemene naar specifieke handelingsrich
ting, niet de uitvoering hiervan. 
De vierde fase betreft het uitvoeren van de specifieke handelingsrichting. 
Dit kan een of meer interventies betreffen die veelal uitgevoerd worden 
door meerdere personen met onderscheiden therapeutische vaardigheden. 
De interventies zullen meerdere tot vele malen dienen te worden herhaald. 
Het doel van deze interventies is om momenten en situaties te creëren dat 
het systeem zich als ‘gezond geheel’ kan manifesteren. Langdurige voort
zetting en herhalingen kunnen nodig zijn dat blijvende veranderingen wor
den gerealiseerd en gegeneraliseerd naar het dagelijks leven. In het vervolg 
van de behandeling worden de effecten van de interventies geëvalueerd en 
waar nodig worden in het opnieuw doorlopen van het proces nieuwe inter
venties gerealiseerd.
Vanuit de dynamische systeemtheorie wordt gewezen op moeilijkheden die 
hierbij overwonnen moeten worden. Patronen van eenzijdigheid in de con
stitutie kunnen diep zijn ingebakken in het organisme en hebben de neiging 
zichzelf in stand te houden. Veel pogingen tot beïnvloeding hebben slechts 
een tijdelijk en kort effect. Daar waar het wel lukt, was de beïnvloeding 
blijkbaar voldoende sterk en langdurig en was het systeem voldoende flexi
bel om het in een andere evenwichtstoestand te brengen. 

6.6 Een casus als voorbeeld

Het profiel van de constitutie en de uitwerking ervan tot therapeutische in
terventies kan het beste worden toegelicht aan de hand van een voorbeeld. 

Steven is een jongen van acht jaar die als jongste van drie kinderen, opgroeit in een 
volledig gezin. Het is een stevig gebouwde jongen bij wie zijn sterke eigen wil op-
valt, die hij dwingend en eisend probeert door te zetten. Daarmee komt hij regelma-
tig in conflict met anderen. Dit kan ontaarden in conflicten met slaan en schoppen, 
met name bij leeftijdsgenoten. Ook maakt hij voorwerpen stuk als iets hem niet lukt. 
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Hij is enorm gedreven in wat hij doet. Sporten wordt tot een gevecht om de eerste 
en de beste te zijn en leidt tot zodanige frustraties dat hij na enkele keren niet meer 
mee wil doen. De gewone dagelijkse activiteiten (aankleden, douchen, aan tafel, en 
naar school gaan) roepen verzet en weerstand op. Opvallend zijn ook zijn angsten, 
zijn angst voor het donker en voor onbekende situaties. Zijn angsten worden vooral 
zichtbaar in zijn spel en in tekeningen met vechtende monsters.
Steven is bij poliklinisch onderzoek gediagnosticeerd met McDD (Multiple com-
plex Developmental Disorder). In intelligentieonderzoek functioneert hij op zwak-
begaafd niveau. 
Het IKC is ingevuld door zijn vader en door de arts. Het toont het volgende profiel:

Dwangachtig/ijzerrijk Vergeetachtig/zwavelrijk

I  –3  
  –5    +2

II  –5  

Gesloten/gestuwd   Open/uitvloeiend

I   +2 
   –3      +5

II   +3 

Zwaar/traag   Licht/overbeweeglijk

I    0 
   –3    +3

II -1  

I is de weergave van de door ouders/verzorgers ingevulde antwoorden; boven de lijn staat 
de somscore voor de betreffende polariteit, onder de lijn staat de score voor de afzonder-
lijke constitutiebeelden.

II is de weergave van het door de professional ingevulde oordeel op de VAS-schaal.

Toelichting: In het profiel valt de eenzijdigheid richting dwangachtig/ijzerrijk het 
meeste op. Minder uitgesproken is de eenzijdigheid richting open en overgevoelig. 
De polariteit traag/zwaar tegenover licht/overbeweeglijk lijkt betrekkelijk evenwich-
tig. Echter, voor deze evenals voor beide andere polariteiten, blijkt in I geen enkel 
polair item in evenwicht, niet een keer is een polair item als 0 beoordeeld. Deze 
onevenwichtigheid op alle items kan worden geobjectiveerd door optelling van de 
positieve (+) en negatieve (–) scores per polariteit, wat weergegeven is in de getal-
len onder lijn I. Samenvattend geeft het profiel als beeld van een tekort en verlies 
aan evenwicht, met daarbij de eenzijdigheden richting dwangachtig/ijzerrijk en in 
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mindere mate open/uitvloeiend. Therapeutische richting hierbij is: het midden on-
dersteunen, bevestigen en bemoedigen in ritmische fysiologische processen, met: 
activiteiten afgewisseld met eten, slapen, rust. Dit versterken van het midden wordt 
ondersteund met antroposofische medicatie: Primula Onopordon comp mite. Daar-
naast uitwendige therapie; om te leren ontspannen en los te laten wordt badtherapie 
ingezet met Solum/lavendel, om het beleven van veiligheid te ondersteunen. Eu-
ritmietherapie met hygiënische bewegingsoefeningen en vocalen om in een vrijere 
verhouding tot de omgeving te komen. Daarnaast wordt ouderbegeleiding aange-
boden en gezocht naar activiteiten waaraan Steven kan deelnemen en die het gezin 
ontlasten; daarnaast bleek ook reguliere medicatie nodig om dwangen en angst te 
beteugelen. 

Dit voorbeeld laat zien dat het profiel van de constitutie als (diagnostisch) 
beeld is op te vatten dat direct om een uitwerking van de therapiekeuze 
vraagt. Deze keuzes sluiten aan bij de drie eerdergenoemde wegen: waar en 
hoe kan het midden worden ondersteund en versterkt, kan de overheersen
de eenzijdigheid worden afgezwakt en kan de polaire (zwakke) zijde wor
den versterkt? Zoals eerder aangegeven gaat het hierbij minder om het wat, 
de inhoud, en met name over het hoe. Bijvoorbeeld, hoe het waarnemen, 
voorstellen, vergeten en herinneren verloopt bij een kind. Of het vast blijft 
haken in de waarneming en voorstelling en deze niet kan los laten; dan wel, 
dat het niet of nauwelijks komt tot voorstellingen en niet in staat is tot herin
neren. Voor informatie met welke middelen constitutionele eenzijdigheden 
en patronen kunnen worden beïnvloed wordt verwezen naar de literatuur 
(Niemeijer, 2009). 

6.7 De stand van zaken van het onderzoek

Sinds 2008 loopt het onderzoekstraject naar de validiteit en betrouwbaar
heid van het IKC. Van 755 kinderen en jongeren zijn voor het onderzoek 
bruikbare gegevens ontvangen. Per 1 juli 2011 is de dataverzameling ge
stopt. Naar verwachting worden de onderzoeksresultaten voorjaar 2012 ge
publiceerd. 
De cliënten in de onderzoeksgroep zijn afkomstig uit de zorg voor kinderen 
en jongeren met ontwikkelingsproblemen en stoornissen die poliklinische, 
dagbehandeling dan wel klinische begeleiding en behandeling krijgen. De 
verhouding vrouwelijke respectievelijk mannelijke cliënten is 3:7. De ge
middelde leeftijd is 10,8 jaar, met een range van 3 t/m 21 jaar. Circa 23% van 
hen heeft tenminste een gemiddelde intelligentie. Bijna 60% functioneert op 
zwakbegaafd niveau of heeft een lichte verstandelijke beperking. Circa 17% 
functioneert op lager niveau. 
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Binnen het onderzoek is een van de vragen of bij kinderen en jongeren met 
specifieke ontwikkelingsstoornissen ook een voor de stoornis typisch con
stitutiepatroon herkenbaar is. Hiervoor worden de groepsuitkomsten van 
het IKC vergeleken tussen groepen deelnemers met de classificatie ASS 
(209 kinderen en jongeren), reactieve hechtingsstoornis (134), ADHD (115), 
McDD (45) en Downsyndroom (27). 
Het vaststellen van de constitutie geeft handvatten voor het individuali
seren van de behandeling die het kind krijgt vanwege zijn ontwikkelings
stoornis. Onderzocht wordt via tijdserieanalyse van twee of meer afnamen 
van het IKC of hiermee effecten van behandeling kunnen worden vastge
steld. Uitkomsten worden vergeleken met in dezelfde tijd bij de kinderen 
afgenomen CBCL’s. 

Literatuur

Baars, E. (red.) (2005). Goede zorg. Ethische en methodische aspecten. Zeist: Christofoor.
Bortoft, H. (2007). The wholeness of nature. Goethe’s way of science. Trowbridge: Crom

well Press.
Bom, H. & Bode, C. de (1999). Niet meer op slot. Doorbreken van impasses bij jongeren met 

een verstandelijke handicap. Assen: Van Gorcum.
Geert, P.L.C. van (2008). Dynamische systeemtheorie van ontwikkeling. In E.J. 

Knorth, H. Nakken, C.E. OenemaMostert, A.J.M. Ruijssenaars & J. Strijker (red.). 
De ontwikkeling van kinderen met problemen: gewoon anders (pp.2844). Antwerpen
Apeldoorn: Garant. 

Greef, J. van der & Hankemeijer, T. (2009). Systeembiologie als gids op weg naar geperso-
naliseerde geneeskunde. In E. Baars & G.H. van der Bie (red.) Praktijkonderzoek Antro-
posofische gezondheidszorg 2009 ( pp. 7395). Leiden: Hogeschool Leiden. 

Hoekman J. & Niemeijer, M.H. (2009). Kwaliteit van zorg: de weg van plan naar effect. In 
Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Assen: Van Gorcum.

Holtzapfel, W. (1997). Kinderen met ontwikkelingsproblemen. Zeist: Vrij Geestesleven.
Huber, M., et al. (2011). How should we define health. British Medical Journal, 343, 

d4163.
Larsson, J.S. (1999). The conceptualization of health. Med Care Res Rev, 56, 123136.
Niemeijer, M.H. & Baars, E. (2004). Beeldvormende diagnostiek van de kinderlijke consti-

tutie.  Driebergen: Louis Bolk Instituut. 
Niemeijer, M.H. & Gastkemper, M. (2009). Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. As

sen: Van Gorcum.
Pennington, B.P. (2002). The development of psychopathology. London: Guilford Press. 
Ruijssenaars, A.J.J.M. (red.) (2008). De ontwikkeling van kinderen met problemen: gewoon 

anders. Antwerpen: Garant. 
Steiner, R. (1997). Genezend opvoeden. Zeist: Vrij Geestesleven.



Deel 3

Empirisch onderzoek 
naar gezondheid bevorderen





131

Hoofdstuk 7

Competent gezondheid bevorderen

E. Koster

7.1 Introductie

In de loop der jaren is de rol van patiënten ten opzichte van hun eigen ziekte, 
genezing en behandeling sterk veranderd. Nadat vanaf de jaren zestig van 
de vorige eeuw de patiënt steeds meer bij zijn eigen behandeling werd be
trokken, is er in de laatste tien jaar een maatschappelijke ontwikkeling zicht
baar waarbij er van de patiënt verwacht wordt dat hij of zij de rol op zich 
neemt van ‘competente patiënt’ (o.a. Rvz, 2003; 2007). Kenmerkend daarbij 
is dat er een perspectiefwisseling plaatsvindt. Vanaf de jaren zestig tot het 
eind van jaren negentig werd de patiënt vanuit de kant van de hulpver
lening steeds meer bij zijn eigen behandeling betrokken. Vanaf 2000 komt 
de relatie van de patiënt tot zichzelf centraal te staan en gaat de patiënt de 
hulpverlening actief gebruiken als deel van zijn oplossingsstrategie (Baars 
& Van der Bie, 2009; Bopp e.a., 2005; Van der Laan, 2006).
Deze ontwikkeling is zichtbaar in een toenemend gebruik van termen als 
zelfsturing, vraaggestuurde zorg, zorg op maat, zelfredzaamheid, zelfmana
gement, eigen verantwoordelijkheid, keuzevrijheid en empowerment bin
nen de gezondheidszorg (bijv. Van de Bovenkamp, 2010; Van der Kraan & 
Van Rijen, 2004; RVZ, 2007). 

Hoewel het concept ‘competente patiënt’ en de toenemende zelfstandigheid 
van de patiënt niet meer weg te denken zijn uit het beleid in de gezond
heidszorg (bijv. Van den Bovenkamp, 2010; RVZ, 2007, 2010b, 2010c) en bin
nen het maatschappelijke debat, wordt de aandacht vooral gericht op het 
beleid, en blijft de aandacht voor de praktische situatie van de individuele 
patiënt daarbij achter (Van den Bovenkamp, 2010). Patiëntencompetentie 
blijft op deze manier een abstract concept en een beleidsartikel dat patiënten 
zelf weinig handvatten biedt binnen de gezondheidszorg.
Een waardevolle uitzondering hierop is de publicatie Was kann ich selbst für 
mich tun? Patiëntenkompetenz in der modernen Medizin (Bopp e.a., 2005). Bopp 
e.a. spreken over patiëntencompetentie als het vermogen om verantwoorde
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lijkheid te nemen voor het eigen ziekteproces. Het ziekteproces wordt gezien 
als een individuele weg die de patiënt gaat en waarbij hij actief bijdraagt 
aan het overwinnen van zijn ziekte of het bevorderen van zijn gezondheid. 
Hoe men deze bijdrage vormgeeft, hangt af van ieders individuele wensen, 
vermogens, ervaringen en behandelmogelijkheden. Het gaat bij patiënten
competentie over het verwerven en inzetten van de volgende vermogens 
(Bopp e.a., 2005): 
n de ziekte als opgave beschouwen;
n zich bezinnen over eigen en vreemde hulpbronnen ter verbetering van 

de eigen gezondheidstoestand;
n het benutten van deze hulpbronnen;
n het hierbij betrekken van persoonlijke behoeften;
n het nastreven van eigen doelen; 
n het bewaren van autonomie. 

Een ontwikkeling die samenhangt met zelfsturing, keuzevrijheid en empo
werment in de gezondheidszorg is de toename van het gebruik van com
plementaire zorg, zoals bijvoorbeeld de antroposofische gezondheidszorg, 
zowel in Nederland als binnen Europa. Per jaar maakt een op de drie men
sen gebruik van complementaire geneeskunde en wanneer men kijkt naar 
de gehele levensloop, dan maken twee op de drie mensen ooit in hun leven 
gebruik van complementaire geneeskunde (Kienle, Kiene & Albonico, 2006). 
De redenen van het gebruik van complementaire gezondheidszorg variëren 
van onvrede met, of ervaringen van het tekortschieten van reguliere behan
delingen tot en met interesse voor de holistische, individugerichte benade
ring van veel complementaire behandelwijzen (Van Dijk, Frampton & Char
mel, 2009; Kiene, Kienle & Albonico, 2006).
De antroposofische gezondheidszorg baseert zich op alle reguliere genees
kundige kennis over ziekte en gezondheid aangevuld met inzichten uit de 
antroposofische geesteswetenschap en menskunde. Dit maakt antroposo
fische gezondheidszorg een integratieve gezondheidszorg. Een kenmerk 
van veel mensen die gebruikmaken van antroposofische gezondheidszorg 
is dat zij graag een actieve rol spelen binnen hun behandeling en verant
woordelijkheid willen nemen voor hun eigen herstelproces (Kienle, Kiene 
& Albonico, 2006). Zij ervaren dat er daarvoor binnen de antroposofische 
praktijkmethode – het geheel van diagnostiek, behandeling, begeleiding en 
evaluatie – niet alleen ruimte is, maar ook dat de antroposofische gezond
heidszorg juist gericht is op het ondersteunen en ontwikkelen van de eigen 
vermogens die mensen bezitten om hun eigen gezondheid te bevorderen 
(Baars, 2005; Kienle, Kiene & Albonico, 2006; Ritchie, 2001). 
Een ander kenmerk van de groep die gebruikmaakt van de antroposofische 
gezondheidszorg is de relatief jonge leeftijd: de grootste groep is tussen de 
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dertig en de vijftig jaar oud. Binnen de groep is een groter aandeel vrouwen 
en deze zijn gemiddeld hoger opgeleid. Ook zijn deze mensen naar verhou
ding zieker of hebben een langere ziektegeschiedenis.

Het doel van dit hoofdstuk is een verkenning van de manieren waarop pati
enten actief hun gezondheid bevorderen, teneinde tot een beginnend inzicht 
te komen over hoe patiënten zelf invulling en betekenis (willen) geven aan 
het concept ’patiëntencompetentie’. Op welke manieren kan en wil de indi
viduele patiënt actief bijdragen aan het bevorderen van zijn eigen gezond
heid en op welke manier kan dit bijdragen aan het praktisch vormgeven van 
patiëntencompetentie binnen de gezondheidszorg? 

7.2 Materiaal en methode

Omdat verwacht mag worden dat mensen vanuit hun verbinding met antro
posofische gezondheidszorg in de praktijk reeds gezondheidsbevorderend 
bezig zijn (Kienle, Kiene & Albonico, 2006), en omdat het onderzoek uitge
voerd werd binnen het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg, is geko
zen om voor dit verkennend onderzoek mensen te werven die als patiënten 
gebruikmaken van de diensten van de antroposofische gezondheidszorg. 
Het gehele onderzoek omvat kwalitatieve interviews met tien patiënten en 
aanvullend literatuuronderzoek. Met elke patiënt is een semigestructureerd 
interview gehouden, waarbij een vragenlijst met open vragen het uitgangs
punt was voor de gesprekken. De vragen zijn voor een groot deel gebaseerd 
op de vragen die aan de orde komen in de publicatie van Bopp e.a. (2005). 
Deze vragen zijn: 
n Welke rol wil ik spelen in de omgang met mijn ziekte?
n Wat is mijn persoonlijke bijdrage aan het overwinnen van mijn ziekte? 
n Waarvoor is de arts verantwoordelijk en waarvoor ikzelf? 
Daarnaast zijn de vragen voor de interviews gebaseerd op het boek Chro-
nisch ziek en toch gezond (Verduin, 2007) waarin ingegaan wordt op de om
gang van mensen met het lijden dat een ziekte met zich meebrengt.
Elk van de geïnterviewde patiënten is de vraag gesteld welke rol zij willen 
spelen in de omgang met hun ziekte en op welke manier zij willen bijdragen 
aan het bevorderen van hun eigen gezondheid. In de gesprekken die ont
stonden zijn verschillende facetten van dit proces aan de orde geweest. Het 
gaat om facetten als preventie, het vermogen van het lichaam om zichzelf te 
herstellen, het omgaan met pijn en lijden, en de rol van de antroposofische 
gezondheidszorg. Daarnaast is de patiënten gevraagd naar hun mening 
over de verdeling van verantwoordelijkheid tussen arts en patiënt en naar 
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wat zij nodig hebben aan randvoorwaarden om op de manier die zij wensen 
bij te kunnen dragen aan het bevorderen van hun eigen gezondheid. 
De interviews zijn opgenomen en vervolgens uitgewerkt aan de hand van 
overeenkomstige thema’s die door de verschillende respondenten zijn inge
bracht. Wanneer de overeenkomsten niet alle respondenten betreffen is het 
aantal tussen haakjes (x) weergegeven. De overeenkomsten zijn aangevuld 
met voorbeelden uit de interviews en met literatuur.

7.3 Resultaten

De onderzoeksgroep
De patiënten zijn geworven via de patiëntenvereniging Antroposana en via 
het netwerk van het lectoraat. De deelnemende groep patiënten bestond uit 
4 mannen en 6 vrouwen in de leeftijd van 24 tot en met 78 jaar. De ziektebeel
den van de respondenten waren kleine kwalen, chronische aandoeningen, 
combinaties van psychische en somatische problemen, ouderdomsklachten 
en levensbedreigende ziekten.
De in dit hoofdstuk gebruikte namen zijn niet de echte namen van de per
sonen.

Actieve rol 
De patiënten spelen graag een actieve rol en spreken over een vanzelfspre
kende eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de eigen gezondheid 
en herstelprocessen. Dit sluit aan bij de resultaten van het gezamenlijke 
onderzoek van Flycatcher en het Nivel (RVZ, 2010) waaruit blijkt dat het 
overgrote deel van de ondervraagden zich verantwoordelijk voelt voor de 
eigen gezondheid en zich bewust is dat zelf actief bijdragen de belangrijkste 
manier is om zo gezond mogelijk te blijven. Elke patiënt geeft daarbij zijn 
of haar rol op geheel individuele wijze vorm. De individuele invulling en 
aandachtspunten zijn onder andere afhankelijk van de fysieke gesteldheid 
en de praktische mogelijkheden, de ernst en duur van de aandoening, de 
leefstijl, persoonlijke voorkeuren, de manier waarop men de aanwezigheid 
van het zelfherstellend vermogen ervaart, en het perspectief op herstel. 

Zelfherstellend vermogen
Het actief de eigen gezondheid bevorderen hangt voor de patiënten nauw 
samen met het ruimte geven aan het vermogen van het lichaam om zichzelf 
te herstellen, zodat dit de gelegenheid krijgt goed te functioneren. Het zelf
herstellend vermogen is het vermogen van het menselijk lichaam om zich, 
net als ieder organisme, aan een veranderende situatie te kunnen aanpassen, 
om zichzelf in stand te houden en gezond te blijven. Dit vermogen wordt 
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bijvoorbeeld zichtbaar bij het herstellen van verkoudheid en bij de genezing 
van een wond. 
Van der Bie e.a. (2008) spreken van het actief onderhouden van een dyna
misch evenwicht (homeostase). Het zelfherstellend vermogen is een natuur
lijke kracht die de mens in staat stelt zichzelf en zijn lichaam weer op te 
bouwen en zijn integriteit te herstellen wanneer er afbraak of inbreuk heeft 
plaatsgevonden (Baars, 2005a; Van der Bie e.a., 2008; Witsenburg, 2009). 
Busch e.a. (2006) stellen dat het zelfherstellend vermogen organismen in 
staat stelt om de eigen mogelijkheden tot herstel te benutten. Verduin (2007) 
omschrijft het zelfherstellend vermogen als een ‘levenswil’: organismen 
hebben een natuurlijke neiging tot voortbestaan, veerkracht en herstel, die 
uit het organisme zelf voortkomt. Dit is de belangrijkste bron voor het goed 
functioneren van het organisme. 
De Ridder (2010) spreekt over zelfregulatie in relatie tot gezondheidsge
drag. Zelfregulatie is het ‘strategisch management’ van het individu gericht 
op gedragsverandering en gezonde leefstijl. De Ridder focust hierbij op de 
falende zelfregulatie en ‘de kloof tussen intentie en gedrag’ en pleit voor het 
vergroten van de zelfregulatiecompetentie bij patiënten. 
Naast het zelfherstellend vermogen op lichamelijk niveau beschrijven ver
schillende auteurs hetzelfde principe op psychosociaal niveau (Baars, 2005a; 
Verduin 2007; Lindström & Eriksson, 2010). De mens is in staat om in wis
selende omstandigheden er niet alleen het beste van de maken, maar ook 
om betekenisvol richting te geven aan zijn eigen leven en te streven naar 
kwaliteit van leven. De mens is hiertoe in staat dankzij zijn geestelijk ver
mogen. Het geestelijk vermogen van de mens is hiermee een belangrijk ge
zondheidspotentiaal (Verduin, 2007).
Lindström en Eriksson (2010) ondersteunen de voorgaande visies op het 
zelfherstellend vermogen met het model van de ‘River of health’. Dit model 
is gebaseerd op de gedachte dat de gezondheid van individuele mens zich 
bevindt op een continuüm met aan de ene kant volledige gezondheid (H+) 
aan de andere kant de totale afwezigheid van gezondheid (H–). Het zelfher
stellende vermogen is hierbij een salutogenetische kracht die de mens be
weegt in de richting van H+. De auteurs plaatsen dit continuüm in de ‘River 
of life’, waarbij zowel lichamelijke en geestelijke als psychosociale aspecten 
bijdragen aan de positie van het individu op het continuüm. Belangrijk hier
bij is ook de mate waarin men zichzelf als gezond ervaart en hoe men tegen 
zijn/haar eigen gezondheid en zijn/haar leven aankijkt en ermee omgaat. 
Fysieke, psychosociale en geestelijke zelfregulatie hebben zo mede via el
kaar invloed op de gezondheid van het individu. Iemand die bijvoorbeeld 
fysiek veel mankeert kan door een goed functionerende psychosociale en/
of geestelijke zelfregulatie een betekenisvol leven hebben. En omgekeerd 
kan iemand die erg somber is door veel lichaamsbeweging zich beter in zijn 
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vel voelen. Binnen het model van de ‘River of life’ staat gezondheid niet op 
zichzelf, maar in dienst van de kwaliteit van leven (Lindström & Eriksson, 
2010). 

In de gesprekken werd duidelijk dat een groot deel van de patiënten zich 
bewust is van het zelfherstellend vermogen en erop vertrouwt als uitgangs
punt of kracht vanuit de persoon zelf. Uit alle gesprekken blijkt dat de pati
enten zo min mogelijk medicijnen gebruiken en bij ziekte niet meteen naar 
de huisarts gaan, maar ‘het even aanzien’. 
De patiënten streven actief naar een leefstijl waarin dit zelfherstellend ver
mogen voldoende ruimte krijgt om optimaal te functioneren (8). Elke pati
ent heeft hiervoor zijn eigen methode. Aspecten van deze leefstijl zijn: 
n Goede voeding: door gezond en regelmatig eten, biologisch eten (4), vol

gen van een dieet (2), eventueel aangevuld met voedingssupplementen 
(2).

n Beweging: de patiënten geven aan door beweging meer energie te hebben 
en tegelijk zich rustiger te voelen. Het sporten bevordert hun welbevin
den en weerstand. Een patiënt met borstkanker geeft aan hierdoor min
der last van bijwerkingen van de behandelingen te hebben. Pieter (43, 
hartziekte): ‘De piekbelasting tijdens het sporten zorgt ervoor dat mijn hart 
zich sneller en makkelijker kan herstellen dan bij een constante belasting.’ Voor 
Mikel (24) was dagelijks ‘s ochtends sporten onderdeel van een manier 
van leven die hem balans bracht. 

n Rust en ritme: door voldoende slaap en een regelmatig dagritme (5), be
wust vroeg naar bed en vroeg op te staan (3). Bert (78) geeft aan dat 
hij zonder een duidelijk ritme en structuur sneller moe, verkouden en 
prikkelbaar is. Marieke (54) vertelt dat zonder voldoende rust haar weer
stand afneemt, oude klachten opspelen en ze zich emotioneel labieler 
voelt. 

n Ontspanning: actief plezier hebben, leuke en mooie dingen ervaren of 
aandacht hebben voor ‘dingen die er echt toe doen’ worden genoemd als 
iets waardoor het lichaam ‘weer oplaadt’ of als iets ‘waar je energie van 
krijgt’. ‘Daardoor herstel je makkelijker’, Suzanna (24).

n Natuur: contact met de natuur heeft voor de patiënten een grote gezond
heidsbevorderende waarde. Ze beschrijven hoe de beleving van de na
tuur ontspanning geeft en het gevoel van welbehagen versterkt (3). Nel
leke (57) beschrijft hoe ze zich na een boswandeling lichter, minder moe 
en rustiger voelt en dat ze de wereld weer met een frisse en vriendelijke 
blik tegemoet kan kijken. Ook Frampton en Charmel (2009) beschrijven 
de onschatbare waarde van de natuur voor onze gezondheid en de be
hoefte van mensen om toegang te hebben tot natuur, juist ook wanneer 
ze ziek zijn.
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De patiënten geven aan te kunnen voelen wanneer hun lichaam en functi
oneren uit balans (dreigen te) raken of wanneer er afbraak heeft plaatsge
vonden. Het welbevinden is afgenomen, echter nog niet tot een niveau dat 
er ziekte optreedt. Met relatief kleine interventies kunnen zij de balans en 
het welbehagen herstellen. De mate waarin patiënten dit voortdurend bij 
zichzelf monitoren verschilt. 
De helft van de patiënten geeft aan de ervaring te hebben direct met hun 
zelfherstellend vermogen in contact te staan (5). Hier volgen enkele voor
beelden. Door euritmietherapie en ritmische massage voelde Marieke (54) 
zich fysiek steviger worden en haar spanningsklachten verminderden. Bert 
(78) gebruikte na een heupoperatie intensieve lichamelijke training en oe
feningen om zowel de pijn te bestrijden als de genezing van zijn heup te 
bevorderen. Pieter (43) heeft artrose en kan de pijn en de stijfheid verminde
ren door zichzelf goed warm te houden door voldoende kleding te dragen. 
Saskia (38) vertelde hoe ze tijdens de chemokuur die ze kreeg tegen borst
kanker haar zelfherstellend vermogen duidelijk ervaren heeft. In deze pe
riode maakte zij gebruik van maretakinjecties, een middel dat de gezonde 
opbouw van het lichaam stimuleert. Tijdens de chemobehandeling kon ze 
voelen hoe haar lichaam werd afgebroken. Een paar dagen na de chemo
behandeling voelde ze echter dat er weer opbouw plaatsvond en dat haar 
lichaam zich weer herstelde. Dit was ook zichtbaar aan de bloeduitslagen. 
Deze herstelden, volgens haar behandelaar in het ziekenhuis, bij haar snel
ler dan gemiddeld. 

Het zelfherstellend vermogen is verbonden met het onderwerp vertrouwen. 
Hoewel er over het algemeen een groot vertrouwen is in het functioneren 
van het zelfherstellend vermogen, is dit niet altijd vanzelfsprekend. Saskia 
(38) ervoer dat het onderhouden van het vertrouwen in het zelfherstellende 
vermogen een actief proces is, dat onderdeel is van het genezingsproces als 
geheel en constant aandacht nodig heeft. Bij mensen met ernstige chronische 
aandoeningen (2) is het juist dit vertrouwen dat in het geding komt, omdat 
genezing vaak niet meer mogelijk is en de kans op terugval of verergering 
van de aandoening reëel is. Dit kan leiden tot het gevoel dat het zelfherstel
lend vermogen wegvalt. Vertrouwen houden kan dan heel moeilijk zijn. 

Inzicht en betekenis
Inzicht in wat er aan de hand is, is voor de patiënten belangrijk om bij te 
kunnen dragen aan de eigen behandeling en genezing. Door dit inzicht kan 
men betekenis geven aan de situatie en soms draagt alleen het begrijpen van 
de situatie al bij aan het gevoel de situatie beter aan te kunnen (6). Belangrijk 
is inzicht te verkrijgen in de relatie tussen de klachten of aandoening en het 
eigen patroon van functioneren. Hoe draagt mijn functioneren bij aan de 
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klachten die ik heb en wat kan ik dan doen om die klachten te verminde
ren? Deze vraag leidt mensen vaak naar een persoonlijk vraagstuk of naar 
bepaalde verbanden in het leven. Vanaf het moment dat het een plek heeft 
gekregen, komt genezing ‘als vanzelf’ op gang. 
Inzicht in de situatie kan ook zeer confronterend zijn (3). Bij erfelijke aan
doeningen is het verband tussen persoonlijk functioneren en de ziekte niet 
direct aanwezig en kan men geconfronteerd worden met familiebanden en 
de onontkoombaarheid van een erfelijke stroom. De vraag hoe het komt dat 
men ziek geworden is, kan een belangrijke geestelijke opgave worden. On
derzoek naar de eigen biografie kan en wordt hierbij gebruikt (2). 
Op deze manier werken aan de eigen gezondheid vraagt om het vermogen 
om verschillende aspecten van het eigen leven met elkaar te kunnen integre
ren. Vervolgens zetten de patiënten zich uiteen met de oorzaak (6) en gaan 
hiermee actief aan de slag. Acceptatie van de situatie is hierbij van belang. 
Esmee (51) verwoordt het als volgt: ‘Je moet achter je ziekte staan.’
Met het begrijpen van de oorzaak is vaak een opgave verbonden. Hoewel 
niet alle patiënten expliciet spreken over een boodschap, een appèl, of een 
ontwikkelpunt (6), bezinnen allen zich op vragen als: ‘Wat heb ik te leren, 
wat brengt het me of wat betekent dit voor mij?’ Marieke (54): ‘Het blijkt vaak 
bij je te passen, bij wat je toch al moeilijk vindt.’
Het aspect van betekenisgeving en de invloed van onze geestelijke vermo
gens op onze gezondheid is op verschillende manieren in de literatuur be
schreven. Het gaat dan om concepten als bijvoorbeeld Sense of Coherence 
(SOC) (Antonovsky, 1987; Baars, 2005; Eriksson, 2007; Lundman e.a., 2010), 
en ‘de wil zinvol te leven’ zoals uitgewerkt in de logotherapie en existenti
ele analyse (Frankl, 1946). Het kan gaan om de “kwaliteit van leven” (KvL/
QoL) (Eriksson, 2007; Lechner, 2010), de “Meaning in life” (MIL) (Baars, 
2005; Lundman e.a., 2010; Verduin, 2007), de “Inner strenght” (Lundman 
e.a., 2010), en de autonomie (Baars, 2005a).
Een van de belangrijkste hiervan is de Sence of coherence (SOC) geïntro
duceerd door Antonovsky (1987). Door middel van de kerneigenschappen 
comprehensibility, manageability, en meaningfullness verwijst dit concept naar 
het integratief vermogen van het individu (Baars, 2005a; Eriksson, 2007). 
Eriksson (2007) stelt in haar proefschrift dat de SOC een belangrijke bron 
van gezondheid is, die het zelfherstellend vermogen bevordert. In eerder 
onderzoek stellen Surtees e.a. (2003) dat een sterke SOC leidt tot een grotere 
overlevingskans bij ziekte (zie ook hoofdstuk 1). 
Baars (2005a) en De Vries (1998) spreken over het belang van het verwerven 
van autonomie in relatie tot het genezingsproces. Autonomie is van belang 
voor zowel een adequate omgang met het ziekteproces als voor het bevorde
ren van het herstel. Autonomie zorgt ervoor dat iemand zijn gezondheids
probleem beter zelfstandig kan managen. 
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Omgang met lijden
Een belangrijk element dat in relatie staat met het wel of niet verwerven van 
autonomie is de manier waarop de patiënt omgaat met het eigen lijden (Ver
duin, 2007). Hoewel het ‘lijden aan een ziekte’ zelfs via de taal impliceert 
dat we slachtoffer zijn, kan juist de manier waarop we omgaan met onze 
ziekte en het lijden een belangrijke schakel zijn in het genezingsproces door 
onszelf niet als slachtoffer op te stellen (Antonovsky, 1987; Eriksson, 2007; 
Lindstrom & Eriksson, 2010; Verduin, 2007). De Ridder (2010) spreekt in dit 
kader over coping als het omgaan met frustratie.
Op welke manier gaan de patiënten om met hun eigen lijden en hoe draagt 
dat bij aan hun gezondheid? Hoewel iedereen het lijden probeert te ver
zachten waar dat kan is er onder de patiënten een groot bewustzijn dat het 
lijden onderdeel is van het leven en dat het zorg, aandacht en aanpassing 
nodig heeft. Aanpassing aan een veranderende situatie is verbonden met 
acceptatie. De patiënten gaan terug naar zichzelf en naar de dingen die voor 
hen werkelijk belangrijk zijn en proberen met de dag te leven. Het aangaan 
van de pijn en het lijden zien patiënten (7) als een gelegenheid om te groeien 
en er ‘beter’ van te worden, waarbij het geestelijke proces voor deze mensen 
voorafgaat aan het fysieke. Wanneer de ziekteepisode voorbij is ontstaat er 
weer ruimte, een nieuw perspectief of idee of een antwoord op een vraag. 
Patiënten geven aan steun te krijgen van familie of vrienden (3) en zoeken 
steun en houvast in levensbeschouwelijke visies (4). Open zijn naar de om
geving over de eigen aandoening en erover praten kan op een later tijdstip 
leiden tot een steun in de rug. Pieter (43): ‘Openheid naar anderen helpt me aan 
mijn dieet houden. Daardoor wordt het dragen van mijn aandoening makkelijker. 
Doordat anderen meer rekening met mij houden, hoef ik zelf minder de confrontatie 
met mijn aandoening aan.’ 

Voor de patiënten is het van groot belang om eigen keuzes te kunnen blijven 
maken (7). Voor Saskia (38) was het essentieel binnen haar behandeling om 
keuzemogelijkheden te blijven zien. ‘Door het hebben van verschillende keu-
zemogelijkheden, hoe klein ook, had ik minder het gevoel dat alles me overkwam.’ 
Het maken van keuzes leidde er ook toe dat ze zich beter aan de volgende 
situatie kon aanpassen. ‘Door het maken van kleine zelfgekozen stapjes, kon ik 
makkelijker wennen aan veranderende situaties, en daardoor de actuele situatie be-
ter accepteren en handelen.’ Om te kunnen kiezen heeft ze vaak voor zichzelf 
op moeten komen en zelf het initiatief moeten nemen tegenover artsen: ‘Ze 
(EK: de artsen) zijn het niet gewend.’
Het gaat om het hebben van de gelegenheid om zelf te kiezen, verantwoor
delijk te zijn voor die keuze en er vrede mee te hebben. Daarbij horen kennis 
en informatie om te kunnen kiezen. Dit hangt wederom samen met het ver
werven van inzicht in de aandoening en de persoonlijke situatie. 
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Ook voor Nelleke (57) is het blijven zoeken naar mogelijkheden essentieel. 
Zij zorgt voor haar dementerende echtgenoot en doet er alles aan om hem 
zo veel mogelijk bij het leven te betrekken. Haar grootste pijn waren de lege 
handen van de medische staf na de diagnose. Voor haar telt de voldoening 
van een mens die ertoe doet, die van betekenis is voor zijn omgeving. Het is 
de verscheidenheid van alle mensen en de verbinding met elkaar die voor 
haar zo bevorderend is voor gezondheid in het algemeen. 

Het inzetten van sterke eigenschappen is een belangrijk aspect van het be
vorderen van de eigen gezondheid (bijv. Dijkers & CrulKelderhuis, 2003; 
Eriksson, 2007; Hollnagel e.a., 2000). Lundman e.a. (2010) hebben onderzoek 
gedaan naar de overeenkomst tussen verschillende gezondheidsbevorde
rende concepten met als uitgangspunt inner strength en vinden deze in vier 
belangrijke persoonlijke eigenschappen, namelijk: 
n betrokkenheid en de bereidheid verbinding aan te gaan;
n creativiteit en het vermogen jezelf aan te passen;
n vastberadenheid en moed;
n flexibiliteit en het vermogen negatieve ervaringen betekenisvol te trans

formeren.

Sterke eigenschappen die patiënten genoemd hebben zijn doorzettingsver
mogen, geduld, positiviteit en een sterke wil om beter te worden. Esmee 
(51): ‘Je wil is de kracht die je nodig hebt om iets te volbrengen. Het voelen van die 
kracht helpt je zelfherstellend vermogen.’ Saskia (38) heeft steeds een positieve 
instelling vastgehouden en verzorgd: ‘Vanaf het begin af aan heb ik gezegd: ik 
ga hier niet dood aan.’ Nelleke (57) kiest steeds opnieuw bewust om positief 
te blijven: ‘Als je somberheid voelt opkomen, heb je de keus om die toe te laten of 
om positief te blijven.’ 

De rol van de antroposofische gezondheidszorg
De rol van de antroposofische gezondheidszorg bij het bevorderen van de 
eigen gezondheid wordt door de patiënten als zeer groot ervaren en met 
name ingevuld door de antroposofische praktijkmethode, het geheel van 
diag nostiek, behandeling, begeleiding en evaluatie. De patiënten leggen 
hierbij individueel verschillende accenten. De bijdrage van de antroposofi
sche praktijkmethode aan het bevorderen van de eigen gezondheid bestaat 
uit een aantal elementen. Deze zijn onderling met elkaar verbonden. 
Ten eerste ervaren de patiënten dat er binnen de antroposofische praktijk
methode veel ruimte is zelf invulling te geven aan de eigen behandeling en 
de manier waarop deze uitgevoerd wordt (7). Er wordt door de zorgverle
ner steeds gezocht naar een combinatie van professionele behandeling, per
soonlijke begeleiding en zelfzorg die afgestemd is op elkaar en op de indivi
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duele behoeften van de patiënt. De patiënt heeft daarbij een gelijkwaardige 
rol en kan zo veel als hij/zij zelf wenst mee beslissen over de invulling van 
de behandeling. 
Een tweede element dat bijdraagt aan het bevorderen van de gezondheid is 
de aandacht voor, en de ondersteuning van het eerder besproken zelfher
stellend vermogen. 
Door deze eigenschap ervaren de patiënten dat de antroposofische prak
tijkmethode in veel gevallen invulling biedt aan zorgvragen die binnen de 
reguliere gezondheidszorg onbeantwoord blijven. 
De patiënten hechten grote waarde aan het feit dat binnen de antroposofi
sche praktijkmethode de zorgverlener samen met de patiënt blijft zoeken 
naar mogelijkheden om bij te dragen aan diens fysieke, psychische en gees
telijke gezondheid, juist ook wanneer de behandelmogelijkheden van de 
reguliere geneeskundige zorg uitgeput of voor de patiënt onwenselijk zijn.
Ten derde en in samenhang met de aandacht voor het zelfherstellend ver
mogen biedt de antroposofische praktijkmethode in veel gevallen prakti
sche handvatten waarmee de patiënt zelf actief kan bijdragen aan zijn of 
haar herstelproces. De patiënten ervaren daarbij dat deze praktijkmethode 
hen in staat stelt vaker gezondheidsproblemen en vragen zelfstandig op te 
lossen, waarmee (een deel van) de in de reguliere gezondheidszorg onbeant
woorde zorgvragen beantwoord worden. 

Zorgbehoeften en verantwoordelijkheidsverdeling 
In de verschillende studies van het afgelopen decennium die de wensen 
en zorgbehoeften van patiënten onderzocht hebben, komen vier algemene 
punten steeds naar voren, te weten (1) de actieve rol van patiënten, (2) de 
expertise van de zorgverlener, (3) de toegang tot informatie en (4) de toe
gankelijkheid van zorg4. De patiënten vinden dat zij grotendeels zelf verant
woordelijk zijn voor hun eigen gezondheid en voor een gezonde omgang 
met de eigen aandoening, zoals bijvoorbeeld het houden aan een dieet, het 
verzorgen van hun algehele conditie, het vermijden van dingen die een aan
doening verergeren en het trouw zijn aan de therapie.
Van de zorgverlener verwachten de patiënten deskundigheid, bijvoorbeeld 
met betrekking tot de diagnose, de therapie, de medicijnen, het verloop 
van en de controle op het medisch proces en de inschatting van kansen en  
risico’s van medische ingrepen en het bewaken van de veiligheid als de  
patiënt een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving. Vervolgens zien de 
patiënten graag dat de zorgverlener deze deskundigheid vertaalt naar een 

4 Onder meer: persoonlijke mededeling van prof. B. Bloem, Radboud Universiteit Nijme
gen.
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passend niveau voor de individuele patiënt. Hij dient daarbij in belangrijke 
mate aandacht te hebben voor het zelfherstellend vermogen.
De patiënten hechten aan een gelijkwaardige vertrouwensrelatie met hun 
zorgverlener met ruimte voor overleg en inbreng van eigen initiatieven, bij
voorbeeld ten aanzien van onderzoek en doorverwijzing. Ze willen graag 
dat de arts serieus met hun initiatieven omgaat. De patiënten vinden het 
zeer belangrijk dat zij zelf kunnen kiezen voor een behandeling, ingreep 
of therapie of anderszins achter de behandeling staan. Michael (24): ‘Ik doe 
alleen dingen waar ik zelf achter sta. Dat laat ik me niet wegnemen door de arts.’ 
Patiënten wensen niet alleen te kunnen kiezen, zij vinden ook dat het hun 
verantwoordelijkheid is om te kiezen en willen verantwoordelijkheid dra
gen voor de keuze die zij maken. 
Uit onderzoek van Flycatcher en het Nivel (RVZ, 2010) blijkt dat men graag 
ziet dat de huisarts de regievoerder is op basis van zijn expertise, met aan
dacht voor de relatie tussen klachten en andere problemen. Baars (2005b) 
onderschrijft de validiteit van het individuele oordeelsvermogen dat bij dit 
proces betrokken is. In sommige gevallen neemt de zorgverlener meer ver
antwoordelijkheid op zich dan de patiënt juist vindt. Pieter (43) geeft aan 
dat hij binnen de vertrouwensrelatie met zijn specialist ‘graag wil dat deze 
blijk geeft van vertrouwen dat ik verantwoord met mijn aandoening omga en mij 
houd aan belangrijke leefregels.’

Een van de belangrijkste behoeften die de patiënten noemen is gehoord, 
gezien en begrepen te worden als gehele mens, als autonoom individu in 
plaats van als ‘een’ patiënt met een klacht of aandoening. De zorgverlener 
dient niet bij voorbaat reeds een algemene oplossing aan te bieden, maar 
samen met de patiënt te kijken naar wat past binnen de persoonlijke situ
atie. Volgens Nelleke (57) zou een belangrijke vraag van de arts moeten 
zijn: ‘Waar zou jij mee geholpen zijn?’ Het wordt als bijzonder ondermijnend 
ervaren als zorgverleners ‘oplossingen’ aandragen die voor de patiënt en 
eventuele naasten veel te rigoureus en (nog) niet aan de orde zijn (2). Deze 
houding wekt weerstand op en schaadt het vertrouwen van de patiënt in de 
zorgverlener. De behandeling dient een gezamenlijke keuze uit de beschik
bare mogelijkheden te zijn.
De patiënten hebben allen een grote behoefte aan informatie. De informa
tiebehoefte heeft vooral betrekking op de antroposofische visie op ziekte 
en gezondheid en op informatie die de patiënt in staat stelt het eigen ge
zondheidsprobleem zelfstandig op te lossen. Volgens het RVZ (2010) is de 
belangrijkste informatiebron de huisarts en daarna het internet. De behoefte 
aan informatie is over het algemeen groter dan de hoeveelheid die door 
de zorgverlener wordt verstrekt (6). In dit kader geven patiënten aan ge
baat te zijn bij een laagdrempelige toegankelijkheid van de zorgverlener (3).  
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Suzanna (24) spreekt haar huisarts regelmatig en juist meer met vragen over 
hoe gezond te blijven dan in de gevallen dat zij of haar dochter ziek is. ‘Door 
eerder met vragen naar de arts te gaan, heb ik het vertrouwen en het geduld om mijn 
gezondheid op zijn beloop te laten en kan ik in kritieke situaties problemen vaker zelf 
oplossen.’ Toch geven de patiënten ook aan gedeeltelijk zelf verantwoordelijk 
te zijn voor het inwinnen van informatie. Een patiënt merkt op dat omge
keerd het ook een belangrijke verantwoordelijkheid van de patiënt is om 
de zorgverlener voldoende en juist te informeren zodat deze op basis van 
zo volledig mogelijke informatie een diagnose kan stellen. De raad voor de 
Volksgezondheid en Zorg stelt dat dit een van de verplichtingen en verant
woordelijkheden is binnen goed patiëntschap (RVZ, 2007).
Een andere belangrijke behoefte is concrete handvatten om zelf de eigen 
gezondheid te bevorderen. Deze activiteiten dienen waar nodig deskundig 
begeleid te worden. 

Er zijn patiënten die de omgang met zichzelf in relatie tot de aandoening, 
het accepteren van de situatie, het managen van het ziekteproces of behan
deling, en/of bijvoorbeeld het opbrengen van discipline ten aanzien van 
leefregels erg moeilijk vinden en die behoefte hebben aan hulp hierbij (3). 
Deze moeite komt ook naar voren in de onderzoeken van Flycatcher en het 
Nivel (RVZ, 2010). Men heeft behoefte aan handvatten, begeleiding, coa
ching, oefeningen en op de persoon gericht advies als men er zelf niet uit
komt (9). Biografische hulp, gericht op de wetmatigheden van levensfasen 
en tussen generaties wordt vanwege zijn integrerende karakter ervaren als 
bijzonder gezondheidbevorderend (3).

De patiënten zouden graag zien dat de toegankelijkheid tot de antroposo
fische gezondheidszorg wordt vergroot. Belangrijke problemen die mensen 
nu ervaren is de vaak grote afstand tot zorgverleners, de beperkte vergoe
ding en toegankelijkheid van medicatie en therapie en onwetendheid en 
gebrek aan inzicht onder reguliere zorgverleners. Om de toegankelijkheid 
van de antroposofische zorg te vergroten, zien deze mensen graag dat er 
meer antroposofische kennis en verspreiding van een holistisch mensbeeld 
komen binnen de reguliere zorg (8), in het bijzonder bij de eigen huisarts 
wanneer deze nu alleen regulier werkt (4). 

7.4  Discussie

Vraagstelling
Het doel van dit hoofdstuk is een verkenning van de manieren waarop pa
tiënten actief hun gezondheid bevorderen, teneinde een beginnend inzicht 
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te verkrijgen in hoe patiënten zelf invulling en betekenis (willen) geven aan 
het concept ’patiëntencompetentie’. Daartoe is de patiënten gevraagd naar 
hun visie op hun eigen rol binnen hun behandeling, herstelproces en het 
bevorderen van hun eigen gezondheid en op welke manier zij deze rol in de 
praktijk vormgeven. 

Belangrijkste resultaten
Zoals verwacht mocht worden is deze groep respondenten als geheel ge
richt op het vormgeven van een eigen actieve rol met betrekking tot gezond
heid, behandeling en herstelprocessen. 
Als het gaat om het bevorderen van de eigen gezondheid speelt het zelf
herstellend vermogen bij de patiënten een grote rol. Ze streven naar een 
leefstijl waarbij het zelfherstellend vermogen de ruimte krijgt om optimaal 
te functioneren. 
De manier waarop de patiënten de werking van het zelfherstellend vermo
gen beschrijven komt grotendeels overeen met de gedachte achter het model 
van de ‘River of Life’ (Lindström & Eriksson, 2010). 
Inzicht in de relatie tussen aandoening en persoonlijk functioneren, accepta
tie en integratie van de aandoening binnen het eigen leven zijn in belangrijke 
mate gezondheidbevorderend. Inzicht, acceptatie en integratie zijn moeilij
ker als de aandoening ernstiger, erfelijk, chronisch en/of progressief is. Het 
verband met het eigen functioneren is dan niet of minder direct aanwezig. 
Hierdoor is het voor deze patiënten vaak moeilijker om zinvol betekenis te 
geven aan de aandoening en daar het omgaan met de aandoening op af te 
stemmen. 
De bijdrage van de antroposofische praktijkmethode speelt voor de pati
enten een grote rol bij het bevorderen van de eigen gezondheid en bestaat 
uit een aantal onderling verbonden elementen. De belangrijkste zijn de in
dividugerichte benadering met gelijkwaardigheid tussen zorgverlener en 
patiënt, de aandacht voor het zelfherstellend vermogen en de praktische 
handvatten die de patiënt geboden worden. In veel gevallen ervaren patiën
ten dat de antroposofische praktijkmethode invulling biedt aan zorgvragen 
die binnen de reguliere gezondheidszorg onbeantwoord blijven. 
Patiënten beschouwen zichzelf voor een groot deel verantwoordelijk voor 
de eigen gezondheid. 
De patiënten hechten aan een gelijkwaardige vertrouwensrelatie met de 
zorgverlener waarbinnen de deskundigheid van de zorgverlener wordt 
gebruikt om in individueel overleg een passende behandeling kiezen. De 
kwaliteit van de voor de patiënt beschikbare informatie is daarbij van groot 
belang. Men heeft behoefte aan hulp als men moeite ervaart met het mana
gen van het herstelproces of in de omgang met de eigen aandoening. Ook 
heeft men behoefte aan concrete gezondheidbevorderende handvatten. Men 
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ziet graag dat de toegankelijkheid van de antroposofische gezondheidszorg 
wordt vergroot.

Methode, sterktes en beperkingen
Deze studie is erop gericht om de individuele vormgeving van patiënten
competentie op een kwalitatieve manier in kaart te brengen. Het onderzoek 
is kwalitatief en explorerend van aard. Tussen de deelnemers bestaan grote 
overeenkomsten in de antwoorden. Door het relatief kleine aantal patiënten 
dat geïnterviewd is, is de generaliseerbaarheid van de resultaten echter be
perkt. 
De vraag is in hoeverre deze groep een grotere groep patiënten vertegen
woordigt. Deze vraag is zowel relevant ten aanzien van het totaal aantal 
patiënten als ten aanzien van een eventueel verschil tussen patiënten die 
gebruikmaken van antroposofische zorg en patiënten die alleen van regu
liere zorg gebruikmaken. De RVZ karakteriseert zorgcliënten globaal bin
nen drie groepen: 50% is minder zelfredzaam, 40% is pragmatisch en 10% is 
maatschappijkritisch. (RVZ, 2010b). De zorgcliënten binnen de twee laatste 
groepen komen wat betreft profiel het meest overeen met het profiel van 
de patiënten uit dit onderzoek, waarbij de overeenkomsten tussen maat
schappijkritische patiënten en de groep uit dit onderzoek het sterkst zijn. 
De overeenkomsten betreffen een gezondere levenstijl, tevredenheid over 
de eigen gezondheidstoestand, het zoeken naar betrouwbare informatie, 
behoefte aan keuzevrijheid en inspraak en zelf de regie willen voeren over 
de eigen behandeling (RVZ, 2010b). Het beleid ten aanzien van patiënten
competentie richt zich vooral op het vergroten van de zelfredzaamheid en 
empowerment van patiënten (bijv. Van de Bovenkamp, 2010) en is daarmee 
met name een activeringsbeleid van inactieve patiënten. Het merendeel van 
de literatuur is hierop gericht en heeft daarmee betrekking op slechts on
geveer de helft van alle patiënten of zorgcliënten. Het onderzoeken van de 
activiteiten met betrekking tot de eigen gezondheid en zorgbehoeften bin
nen de groep actieve patiënten, zoals binnen dit onderzoek een aanzet toe is 
gezet, is daarom zeer relevant en noodzakelijk om patiëntencompetentie in 
de praktijk werkzaam te laten zijn. Daarbij lijkt het profiel van de patiënten 
in de onderzoeksgroep geen grote verschillen te vertonen met het profiel 
van de maatschappijkritische zorgcliënten. 

Actieve rol
Boven verwachting is dat er met betrekking tot een actieve rol binnen 
deze groep patiënten geen uitzonderingen zijn: iedere patiënt voelt zich 
vanzelfsprekend verantwoordelijk voor zijn eigen actieve rol. Er was wel 
een verschil in de mate waarin de patiënten deze rol expliciet of onbewust 
vormgaven. Tijdens de interviews leken de vragen (meer) bewustzijn bij de 
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patiënten op gang te brengen over de mogelijkheden hun behandeling en 
herstelproces in eigen hand te nemen en zelf bij te dragen aan het bevorde
ren van hun eigen gezondheid. Het gaat hierbij om het stellen van de zoge
noemde sleutelvragen, om op die manier het herstelproces in gang te zetten. 
Het stellen van vragen kan op deze manier bijdragen aan bewustwording 
voor mogelijkheden die men heeft met betrekking tot het eigen herstelpro
ces en het verwerven van een actieve houding ten opzichte van dit proces. 

Zelfherstellend vermogen
Wanneer het over het bevorderen van de eigen gezondheid gaat, wordt het 
zelfherstellend vermogen zowel preventief (ter voorkoming van ziekte) 
als curatief (herstellend) gebruikt en in de praktijk blijken deze niet altijd 
duidelijk van elkaar te onderscheiden. Baars (2005a) stelt dat wanneer het 
zelfherstellend vermogen tekortschiet, zich dit uiteindelijk uit in een ziekte
toestand of meetbare afwijking. Voorafgaand hieraan raakt het lichaam uit 
balans en kunnen er als gevolg daarvan reeds klachten ontstaan. Dit kan 
een verklaring geven waarom er bij sommige klachten geen meetbare af
wijkingen te vinden zijn. Bij tijdig ingrijpen kan men de balans herstellen 
en de verdere ontwikkeling van een ziekte voorkomen. Is deze ingreep dan 
een curatieve handeling om de balans te herstellen of is het een preventieve 
handeling om verergering of ontwikkeling van een meetbare ziektetoestand 
te voorkomen? Preventief en curatief zijn op deze manier twee kanten van 
eenzelfde medaille. Het zelfherstellend vermogen kan op beide manieren 
worden ingezet bij de behandeling. Ook na de ontwikkeling van een ziekte 
of aandoening kan het zelfherstellend vermogen curatief worden ingezet, 
zoals zichtbaar wordt in de voorbeelden van de patiënten met respectieve
lijk spanningsklachten, heupoperatie, artrose en borstkanker.
De genoemde aandoeningen verschillen sterk van elkaar in de mate waarin 
ze ingrijpen in de algehele gezondheid en in het lichamelijk functioneren 
van de patiënten. Door deze grote verschillen lijkt zichtbaar te worden dat 
het zelfherstellend vermogen op verschillende niveaus kan functioneren. Zo 
kan zich door een tekortschieten van het zelfherstellend vermogen artrose 
ontwikkelen, terwijl bij dezelfde persoon bijvoorbeeld de wondgenezing of 
het herstellen van verkoudheid nog prima verloopt. Dit roept interessante 
nieuwe onderzoeksvragen op, bijvoorbeeld om verder te onderzoeken wat 
deze patiënt kan doen om het tekortschietende niveau van het zelfherstel
lend vermogen te verhogen, waarbij wellicht ook de artrose weer ‘binnen 
het bereik’ van het zelfherstellend vermogen valt. En zou dit überhaupt mo
gelijk zijn? Hoe en in welke mate zou iemand het eigen vermogen kunnen 
versterken? En hoe komt het dat een aandoening als bijvoorbeeld artrose bij 
de een in de loop van de tijd minimaal en bij de ander veel sterker verer
gert? En waarom verloopt bijvoorbeeld de wondgenezing bij verschillende 
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mensen in een verschillend tempo? Zou er tussen mensen een verschil zijn 
in sterkte van het zelfherstellend vermogen? 

Psychosociale zelfregulatie 
De ervaringen van patiënten sluiten wat betreft psychosociale zelfregulatie 
nauw aan bij Antonovky’s Sense of Coherence en het door Baars (2005a) en 
De Vries (1998) genoemde belang van het verwerven van autonomie in re
latie tot herstel. Autonomie is binnen de SOC verbonden met de kerneigen
schap manageability. Het gaat hierbij om het actief managen van het eigen 
gezondheidsprobleem. De concrete gezondheidsbevorderende handvatten 
die de antroposofische praktijkmethode biedt kunnen zo bijdragen aan het 
versterken van de autonomie van patiënten. De grote behoefte aan deze 
handvatten laat zien hoe groot de behoefte aan uitoefenen van autonomie is 
onder deze groep patiënten. 

Autonomie is ook verbonden met integriteit en erkenning van het indi
vidu. Deskundige ondersteuning van de zorgverlener bij het zoeken naar 
persoonlijke mogelijkheden is een erkenning van de patiënt als individu en 
zijn of haar gezonde competenties. Het draagt bij aan de mogelijkheid zelf 
keuzes te kunnen maken en daarmee aan de integriteit van het individu. 
Het hebben van keuzemogelijkheden wordt daarom belangrijk gevonden 
als het gaat om het uitoefenen van autonomie. Ook de verantwoordelijkheid 
nemen voor de keuzes die men maakt hoort hierbij. Samen met concreet 
geboden handvatten werkt dit versterkend op de autonomie van de patiënt. 
De ontwikkeling van autonomie en individuele erkenning zijn wederkerige 
elementen als het gaat om op een competente manier het eigen patiëntschap 
vorm te geven. Via het begrip integriteit staat autonomie ook in relatie tot 
het zelfherstellend vermogen (Van der Bie, 2008). Het wel of niet verwerven 
van autonomie is een belangrijk element in relatie met de manier waarop de 
patiënt omgaat met het eigen lijden. Een zinvolle omgang met lijden, onder 
andere door het bevorderen van autonomie, kan bijdragen aan het zelfher
stellend vermogen van het individu. Door actief te worden in de benadering 
van het lijden en daarbij gezonde delen van jezelf in te zetten, ontstaat een 
gezondmakende, autonomiebevorderende impuls.

Antroposofische gezondheidszorg en gezondheid bevorderen 
Met betrekking tot de ervaring dat zorgvragen binnen de reguliere gezond
heidszorg onbeantwoord blijven, stelt Van de Bovenkamp (2010) dat erva
ringen van patiënten zich moeilijk laten integreren binnen de evidence-based 
medicinestructuur van hedendaagse richtlijnen. De op bewijs gebaseerde 
reguliere gezondheidszorg is sterk gericht op het behandelen van ziekte. 
Door de hoge eisen die er worden gesteld aan de bewijslast van therapieën, 
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zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van een RCT (randomized controlled trial) om 
bewijzen te verkrijgen, is de kennis die aanwezig is van hoge waarde, maar 
tegelijkertijd beperkt. Buiten deze kennis van therapieën bestaat onwetend
heid of ten minste niet volledig uitgeteste (ervarings)kennis van therapie of 
medicatie om die reden niet of beperkt benut wordt. Het lijkt of alleen we
tenschappelijke kennis bestaansrecht heeft. Vermeiren spreekt in het kader 
van de RCT over verarming van de wetenschap (Van Megchelen, 2011). Juist 
door een gebrek aan koppeling tussen wetenschappelijke kennis en erva
ringskennis ervaren patiënten een ‘zorggat’. Gezondheidsproblemen die op 
deze manier niet door de gezondheidszorg worden behandeld, worden aan 
de patiënt zelf overgelaten.
Door de aandacht voor, en de ondersteuning van het zelfherstellend ver
mogen worden met behulp van de antroposofische praktijkmethode de 
behandelmogelijkheden verruimd. Patiënten ervaren hierdoor een gezond
heidswinst die zich op verschillende aspecten van het leven uit en waarbij 
de verschillende aspecten elkaar kunnen compenseren, aanvullen en of ver
sterken. Bijvoorbeeld: door een betere psychosociale zelfregulatie kunnen li
chamelijke gebreken beter het hoofd worden geboden. Of bijvoorbeeld door 
het ondersteunen van de vitaliteit en het bevorderen van herstelkrachten 
ervaren patiënten een sneller herstel na intensieve behandelingen en een 
betere kwaliteit van leven. In samenhang met het zelfherstellend vermogen 
bieden ook dit soort praktische handvatten mogelijkheden om het ervaren 
zorggat te verkleinen. 

Zorgbehoeften en verantwoordelijkheidsverdeling
De resultaten met betrekking tot zorgbehoeften en verantwoordelijkheids
verdeling kunnen worden gezien in het licht van het verder vormgeven van 
praktische patiëntencompetentie in de toekomst. Het laat een verkenning 
op hoofdlijnen zien met betrekking tot randvoorwaarden en verantwoor
delijkheidsverdeling tussen zorgverlener en patiënt om op de manier die 
patiënten wensen hun gezondheid te bevorderen en hun patiëntschap vorm 
te geven.
Ten aanzien van de verantwoordelijkheidsverdeling valt op dat, hoewel de 
patiënten aangeven voor een groot deel zelf verantwoordelijk te (willen) 
zijn voor hun gezondheid, er ook veel van de zorgverlener wordt verwacht, 
zoals bijvoorbeeld het verstrekken van veel informatie, de hoge eisen aan de 
deskundigheid en de mate dit toe te passen in de individuele situatie. In het 
kader van het praktisch vormgeven van patiëntencompetentie verdient het 
aanbeveling nader onderzoek te doen naar het vormhgeven van een reële en 
praktisch haalbare verantwoordelijkheidsverdeling. Wellicht is verantwoor
delijkheidsverdeling in dit kader een ongelukkige term en zou men eerder 
moeten spreken over gedeelde verantwoordelijkheid. Beide dienen daarbij 
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hun kennis, kunde en ervaring vanuit hun eigen rol zo volledig mogelijk in 
te zetten en daarbij naar elkaar alert te zijn. Het feit dat de verantwoorde
lijkheid voor iets in eerste instantie bij de ander (lees: de zorgverlener) ligt, 
ontslaat je niet van je eigen verantwoordelijkheid hiervoor als patiënt. 

De informatiebehoefte die de patiënten beschrijven richt zich vooral op het 
zelfstandig managen van het eigen gezondheidsprobleem. Goede, relevante 
en onafhankelijke informatie draagt bij aan het krijgen van overzicht over de 
situatie en is daarmee een voorwaarde voor patiënten om het herstelproces 
in eigen hand te nemen. Het zal in de praktijk onhaalbaar zijn en voor het 
vormgeven van patiëntencompetentie wellicht ook onwenselijk de informa
tie voor het grootste deel van de huisarts te verwachten. Tegelijkertijd kan 
het in acute of psychisch belastende situaties lastig zijn om over de juiste 
relevante informatie te beschikken om op dat moment competent te kun
nen handelen in de eigen situatie. Wellicht is hier een hernieuwde rol voor 
patiëntenorganisaties weggelegd. Deze organisaties richten zich van ouds
her op collectieve belangenbehartiging en lotgenotencontact. Door verschil
lende maatschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling 
van het internet, worden deze functies deels op een andere manier vormge
geven en ingevuld (RVZ, 2010c). Het zou wellicht een meerwaarde voor de 
patiëntenorganisaties betekenen en een goede impuls voor de ontwikkeling 
van patiëntencompetentie zijn als patiëntenorganisaties zich meer op de on
dersteuning van de individuele patiënt zouden gaan richten, bijvoorbeeld 
door het instellen van spreekuren, het ter beschikking stellen van coaches 
en in kritieke situaties (bijvoorbeeld tijdens acute ziekenhuisopname) pati
enten van de juiste relevantie en onafhankelijke informatie te voorzien.

De antroposofische praktijkmethode en patiëntencompetentie
Uitgaande van de zes in de inleiding geïntroduceerde vermogens van pati
entencompetentie (Bopp e.a., 2005), wordt reeds op basis van de ervaringen 
van het beperkte aantal geïnterviewde patiënten zichtbaar, dat de antropo
sofische praktijkmethode patiënten de mogelijkheid biedt om alle zes deze 
vermogens te betrekken in, en waar nodig te ontwikkelen binnen het eigen 
herstelproces.
1. Het stellen van de ziekte als opgave wordt binnen de antroposofische prak

tijkmethode ontwikkeld door de ontwikkeling van psychosociale zelf
regulatie, het persoonlijk betekenis geven aan de situatie en het streven 
naar inzicht in de relatie tussen het eigen functioneren en de ontwikke
ling van de aandoening en dat wat er nodig is voor herstel. 

2. en 3. Het bezinnen over en benutten van bekende en nieuwe bronnen ter ver-
betering van de eigen gezondheidstoestand. Dit vermogen is direct verbon
den met zelfstandigheid en gezondheid bevorderen. De antroposofische 
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praktijkmethode biedt praktische handvatten waarmee de zelfstandig
heid aangesproken en vergroot wordt ten gunste van de eigen gezond
heid. Daarnaast zoeken patiënt en zorgverlener gezamenlijk naar (be
handel)mogelijkheden die passen binnen de situatie van de patiënt. 

4. Het hierbij betrekken van persoonlijke behoeften vindt weerklank binnen de 
individugerichte benadering van de antroposofische praktijkmethode.

5. Het nastreven van de eigen doelen. Er is binnen de antroposofische praktijk
methode veel ruimte voor de inbreng van eigen initiatieven, waarbij de 
doelen en behoeften van patiënten binnen de behandeling vooropstaan. 

6. Het bewaren van autonomie. Het begrip autonomie wordt door de patiën
ten niet expliciet genoemd. De rol ervan komt onder andere naar voren 
in de behoefte zelf keuzes te kunnen maken, waarbij er binnen de antro
posofische praktijkmethode waar mogelijk en noodzakelijk gezocht blijft 
worden naar (keuze)mogelijkheden. Ook worden patiënten binnen de 
antroposofische praktijkmethode aangesproken op het inzetten van hun 
aanwezige sterke eigenschappen in het herstelproces. 

Aan de hand van de bovenstaande vermogens wordt zichtbaar dat de an
troposofische praktijkmethode goede mogelijkheden biedt tot het prak
tisch vormgeven van patiëntencompetentie. Hierbij zijn vooral de concrete 
handvatten van de antroposofische praktijkmethode, die de gezondheid en 
autonomie van de individuele patiënt bevorderen, van grote waarde. Het 
gezondheidspotentiaal kan nog eens vergroot worden als ook de gezond
heidsbevorderende werking van het zelfherstellend vermogen binnen de 
synergie betrokken wordt. Het praktisch vormgeven van patiëntencompe
tentie kan op die manier patiënten en zorgverleners mogelijkheden bieden 
om naast een pathogenetische, ziektegerichte invalshoek ook een salutoge
netische, gezondheidsbevorderende invalshoek te hanteren. Het zou zonde 
zijn als dit potentiaal aan gezonde menselijke krachten niet gebruikt zou 
worden ten gunste van ieders gezondheid. 
Om de synergie in de praktijk verder uit te bouwen naar de toekomst is het 
van belang de behoeften van patiënten niet alleen in acht te nemen, maar 
deze ook als uitgangpunt voor behandelingen en herstelprocessen te hante
ren. Een sterke behoefte die door alle patiënten genoemd is, is een grotere 
toegankelijkheid van de antroposofische gezondheidszorg, onder andere 
door betere vergoedingen en de integratie van kennis van antroposofische 
therapieën en medicatie bij reguliere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld de 
eigen huisarts. 
Met betrekking tot vraag naar betere vergoedingen, is het een reële vraag 
wat er in beginsel wel en niet vergoed zou moeten worden. Door gezond
heidbevorderende activiteiten investeert men met bewust gemaakte indivi
duele keuzes in de eigen gezondheid. Vanuit het oogpunt van deze indivi
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duele keuzes valt het wellicht te rechtvaardigen dat een deel van die kosten 
voor rekening komt van het individu. Tegelijkertijd is het met het oog op 
de gezondheid van mensen in de samenleving als geheel lonend om juist 
gezondheidbevorderende activiteiten te vergoeden, omdat dit op langere 
termijn (mogelijk) gezondheidswinst en daarmee kostenbesparing oplevert 
(Kooreman & Baars, 2011). 
Juist in een tijd met voortdurende tekorten aan zorgbudgetten is het van be
lang gebruik te maken van dat wat mensen zelf kunnen bevorderen aan hun 
eigen gezondheid, in alle fasen van ziekte en herstel en dit te stimuleren. 
De extra kosten die dit in beginsel met zich meebrengt, zullen zich dan naar 
verwachting later terugverdienen.
Met betrekking tot de behoefte van patiënten aan integratie van kennis van 
de antroposofische therapieën en medicatie is het nodig dat het gebrek aan 
inzicht van de zijde van de reguliere gezondheidzorg voor antroposofische 
gezondheidszorg vermindert en dat er meer samenwerking gaat plaatsvin
den. 

7.5  Conclusie

Aan de hand van dit explorerende kwalitatieve onderzoek mag voorzichtig 
gesteld worden dat verschillende elementen afkomstig uit de antroposofi
sche gezondheidszorg en haar praktijkmethode, zoals het zelfherstellend 
vermogen, psychosociale zelfregulatie, en concrete gezondheidsbevorde
rende handvatten, goede mogelijkheden bieden voor het individueel en 
praktisch vormgeven van patiëntencompetentie.
Deze mogelijkheden worden vooralsnog slechts gebruikt door een relatief 
kleine groep patiënten. Vervolgonderzoek is nodig naar ten eerste de indivi
duele wensen en zorgbehoeften van grotere groepen patiënten om het eigen 
patiëntschap vorm te geven. Ten tweede is verder onderzoek nodig naar het 
vinden van wegen waardoor de individuele mogelijkheden om patiënten
competentie vorm te geven ten gunste kunnen komen aan grotere groepen 
patiënten. Hierdoor blijft patiëntencompetentie geen beleidsartikel, maar 
wordt het een praktisch instrument dat eenieder in de samenleving de be
nodigde vermogens geeft om als autonoom individu zijn eigen gezondheid 
te bevorderen in alle fasen van ziekte en herstel. 
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Hoofdstuk 8

Empowerment voor u en uw patiënten

R. van Hees en A. Kunenborg

8.1 Inleiding

Empowerment wordt omschreven als ‘het mondig maken’ en doet daarmee 
een appèl aan de zelfredzaamheid van de patiënt (Wikipedia, 2011). Empo
werment speelt zich zowel af op het maatschappelijk niveau, het professio
nele niveau en het niveau van de patiënt zelf. Op al deze niveaus is er winst 
te behalen door empowerment (tabel 8.1).

Tabel 8.1 Niveaus van empowerment met de daarbij optredende problemen en beoogde winst

Niveau Problemen/lacunes Voordeel van het werken met 
empowerment (winst)

Maatschappelijk – Versnippering van de zorg
– Patiënt-empowerment wordt 

niet vergoed, dus is er ook 
weinig aandacht/tijd voor in de 
spreekkamer (met uitzondering 
van de revalidatiegeneeskunde 
en bij voorbeeld het project: 
‘Sterk naar werk’ van de arbeids-
geneeskunde)

– Kostenreductie

Zorgverlener – Gebrek aan expertise op het 
gebied van empowerment

– Gebrek aan motivatie gezien de 
beperkte consulttijd

– Meer voldoening en plezier in 
het werk 

– Efficiënter werken

Patiënt – Historisch: sommige patiënten 
zijn nog gewend aan een afhan-
kelijke opstelling: ‘Dokter zegt u 
het maar.’

– Meer patiënten-competentie
– Meer zelfvertrouwen en 

eigenwaarde krijgen
– Beter participeren/sneller aan 

het werk
– Meer compliance
– Betere gezondheid
– Betere kwaliteit van leven
– Minder gezondheidszorg-

consumptie
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Ondanks het vooruitzicht op winst voor alle partijen, zien we toch dat de 
praktijk weerbarstig is en dat een toename van empowerment in de praktijk 
niet vanzelfsprekend is. Deze situatie roept vragen op als: welke ambivalen
te gedachten ervaren hulpverleners in het bevorderen van empowerment? 
Hoe kan empowerment van de hulpverlener zelf versterkt worden, en hoe 
die van de patiënt? 
Dit hoofdstuk betreft een ervaringsbericht over empowerment voor en door 
de professional ondersteund door literatuuronderzoek.

8.2 Empowerment op drie niveaus

Empowerment op maatschappelijk niveau
In hun reactie op het rapport ‘Zorg voor je gezondheid’ van april 2010 is de 
Orde van Medisch Specialisten het eens met de Raad voor de Volksgezond
heid (RVZ): er zijn ingrijpende aanpassingen nodig om een zorginfarct te 
voorkomen. 
Het betaalbaar houden van de zorg zonder verlies van kwaliteit en patiënt
gerichtheid is het doel van de verandering. De Orde schrijft: ‘door empo
werment van de patiënt te stimuleren kan uiteindelijk de zorg naar de toe
komst toe betaalbaar gehouden worden.’(Orde Medisch Specialisten, 2010; 
RVZ, 2010).

Empowerment op het niveau van de patiënt
Uit de historische ontwikkeling van de patiëntencompetentie blijkt dat het 
stimuleren van empowerment aansluit bij de steeds groter wordende be
hoefte van patiënten. Het gaat hierbij om de medeverantwoordelijkheid van 
patiënten voor hun zorgproces, die vorm krijgt in een proces van ‘shared 
decision making’ en die (idealiter) uitmondt in maatwerk voor de patiënt 
(Bopp e.a., 2005).

Empowerment op het niveau van de hulpverlener
Alhoewel de term empowerment inmiddels gemeengoed geworden is, 
vindt deze tot nu toe nog maar mondjesmaat zijn intrede in de spreekka
mer. Gebrek aan expertise op het gebied van empowerment en ook gebrek 
aan motivatie, gezien de beperkte consulttijd, zouden hierbij struikelblok
ken kunnen zijn. En dat terwijl er een hoop winst te behalen is. Artsen die 
bewust (bekwaam) werken met empowerment noemen tijdwinst, hogere ef
ficiëntie en meer werksatisfactie als voornaamste voordelen van het werken 
met empowerment.
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8.3 Empowerment van de patiënt vanuit het perspectief van de 
hulpverlener

In dit hoofdstuk willen we ingaan op empowerment van de patiënt vanuit 
het perspectief van de hulpverlener. 
Aan de hand van achtergrondliteratuur en een interview met Ramses van 
Hees, bedrijfsarts en ervaringsdeskundige op het gebied van patiëntem
powerment, wordt geïllustreerd hoe hulpverleners patiëntempowerment 
vorm zouden kunnen geven. 

Artsen zijn gewend om (zo snel mogelijk) een diagnose te stellen en de the
rapie van eerste keuze voor te schrijven. Als zorgverlener kijk je welke ziek
te/afwijking aan de orde zou kunnen zijn en wat de therapeutische moge
lijkheden zijn. Het proces van ‘shared discision making’ (hoe ervaar je deze 
klachten, welke vragen en gedachten heb je daarbij en wat heb je nodig om 
het probleem zelf op te lossen?) schiet daarbij regelmatig tekort. Tijdgebrek 
en onvoldoende bewustzijn van het belang van het patiëntenperspectief 
zijn hierbij belangrijke factoren. Hoeveel van de patiënten die binnen tien 
minuten met een recept buiten de deur staan, zullen echter ook daadwer
kelijk het huisartsenadvies opvolgen? De cijfers over de therapietrouw van 
patiënten liegen er niet om: slechts ca. vijftig procent van de voorgeschre
ven antihypertensiva zal ook daadwerkelijk volgens voorschrift ingenomen 
worden (Haynes, McDonald & Garg, 2002). Is dat niet een beetje zonde van 
de moeite en de kosten? Is het uiteindelijk wel zo efficiënt als dat het voor 
de huisarts voelde tijdens het consult?
Dit artikel nodigt uit om bij dit soort vragen en ervaringen stil te staan. 
Om te beginnen bij welke ambivalente gevoelens er spelen tegenover het 
werken met empowerment. Hier volgt een kleine selectie die in dit artikel 
onderzocht zullen worden (tabel 8.2).

Tabel 8.2 Mogelijke positieve gedachten en ambivalenties met betrekking tot het werken met 
empowerment

Positieve gedachten Ambivalenties

Empowerment is nuttig, 
maatschappelijk voor de 
patiënt en voor de zorg-
verlener.

– Verandering in gedrag/gewoonte kost moeite.
–  ‘Mijn patiënten vinden het juist prettig als ik ze vertel wat 

ze moeten doen.’
– Heb ik er wel tijd voor?
– Is er ook kortetermijnwinst voor de zorgverlener?
– De praktische kant: 
 *  Hoe moet dat dan eigenlijk?
 *   Welke consequenties heeft dit voor mijn attitude en 

gespreksvaardigheden?
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‘Mijn patiënten vinden het juist prettig als ik ze vertel wat ze moeten doen.’
Als dit de eerste zin is die bij de hulpverlener opkomt, is het de moeite 
waard om te kijken naar diens eigen attitude. Want een dokter die alleen 
maar wil helpen door antwoorden en advies te geven, roept vooral het volg
zame, onzelfstandige op in zijn patiënten. Er ontstaat dan op den duur een 
evenwicht tussen de relatief passieve patiëntenpopulatie en een actief pro
bleemoplossende hulpverlener. 

In afbeelding 8.1, ontwikkeld door de Diabetesvereniging Nederland, wordt 
duidelijk dat de arts patiëntcommunicatie een dynamisch gebeuren is. Wil 
men als arts/hulpverlener communicatief tegemoetkomen aan de behoefte 
van patiënten die toenemend competent worden, dan zijn daar passende 
competenties voor nodig. Afbeelding 8.1 laat dit zien: een patiënt die de 
spreekkamer binnenkomt met de opmerking: ‘Dokter zegt u het maar’, zit 
op de stoel van de passagier. ‘Dit is mijn hulpvraag en de oplossing komt 
van de dokter’. Naarmate de patiënt echter zelfstandiger is en beter is geïn
formeerd over zijn ziekte en de mogelijke behandelmogelijkheden, schuift 
zijn competentie door naar steward(ess), copiloot of piloot. En dit vraagt 
dan van de hulpverlener andere (navenante) competenties. 
Nu zal het geregeld zo zijn dat de hulpverlener tijdens het consult onbewust 
bekwaam inspeelt op de rol van de patiënt. Een stap verder echter, gaat de 
bewust bekwame ontwikkeling van de patiënt van passagier naar piloot. 
Dan gaan hulpverleners niet alleen technisch/praktisch in op de zorgvraag 
van de patiënt, maar bevorderen ze actief (empoweren) diens vermogen tot 
zelfmanagement. 

Afbeelding 8.1 Verschuivingen in regie in de arts-patiëntcommunicatie
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Vragen aan Ramses van Hees, bedrijfsarts
‘Is er iets veranderd in je attitude jegens je patiënten sinds je met empower
ment werkt?’
R. van Hees: ‘Wat er vooral veranderd is, is dat ik meer ben gaan focussen op de 
vraag van de patiënt in plaats van vanuit mijn eigen professionele voorstellingen 
te kijken. Verder sluit het werken met empowerment naadloos aan op mijn onder-
zoek naar professionaliteit (Van Hees, 1999), waar ik een paar jaar geleden in het 
Medisch Contact ook over gepubliceerd heb (Van Hees, 2007). Dat is voor mij geen 
theorie. Het hoort bij de professionaliteit van de arts om empowerend te kunnen 
werken. En dat is uiteindelijk een kunst.’

‘Kost het werken met empowerment meer tijd?’
R. van Hees:’Ik ben door met empowerment te gaan werken kernachtiger gaan wer-
ken. Ik heb nu meer een gevoel voor wat voor de cliënt belangrijk is in het consult. 
Door ruimte te maken voor wat er essentieel is, kunnen er in korte tijd veel belang-
rijke punten besproken worden. Werken met empowerment is voor mij daardoor 
pure tijdswinst.’ 

‘De langetermijnwinst kan ik me wel voorstellen, maar is er ook korteter
mijnwinst?’
R. van Hees (lachend): ‘Voor mezelf zeker: Ik ben aan het eind van de dag minder 
moe. Als je met empowerment werkt ben je niet de hele tijd bezig de problemen van 
je patiënten op te lossen. Ook door het beter hanteren van mogelijke weerstanden 
houd ik meer energie over. Wat betreft de patiënt: de therapietrouw neemt toe, de pa-
tiënt voelt zich gezien en gehoord, gaat gewoon met een prettiger gevoel de deur uit.’

‘Heb je een specifieke training gevolgd om empowerend te kunnen wer
ken?’
R. van Hees: ‘Naast de opleiding aan de Universiteit Maastricht die sterk gericht is 
op patient-centered communicatie en de communicatietrainingen in mijn bedrijfs-
artsopleiding, heb ik veel gehad aan de training communicatie door middel van de 
Griekse vijfkamp of pentathlon. Verder is gespreksvaardigheid geen trucje en kan ik 
het daarom niet loskoppelen van mijn persoonlijke ontwikkeling. Kennis over waar 
je eigen weerstanden zitten is noodzakelijk. Welk type cliënt roept bij jou direct 
weerstand op? Dat is belangrijke zelfkennis. Tijdens de empowerment-training als 
voorbereiding op het project ‘Sterk naar werk’, waarin (zieke) werknemers empowe-
red worden, werkten we met rollenspellen samen met een dramatrainer. Het gaat er 
hierbij om je eigen weerstanden te erkennen en te leren hanteren. Alleen zo kun je 
aansluiten bij de verandermotivatie van de patiënt. Naast de kennis over je eigen 
weerstanden, hebben we ook geleerd over de verschillende soorten motivatie die een 
patiënt kan hebben en op welke manier je hierop in kan spelen. Je ziet hoe gecompli-
ceerd het is. Je moet leren om je eigen reactiepatronen te leren onderscheiden van die 



160

van de patiënt. Geen nieuw verhaal, maar wel een kunst die alleen door voortschrij-
dend inzicht en permanente oefening geleerd wordt.’

‘Tot slot, Ramses, wat brengt de toekomst nu het project Sterk naar werk is 
afgesloten?’
R. van Hees: ‘Ik ben met nog vijf trainers en hulpverleners bezig om preventieve 
trajecten op te zetten, waar empowerment centraal staat, empowerment van de pro-
fessional. Overal in de samenleving zie je dat het werken als professional onder druk 
staat, steeds minder ondersteund wordt. En dan bedoel ik de meester-timmerman, 
de ‘echte banketbakker’, de allround verpleegster. Kortom, je vindt het terug in ieder 
beroep. Vervlakking verbergt zich graag onder de mantel van transparantie en de 
roep tot samenwerken. Deze laatste vaardigheden zijn nu ook werkelijk aan de orde, 
zeker in de geneeskunde. Maar zonder inzicht in het wezen van empowerment wat 
aansluit bij de essentie van geneeskunst, wordt het doel gemist en het omgekeerde 
bereikt.’

Tips voor lezen en studeren
Rollnick, S., Miller, W.R. & Butler, C.C. (2009). Motiverende Gespreksvoering in de  

Gezondheidszorg, als je maar 7 minuten hebt. Gorinchem: Uitgeverij Ekklesia.
Dekker, P. & Kanter, W. de (2010). Motiveren kun je leren. Amsterdam: Uitgeverij Thoe

ris.
Kubina, N. & Kelly, J. (2007). Navigating self-management. A practical approach to im-

plementation for Australian health care agencies. Melbourne: Whitehorse Division of 
General Practice.
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Hoofdstuk 9

Evaluatie van KICK, een kunstzinnige sociale 
vaardigheidstraining voor kinderen  

uit het cluster IV-onderwijs

A. Ponstein, M. de Mare, T. Giesen-Huijg en J. Hoekman

Samenvatting
Naar aanleiding van een vraag uit het cluster IVonderwijs, om de overgang 
van kinderen naar de middelbare school te vergemakkelijken, is de KICK
training (Kunst in contact met kinderen) ontwikkeld. De KICKtraining be
staat uit een aantal bijeenkomsten waarvan de eerste gericht zijn op het cre
eren van veiligheid en vertrouwen in de trainingsgroep. De daaropvolgende 
bijeenkomsten zijn gericht op het ‘doorwerken’ van sociaalemotionele be
lemmeringen. De training wordt afgesloten met een aantal bijeenkomsten 
gericht op het verbeteren van sociale competenties. Tijdens de training wor
den de fasen in het hechtingsproces versneld doorlopen.
De training is gericht op ervaringsgericht werken. De deelnemers doen er
varingen op met specifieke bewegingsoefeningen en opdrachten waarbij 
verhalen en kunstzinnige technieken de ‘weg naar binnen’ verzorgen. De 
doorleefde ervaring wordt vervolgens in expressie gebracht. Bij de nabe
spreking van de opdrachten, waarbij het gaat om kwaliteiten te leren zien 
volgens de methode van de fenomenologische waarneming (bijv. Uitgeest, 
2010), wordt de doorleefde ervaring verbonden met het bewustzijn. Gedu
rende de gehele training worden deelnemers positief benaderd en aange
sproken op hun eigen kracht.
De training van twee groepen kinderen uit het cluster IVonderwijs is ge
evalueerd. Trainers, deelnemers, ouders van deelnemers en leerkrachten 
zijn positief over de effecten. Meer kwantitatieve gegevens laten voor de 
groep als geheel slechts een marginaal effect van de training zien. Dit kan 
betekenen dat het gebruikte meetinstrument niet sensitief genoeg is voor 
de veranderingen die wel opgemerkt werden door betrokkenen. Een sub
klasse van de onderzochte groepen kinderen (kinderen met een score voor 
internaliserende problematiek in het (sub)klinische gebied) lijken echter wel 
meetbaar te profiteren. 
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9.1 Inleiding

In het schooljaar 2008/2009 gingen in Nederland 34 500 kinderen naar het 
speciaal basisonderwijs (CBS, 2011). Een derde hiervan (35%) ging naar het 
cluster IVonderwijs vanwege psychische problemen of ontwikkelingspro
blemen, resulterend in (of samenhangend met) ernstige gedrags en opvoe
dingsproblematiek. Jongens zijn hierbij met 80% in de meerderheid (Drost 
& Bijstra, 2008).
De leerlingen van het cluster IVonderwijs kampen vooral met autismespec
trumstoornissen (43%). Aandachttekortstoornissen (35%), gedragsstoornis
sen (9%) en overige stoornissen (19%) komen ook voor. 17% van de kinderen 
is (nog) niet gediagnosticeerd. Er is in geruime mate sprake van comorbidi
teit (Drost & Bijstra, 2008). 
Het probleemgedrag van de kinderen uit het cluster IVonderwijs is onder 
andere zichtbaar aan verstoorde sociale vaardigheden (Huyghen, 2007; Van 
Vugt e.a., 2010) resulterend in, of veroorzaakt door zowel internaliserende 
als externaliserende problemen (Van Vugt e.a. 2010). Volgens de cluster IV
scholen heeft dan ook het merendeel van de leerlingen (75%) ondersteu
ning nodig op het gebied van de sociaalemotionele ontwikkeling. Het gaat 
hierbij vooral om een verbetering van het zelfbeeld, een verbetering van 
de omgangsvorm met anderen en een verbetering van de zelfredzaamheid 
(Drost & Bijstra, 2008). Wanneer de sociaalemotionele ontwikkeling niet 
ondersteund wordt, bestaat er een groot risico op het ontwikkelen van im
moreel, antisociaal en delinquent gedrag (Moffit, 1993). Ook neemt de kans 
op depressies, angststoornissen en suïcide toe.
Een veelgebruikte manier om aan een verbetering van sociale vaardigheden 
te werken is het volgen van een sociale vaardigheidstraining (SVT). Veron
dersteld wordt namelijk dat het probleemgedrag van kinderen het gevolg is 
van het feit dat het kind onvoldoende in staat is om gedragsalternatieven te 
genereren in sociale situaties (Huyghen, 2007). Oefeningen met betrekking 
tot samenwerking, voor jezelf opkomen en inleven in een ander dragen bij 
aan de ontwikkeling van sociale competenties. 
Kijken we naar de effecten van SVT’en dan moet geconstateerd worden dat 
de effecten over het algemeen klein zijn en slechts kort aanhouden (Van Vugt 
e.a., 2010). Redenen die hiervoor genoemd worden zijn: (1) de oefeningen 
worden onvoldoende herhaald, (2) het nieuwe sociale gedrag wordt onvol
doende geoefend (Huyghen, 2007), (3) de SVT wordt niet uitgevoerd in de 
eigen omgeving van het kind, (4) de aangeleerde vaardigheden zijn niet of 
nauwelijks relevant voor toepassing in de alledaagse situatie van het kind 
en (5) ouders worden onvoldoende betrokken bij de SVT (Van Vugt e.a., 
2010). Daarnaast lijkt het belangrijk om sociale vaardigheden in heterogene 
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groepen, zoals een klas, aan te bieden. Deelnemers kunnen adequaat gedrag 
dan ook van elkaar leren (Huyghen, 2007).
De trainingen gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie blijken het meest 
effectief. De therapie is gericht op het aanleren van sociaalcognitieve en 
probleemoplossende vaardigheden. De meest gebruikte principes zijn mo
delling en positieve bekrachtiging. Adolescenten blijken van deze trainings
vorm meer te profiteren dan jongere kinderen, wat samenhangt met de nog 
onvoltooide cognitieve ontwikkeling van de jongere kinderen (Huyghen, 
2007). Boekaerts en medewerkers (2000) zien geen voordeel van de cogni
tieve gedragstherapie voor sociaal incompetente kinderen van tien tot veer
tien jaar.

Pilotonderzoek naar de KICK-training op een basisschool
Op de Buitenschool in Den Haag (een basisschool voor speciaal onderwijs 
cluster IV) wordt aandacht besteed aan de vergroting van de sociale red
zaamheid en weerbaarheid van leerlingen, vooral bij de kinderen die voor 
de overgang naar het middelbaar onderwijs staan. In het verleden werden 
hiervoor cognitieve gedragstrainingen ingezet maar die bleken weinig ef
fectief. De vraag naar een SVT gebaseerd op andere uitgangspunten diende 
zich daarom aan. 
De leerlingen waar het om gaat kampen over het algemeen met zowel in
ternaliserende als externaliserende gedragsproblemen. Deze gedragsproble
men belemmeren de ontwikkeling van de zogenaamde executieve functies, 
de psychische processen die van belang zijn voor zelfregulatie en (zelf)stu
ring van (sociaal) gedrag. Gedragsproblemen van leerlingen worden dus 
gezien als symptomen van onderliggende problematiek, ontwikkelings
stoornissen al dan niet versterkt door een onvolledig proces van hechting 
(Bijloo, 2009; Bolwby, 1973; Rümke, 2004). Een therapeutisch uitgangspunt 
van de te ontwikkelen SVT is het opnieuw doorlopen van het hechtings
proces (Bakkervan Zeil, 1986; GiesenHuijg & De Mare, 2010). Daarnaast 
wordt ook nadrukkelijk rekening gehouden met de puberteitsfase waar de 
kinderen (ook) in zitten (Koepke, 1990; Steiner, 1984).
Een ander uitgangspunt is dat ‘het cluster IVkind’ onvoldoende bewuste 
waarneming heeft van de eigen problemen in het denken, voelen en han
delen (Van Loon & Lamot, 2004). De KICKtraining gaat daarom niet uit 
van bewuste kennis (op grond van eerdere waarnemingen) van deelnemers 
over sociale situaties maar over het opdoen van ervaringen in sociale situaties 
(Dhont, 2000). Die situaties worden aangeboden in de vorm van bewegings
oefeningen en nonverbale, beeldende werkvormen (Giesen & De Mare, 
2010). Op deze werkvormen kan, na de oefening, teruggegrepen worden 
bijvoorbeeld wanneer twee kinderen niet met elkaar willen samenwerken 
en het beeld uit het verhaal ‘de grootste stap is een stap terug doen’ een in
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gang geeft om de vraag: ‘Wie van jullie kan de grootste stap doen, om weer 
samen aan het werk te gaan?’ te stellen.
De KICKtraining wordt aan een complete klas (van ca. twaalf leerlingen) 
gegeven in aanwezigheid van de eigen leerkracht en twee begeleiders. De 
sociale vaardigheden worden dus in een natuurlijk bestaande groep aange
leerd. Verondersteld mag worden dat het in een klas altijd gaat om een he
terogene groep kinderen en dat er dus ook mogelijkheden zijn dat kinderen 
van elkaar leren. Omdat de leerkracht de inzichten en ervaringen, opgedaan 
tijdens de training, in herinnering brengt tijdens sociaal moeilijke situaties 
die tijdens de lessen (na een KICKtraining) ontstaan, wordt het gebruik van 
de nieuw verworven vaardigheden in relevante situaties verder gestimu
leerd en geoefend. Met deze opzet komt de KICKtraining tegemoet aan een 
groot deel van de eerdergenoemde aanbevelingen voor SVT’en.
Om de effectiviteit van de ontwikkelde training te beoordelen is een pilot
onderzoek uitgevoerd. Kinderen van groep 8 van de Buitenschool Den Haag 
hebben in twee achtereenvolgende jaren de KICKtraining gevolgd. Zowel 
de begeleiders, de deelnemende kinderen, als de leerkracht hebben meege
werkt aan een kwalitatieve analyse van de effectiviteit van de KICKtraining. 
Daarnaast heeft de leerkracht meegewerkt aan een kwantitatieve evaluatie 
door middel van het invullen van TRFscorelijsten, voor en na de training. 
De resultaten van dit pilotonderzoek worden in dit artikel verslagen.

9.2  Werkwijze

Doelgroep
KICK is conceptueel ontwikkeld voor leerlingen uit het speciaal onderwijs 
met een cluster IVindicatie. Kinderen met ADHD, ASS, ODD, CD, angst
stoornissen, sociale stoornissen en hechtingsstoornissen kunnen dus in 
principe allemaal deelnemen. Uitgangspunt is dat als de training aan een 
klas wordt aangeboden álle kinderen uit de groep meedoen. Er zijn in prin
cipe geen contraindicaties voor deelname. Wel zijn er factoren die kunnen 
bijdragen aan weerstand van kinderen en/of hun ouders voor de training. 
Op basis van de huidige ervaringen wordt daarom aangeraden om:
n goede afstemming met de school te realiseren met het oog op de com

municatie richting ouders;
n KICK geen sociale vaardigheidstraining te noemen omdat leerlingen en 

hun ouders dergelijke termen kennen en er (negatieve) voorstellingen bij 
hebben;

n de ouders zo veel mogelijk te betrekken bij de KICKtraining met het oog 
op het maximaliseren van het effect van de training (door voorlichting, 
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tussen en eindrapportage, evaluatiegesprekken en liefst ook inhoude
lijke betrokkenheid);

n in te spelen op verschillen in cognitieve vaardigheden (zowel in posi
tieve als in negatieve zin) van de deelnemende kinderen, vooral als het 
gaat om reflectie op eigen gedrag; – de verwachtingen voor kinderen 
met chronische stress als gevolg van onverwerkt en/of voortdurend 
trauma naar beneden bij te stellen.

Opzet KICK-training
De KICKtraining bestaat uit twaalf groepsbijeenkomsten van anderhalf 
uur, vindt eenmaal per week plaats en wordt door twee begeleiders, in aan
wezigheid van de leerkracht, gegeven. Gezien de tijdsperiode van de trai
ning valt er minstens één vakantieperiode in de training. Met deze vakantie 
hoeft niet per se rekening gehouden te worden. Aanbevolen wordt wel, om 
het einde van de KICKtraining niet samen te laten vallen met ‘onrustige 
maanden’ zoals de maand december (Sinterklaas).
De globale opzet van de KICKtraining is als volgt: de eerste vier bijeenkom
sten hebben een pedagogisch-didactisch karakter, gericht op het creëren van 
veiligheid in de groep, het opdoen van vertrouwen in de KICKbegeleiders 
en het opdoen van ervaring met kunstzinnig werken. Interventies bestaan 
vooral uit het geven van positieve bevestiging aan elk van de deelnemers. 
Deelnemers worden ook nadrukkelijk uitgenodigd om de feitelijke waarne
ming te oefenen.
Het middengedeelte van de training is psychotherapeutisch van aard. Beelden 
uit verhalen, gerelateerd aan bijvoorbeeld angst en onzekerheid, worden in 
de KICKbijeenkomsten verbonden met de levensgeschiedenis van de deel
nemers. Na inleving in het verhaal worden de deelnemers uitgenodigd hun 
eigen gevoelens, in de vorm van kunstzinnige opdrachten, te uiten. Ze wor
den daarna uitgenodigd hun emoties onder woorden te brengen en te delen 
met de rest van de groep. De verbinding met de persoonlijke (onverwerkte) 
ervaring(en) kan een proces van verwerking op gang brengen en een posi
tieve impuls geven aan de ontwikkeling van het kind. Interventies bestaan 
vooral uit het ondersteunen van het persoonlijke proces en het aanmoedi
gen van de deelnemers om de opgedane ervaringen met elkaar te delen.
De laatste vier bijeenkomsten staan in het teken van sociale activiteiten ge
richt op ontmoeting, samenwerking en (sociale) afstemming tussen de deel
nemers van de training. Interventies zijn gericht op het bespreekbaar maken 
van problemen die ontstaan in het sociale verkeer en het verkennen van 
oplossingen voor die problemen. Door vragen te stellen gericht op het ver
helderen van de kwaliteit van een oplossing, in plaats van een oordeel over 
de sociale probleemsituatie te geven, wordt de waarneming van het kind 
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geoefend en komen nieuwe oplossingen voor sociale problemen in het be
wustzijn van het kind.

Verloop KICK-bijeenkomst
Alle bijeenkomsten zijn volgens een vast patroon opgebouwd. Begonnen 
wordt met een bewegings en vormtekenoefening5 van circa tien minuten, 
bedoeld om de deelnemers uit het denken/presteren te halen en in het voe
len en handelen te laten komen. Het vormtekenen is bedoeld om bij jezelf 
te komen, de concentratie te versterken en spanning los te laten. Vervolgens 
wordt er een (deel van een) toepasselijk verhaal van circa tien minuten ver
teld en wordt er op basis van het verhaal een kunstzinnige opdracht gege
ven. De opdracht is bedoeld om de deelnemers bepaalde ervaringen op te 
laten doen. Die ervaringen variëren van persoonlijke tevredenheid over het 
werkstuk en/of persoonlijk presteren (leidend tot positieve zelfwaardering) 
tot bijvoorbeeld merken dat je in samenwerking met anderen op elkaar moet 
letten en elkaar kunt aanvullen of helpen. De kunstzinnige opdrachten (van 
ca. 20 tot 45 minuten) zijn allemaal laagdrempelig en gericht op het ervaren 
van succes. De bijeenkomst wordt ten slotte afgesloten met een reflectie op 
het kunstzinnige werk (van ca. 15 minuten) op basis van fenomenologische 
waarneming (het zonder oordeel benoemen van zichtbare kwaliteiten in het 
werk, zie bijvoorbeeld: Verhoog, 2006; Uitgeest, 2010). De nabesprekingen 
stimuleren de deelnemers zich bewust te worden van welke ervaringen tij
dens het kunstzinnig werken opgedaan werden en van de verschillen in 
ervaringen bij de verschillende deelnemers. Ze stimuleren ook de commu
nicatie over de ervaringen en het zoeken naar soortgelijke ervaringen uit het 
dagelijks leven (bijvoorbeeld: ‘Kijk volgende week eens naar situaties waar
in je met iemand rekening moet houden!’, na een samenwerkingsoefening). 
Op deze manier doen de deelnemers inzicht in de gevoelens en ervaringen 
van groepsgenoten op. 
De sessies worden in een betrokken en stimulerende en, waar mogelijk, op
bouwende, positieve sfeer gegeven. Er wordt uitgegaan van het feit dat in 
alle deelnemers een ‘gouden kern’ aanwezig is die tevoorschijn te roepen is. 
Dit vraagt van de begeleiding dat wordt uitgegaan van de mogelijkheden 
van het kind en dat ze zich niet af laten leiden door de uiterlijke symptomen 
van negatief gedrag. De aandacht is gericht op het opdoen van positieve er
varingen, de toename van zelfvertrouwen, de ontwikkeling van een gevoel 
van eigenwaarde en een positief zelfbeeld, en op het ontwikkelen van meer 
autonomie en creativiteit bij het direct oplossen van problemen, zowel in 
het werk, als in sociale conflictsituaties die tijdens de training, al dan niet 

5 Voor meer inhoudelijke aanwijzingen met betrekking tot de oefeningen: zie Giesen
Huijg & de Mare, 2011.
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bedoeld, ontstaan. Het gaat dus om een verbetering van de sociale redzaam
heid, de sociale weerbaarheid en de sociale competenties.

Begeleiding
KICK wordt gegeven door een kunstzinnig therapeut beeldend en een gz
psycholoog/orthopedagoog die beiden, met succes, de KICKtraining en de 
KICKsupervisie gevolgd hebben6. De kunstzinnig therapeut beeldend is 
verantwoordelijk voor de keuze voor, en de begeleiding van de kunstzin
nige opdrachten. De gedragsdeskundige heeft kennis van de ontwikkelings
psychologie en psychopathologie en draagt verantwoordelijkheid voor de 
psychotherapeutische interventies. Andere taken (bijvoorbeeld het vertel
len van verhalen) worden verdeeld. De leerkracht heeft geen specifieke taak 
anders dan het bijdragen aan een veilige sfeer en het bijstaan van kinderen 
die het sociaalemotioneel moeilijk hebben tijdens de training. De leerkracht 
is echter wel degene die voor continuïteit zorgt: hij7 kan de ervaringen op
gedaan tijdens de training met situaties uit de dagelijkse praktijk van de 
kinderen verbinden.
De begeleiders hebben een rijk arsenaal aan (alternatieve) opdrachten en 
verhalen voor elk van de sessies opgesteld voor aanvang van de training. 
Elke bijeenkomst wordt geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten van de 
evaluatie kan de inhoud van de volgende sessie worden aangepast. Alhoe
wel de KICKtraining een duidelijke opbouw van de bijeenkomsten kent, 
is er geen sprake van een geprotocolleerde training. Hierdoor blijft er een 
zekere mate van vrijheid om situationeel te kunnen inspelen op wat er in 
een groep gebeurt.

Opzet pilotonderzoek
Bovengeschetste training is in twee opeenvolgende jaren gegeven. Het is 
onbekend of de leerlingen nog andere vormen van therapie of vaardigheids
trainingen volgden voor, tijdens of vlak na de KICKtraining.
De KICKtraining is zowel kwalitatief als kwantitatief op effect geëvalu
eerd. De kwalitatieve evaluatie bestaat uit een reflectie van de trainers en 
de leerkracht op iedere KICKsessie. Daarnaast evalueren de trainers, de 
leerkracht, de ouders en het kind het gehele traject na de laatste sessie. 
De trainers reflecteren, zonder een vast kader, direct na de KICKsessie 
op de sessie en passen, indien nodig, de training voor de daaropvolgende 
KICKsessie aan (bijvoorbeeld met betrekking tot de keuze van het verhaal 
of de vorm van aandacht voor, of reactie op een bepaald probleem of een 
specifieke deelnemer, enzovoort). De leerkracht geeft per sessie zijn feed

6 Voor meer informatie zie www.hsleiden.nl en www.kicksova.nl 
7 Daar waar ‘hij’ staat kan uiteraard ook ‘zij’ gelezen worden.
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back op basis van de volgende vragen: ‘Wat heeft u feitelijk waargenomen?’, 
‘Wat heeft u tijdens de training als positief ervaren?’ en ‘Welk element uit de 
training denkt u mee te nemen naar de eigen onderwijssituatie?’
Aan het einde van de KICKtraining brengen de trainers de waargenomen 
(gedrags)veranderingen en psychosociale ontwikkelingen per kind onder 
woorden. Ook wordt per kind een evaluatie met het kind en de ouders ge
organiseerd. Hierbij worden alle kunstzinnige werkstukken van het kind in 
het lokaal neergelegd en wordt hij/zij naar zijn/haar ervaringen tijdens de 
sessies gevraagd (‘Wat vond je leuk?’, ‘Wat vond je vervelend?’, ‘Doe je nu 
iets anders dan voor de KICKtraining en zo ja wat?’, enzovoort). De ouders 
wordt gevraagd naar hun indruk met betrekking tot het effect van de KICK
training op de gedragsproblematiek van hun kind.
Om het effect van de training in kaart te brengen is tevens gebruikgemaakt 
van verschillende vragenlijsten uit de suite van Achenbach (1991a, 1991b). 
Het eerste jaar zijn de Teacher Report Forms (TRF’s, zie ook Verhulst e.a., 
1997) en de CBSKlijsten (voor deelnemers, zie ook Veerman e.a., 1997) ge
bruikt, het tweede jaar zijn de TRF’s en de CBCLlijsten (voor ouders, zie 
ook Verhulst e.a., 1996) gebruikt. De vragenlijsten zijn vóór en 1,5 maand na 
de training door de betrokkenen ingevuld. De leerkracht is gevraagd de vra
gen te beantwoorden op basis van hun observaties in de laatste week voor 
de scoring. De TRFgegevens van beide jaren zijn gezamenlijk verwerkt.
De TRFvragenlijst wordt aangeraden door het Nederlands Jeugdinstituut 
(april 2010, persoonlijke communicatie) en wordt door vele onderzoekers in 
binnen en buitenland gebruikt om het effect van SVT’en in kaart te brengen.
Het TRFformulier bestaat voor een deel (10 vragen) uit vragen over het 
functioneren op school en voor een deel (120 vragen) uit vragen over het 
gedrag. Deze 120 antwoorden worden verwerkt in scores op verschillende 
zogenoemde smallebandsyndromen. Een aantal van de smallebandsyn
dromen vormen gezamenlijk de subschaal ‘externaliserende problematiek’. 
Een ander deel vormt de subschaal ‘internaliserende problematiek’. De sub
scores voor alle smallebandsyndromen samen vormen de totale probleem
score. 

9.3 Resultaten

De onderzoeksgroep
In twee opeenvolgende jaren (voorjaar 2009 en voorjaar 2010) hebben kin
deren uit groep 8 van de Buitenschool in Den Haag de KICKtraining ge
volgd. Gedurende beide jaren volgden elf kinderen (waarvan één meisje) 
de training. In totaal deden dus twintig jongens en twee meisjes mee aan 
het onderzoek. De kinderen variëren in leeftijd van elf jaar en acht maanden 
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tot precies veertien jaar bij aanvang van de training. Gegevens van etnische 
achtergrond zijn niet precies bekend, maar het gaat bij beide jaren om een 
etnischcultureel gemêleerd gezelschap.
Qua problematiek is er bij beide jaren sprake van autismespectrumstoor
nissen, aandachttekortstoornissen en gedragsstoornissen maar de precieze 
verhouding van de stoornissen is niet meer te achterhalen. Op basis van de 
TRFscores blijkt er het eerste jaar vooral sprake te zijn van internaliserende 
problematiek: twee van de elf kinderen scoren in het subklinische gebied 
(meer dan 60) en zes van de elf kinderen in het klinische gebied (namelijk 
tussen 64 en 72). Voor de subscore ‘externaliserende problematiek’ zijn dit 
respectievelijk twee en vier kinderen (met scores tussen 64 en 72). In het 
tweede jaar scoren twee van de elf kinderen qua internaliserende problema
tiek in het subklinische gebied en één in het klinische gebied (66). Ook de 
ernst van de externaliserende problematiek is minder groot: slechts twee 
kinderen scoren niet in het normale gebied (61 en 65). 
Voor aanvang van de training zijn de hulpvragen van de kinderen (zoals 
geformuleerd door de ouders) geïnventariseerd door het Haags Kinder en 
Jeugdtherapeuticum. De hulpvragen zijn onder meer:
n leren om makkelijker contact te maken met vreemden en minder kwets

baar op onbekende situaties te reageren;
n verbetering van de agressieregulatie;
n beter met kritiek leren omgaan;
n verbetering van zelfvertrouwen en zelfbeeld en de omgang met anderen 

verbeteren;
n verbeteren van sociaal engagement;
n moeite met het omgaan met autoriteit verminderen;
n verbeteren van stemmingswisselingen en impulsiviteit;
n versterken van assertief gedrag, emoties leren uiten;
n verbetering van zelfvertrouwen en assertiviteit;
n contact maken met gevoelens en eerlijkheid vergroten.

Dit overzicht bevestigt de grote behoefte die de kinderen hebben aan onder
steuning op het sociaalemotionele vlak.

De KICK-trainers
De KICKtraining is beide jaren gegeven door de ontwikkelaars van de 
KICKtraining, een duo bestaande uit een ervaren gzpsychologe/ortho
pedagoge, Thea GiesenHuijg (GiesenHuijg, 2002; Giesen, 2008a; 2008b; 
Giesen, 2009) en een ervaren kunstzinnig therapeute beeldend, Marijke de 
Mare. Beide trainers werken vanuit een holistisch mensbeeld, hebben on
derwijservaring en reageren in het moment op datgene wat er in de groep 
gebeurt om de doelen van de training in levensechte situaties te bewerkstel
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ligen. Dit vraagt naast vakkennis om flexibiliteit, pedagogische kwaliteit, 
creativiteit, ervaring in het werken met groepen en het adequaat kunnen 
inspelen op situaties. 

Ervaringen van KICK-deelnemers
De spontane reacties van de kinderen die deelnamen aan de KICKtraining 
zijn tijdens de sessies niet systematisch geïnventariseerd. Toch geven onder
staande uitspraken iets weer van de ervaringen die de deelnemende kinde
ren opdoen tijdens de KICKtraining.
Een meisje is verrast over haar eigen boetseerkwaliteiten, een ander meisje 
uit haar emoties (zowel op papier als in gedrag), een jongen heeft (naar ei
gen zeggen) meer respect voor zijn moeder gekregen, en een andere jongen 
geeft aan dat hij zelf last had van zijn eigen gedrag en daar hulp voor nodig 
heeft.
De betrokken kinderen is gevraagd om CBSKvragenlijsten (Achenbach, 
1991a) in te vullen maar de resultaten bleken niet erg betrouwbaar. De kin
deren lijken zichzelf vaak te hoog in te schatten. Dit hangt samen met een 
weinig ontwikkeld reflectievermogen. Ook geven de kinderen sociaal wen
selijke antwoorden. Verschillen tussen de voor en nameting zijn groot en 
weinig informatief. De gegevens worden daarom niet in detail beschreven.

Ervaringen van de leerkracht
Gedurende de trainingsbijeenkomsten is de leerkracht van de leerlingen 
voortdurend aanwezig. Op die manier wordt de leerkracht in staat gesteld 
om voor continuïteit te zorgen: aan de ene kant weet hij welke afspraken in 
‘het normale doen’ gelden, aan de andere kant kan datgene wat tijdens de 
trainingsbijeenkomsten gebeurt, gebruikt worden tijdens de eigen lessen. 
Zo kan hij bijvoorbeeld in sociaal lastige situaties ervaringen van de trai
ningsbijeenkomsten bij de kinderen in herinnering brengen en kan hij ook 
de methodiek, gedemonstreerd tijdens de trainingsbijeenkomsten, gebrui
ken bij het reageren op nieuwe probleemsituaties. Vooral dit laatste aspect 
maakt de kans op generalisatie van de inhoud van de KICKtraining, door 
de deelnemers, groter. 
In de twee jaren waarin de KICKtraining gegeven werd, waren er verschil
lende leerkrachten. Om een indruk te krijgen van de ervaringen van de 
leerkracht werd na elke trainingsbijeenkomst gevraagd naar datgene wat 
hij tijdens de training had waargenomen en wat zij tijdens de training als 
positief dan wel negatief had ervaren. De antwoorden van de leerkracht die 
betrokken was bij de tweede training zijn gegroepeerd naar de drie doel
stellingen die hierboven genoemd zijn voor de sociale vaardigheidstraining. 
De getallen tussen haakjes betreffen de bijeenkomst waarna de opmerking 
gemaakt werd.
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Verbetering van het zelfbeeld
n Positieve bevestiging van trainers werkt stimulerend.
n Kinderen zijn verbaasd over hun eigen kunnen (4).
n Kinderen zijn beter dan ze zelf denken (4). Ze uiten verwondering over 

hun eigen kwaliteiten (10).
n Een kind met vluchtgedrag doet steeds meer met de activiteiten mee (4) 

en raakt geëngageerd (7).
n Toenemend zelfvertrouwen van de kinderen (5).
n Herhaling geeft zekerheid, houvast en vertrouwen (9).

Verbetering van de interactie met anderen 
n Waardering tussen kinderen wordt uitgesproken (1).
n Er wordt onderling hulp gegeven (1, 4).
n Negatief gedrag wordt overwonnen (3).
n Kinderen laten elkaar in hun waarde (4).
n Kinderen delen emoties met elkaar, laten zich raken en troosten elkaar 

(5).
n Er is respect van kinderen ten opzichte van elkaar (7).
n Samenwerkingsoefeningen zijn soms moeilijk (9) maar soms verrassend 

leuk om met iemand uit te voeren (9, 10).
n Een kind dat vaak ‘negatief’ reageert, wordt steeds positiever en heeft 

geen driftbuien meer (10).
n De klas is meer een geheel geworden (10).

Verbetering van de zelfredzaamheid
n Kinderen zoeken zelf naar oplossingen (4).
n Teruggetrokken kinderen doen actief mee (6).
n Een kind stelt een grens en kan daardoor beter meekomen in het geheel.
n Er is toename van inzicht in het eigen gedrag (10).
n Kinderen zijn beter in staat hun eigen behoeften te verwoorden (10).

Gevraagd naar datgene wat de leerkracht mee denkt te nemen naar zijn ei
gen lessituatie, leverde onder meer de volgende antwoorden op:
n Sociaalemotionele ontwikkeling relateren aan ‘ikjijwij’situaties, taal

gebruik aanpassen (3).
n Aanpak om problemen op te lossen uit de KICKtraining gebruiken (4).
n Meer korte, afwisselende werkvormen in de lessen gebruiken (7).
n In de lessituatie teruggrijpen naar het verhaal en de oefeningen die tij

dens de training zijn gebruikt (8).
n Bewegingsoefeningen ook tijdens lessituatie gebruiken (8).
n Dingen duidelijk maken aan de hand van metaforen (8).
n Via positieve benadering zijn dingen (ook) duidelijk te maken (10).
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De werkelijke implementatie van deze voornemens is overigens niet geëva
lueerd.
Daarnaast viel uit de antwoorden op te maken dat de leerkracht tijdens de 
KICKbijeenkomsten meer zicht kreeg op de positieve eigenschappen van 
‘zijn’ kinderen, talenten van hen ontdekte en zichzelf steeds meer afvroeg 
hoe hij de kinderen het beste kon benaderen. Hij was verbaasd over het feit 
dat kinderen verbanden kunnen leggen tussen verhalen en hun persoonlijke 
ervaringen en over het feit dat het karakter van sommige kinderen zo duide
lijk uit hun kunstzinnige werk spreekt.

TRF-scores
Naast de kwalitatieve feedback van de leerkracht als maat voor de effectivi
teit van de training, is de leerkracht ook gevraagd per leerling, voorafgaand 
aan, en na de KICKtraining, een TRFformulier (uit de ASEBAsuite van 
Achenbach, 1991b) in te vullen. Hieronder worden de gegevens van de 120 
gedragsvragen weergegeven. De resultaten van de ‘totale probleemscore’ en 
de subschalen ‘internaliserende problematiek’ en ‘externaliserende proble
matiek’ zijn weergegeven in grafiek 1.

Grafiek I Gemiddelde waarden van de totale probleemscore (total) en de subschalen ‘inter-
naliserende problematiek’ (intern) en ‘externaliserende problematiek’ (extern) zoals gemeten 
met de TRF-vragenlijst voor en na de KICK-training (N = 22). De grenzen van het subklinische 
gebied (60) en het klinische gebied (63) zijn aangegeven.

De resultaten van de onderliggende smallebandsyndromen zijn weerge
geven in grafiek 2.
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Grafiek 2 Gemiddelde waarden van de probleemschalen, die de subschalen ‘totale score’,  
‘internaliserende problematiek’ en ‘externaliserende problematiek’ vormen, zoals gemeten 
met de TRF-vragenlijst voor en na de KICK-training (N = 22). De grens van het subklinische ge-
bied (65) is aangegeven. De afkortingen in de grafiek zijn in tabel 9.1 uitgeschreven. De eerste 
drie smalle-bandsyndromen (‘angstig/depressief’, ‘teruggetrokken/depressief’ en ‘lichamelijke 
klachten’) vormen samen de score voor het brede-bandsyndroom ‘internaliserende problema-
tiek’, de laatste twee smalle-bandsyndromen ‘normafwijkend gedrag’ en ‘agressief gedrag’ 
vormen samen de score voor het brede-bandsyndroom ‘externaliserende problematiek’. Alle 
scores samen vormen de score voor ‘totale problematiek’.

Met behulp van Ttoetsen zijn de verschillen tussen voor en nameting op 
significantie onderzocht. Deze gegevens zijn weergegeven in tabel 9.1.
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Tabel 9.1 Gemiddelde waarden van alle probleemschalen van de TRF-vragenlijst zoals geme-
ten voor en na de KICK-training (N = 22). De verschillen tussen voor- en nameting zijn onder-
zocht met T-toetsen. Significante verschillen (p < 0,05) zijn vet gedrukt.

TRF-score 
voormeting

TRF-score 
nameting

Gemiddelde 
verschil-

score

Standaard- 
deviatie

Significan-
tie (T-toets)

Total problems  57,3  55,5  –1,7  3,9  0,048

Internalising 
problems

 57,2  56,3  –0,91  5,0  0,396

Externalising 
problems

 56,8  57,1  0,30  4,6  0,754

Anxious/ 
depressed

 60,6  59,0  –1,6  4,0  0,077

Withdrawn/ 
depressed

 56,1  54,3  –1,8  4,4  0,059

Somatic  
complaints

 52,0  53,2  1,2  6,2  0,393

Social  
problems

 59,6  58,2  –1,4  4,8  0,177

Thought  
problems

 56,3  55,9  –0,39  6,0  0,757

Attention  
problems

 55,6  53,8  –1,7  2,4  0,002

Rule-Breaking 
behavior

 55,8  57,0  1,1  2,6  0,049

Agressive 
behavior

 58,4  57,9  –0,52  4,3  0,564

De resultaten laten een verbetering zien op de totale probleemscore en de 
score voor ‘internaliserende problematiek’ (grafiek 1). Maar alleen de verbe
tering in de totale probleemscore is statistisch significant (tabel 9.1). De ver
betering wordt vooral veroorzaakt door een verbetering van de scores voor 
de smallebandsyndromen ‘anxious/depressed’ en ‘withdrawn/depressed’ 
(grafiek 2) die beide net niet significant zijn (tabel 9.1). De score voor ‘exter
naliserende problemen’ verslechtert (grafiek 1) en dit is een direct gevolg 
van de significante verslechtering in de score van het smallebandsyndroom 
‘rule breaking behavior’ (tabel 9.1). Verder treden er relatief grote verbete
ringen op voor de smallebandsyndromen ‘social problems’ en ‘attention 
problems’ (grafiek 2) maar deze zijn niet significant (tabel 9.1).
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Wordt de selectie van elf kinderen met een score voor internaliserende pro
blematiek in het (sub)klinische gebied (60 of meer) vóór aanvang van de 
KICKtraining apart bekeken dan blijkt dat de gemiddelde score voor inter
naliserende problematiek van 65 naar 61 daalt. De vijf kinderen die scoorden 
in het klinische gebied (65 of meer) scoorden voor de training gemiddeld 68 
en na de training gemiddeld 63 (dus in het subklinische gebied). De gemid
delde score voor externaliserende problemen neemt slechts iets af, namelijk 
van 65 naar 64 voor de selectie van acht kinderen die vóór aanvang van de 
KICKtraining in het (sub)klinische gebied scoorden. De vier kinderen die in 
het klinische gebied scoorden (65 of meer) scoorden voor de training gemid
deld 68 en na de training 65.

9.4 Discussie

De verwachtingen ten aanzien van het effect van de kunstzinnige, sociale 
vaardigheidstraining KICK die in dit hoofdstuk beschreven is, waren en zijn 
hoog gespannen. Dit heeft aan de ene kant te maken met het feit dat de 
KICKtraining op een zeer basaal ontwikkelingsniveau van haar deelnemers 
aangrijpt en start met opdrachten die het zelfvertrouwen vergroten alvo
rens opdrachten te geven waarbij het vertrouwen in een ander een cruciale 
rol speelt (zoals bij samenwerkingsopdrachten). De kinderen doorlopen tij
dens de KICKtraining als het ware opnieuw en versneld de fasen van het 
hechtingsproces (Bakkervan Zeil, 1986; Bijloo, 2009). Daarnaast worden de 
kinderen aangemoedigd met zichzelf in contact te komen en vanuit veilig
heid en vertrouwen de verbinding met de ander aan te gaan en om op basis 
daarvan de sociale ontwikkeling een impuls te geven. Deze gedachte is niet 
terug te vinden in cognitieve gedragstherapieën. 
De KICKtraining die in dit hoofdstuk beschreven is, is op tweeërlei wijze 
op effectiviteit onderzocht. Aan de ene kant heeft een kwalitatieve analyse 
van de training plaatsgevonden gebaseerd op gesprekken met betrokkenen 
(leerkrachten, kinderen en ouders), uitgaande van vooraf opgestelde vra
genlijsten. Aan de andere kant is de training met behulp van TRFvragenlijs
ten, kwantitatief, in de tijd gevolgd. Hierbij is geen controlegroep betrokken. 
Op de Buitenschool Den Haag wordt enthousiast over de KICKtraining ge
sproken tijdens evaluatiegesprekken. Verder geeft de gretigheid waarmee 
de school inmiddels een derde groep heeft laat trainen en een vierde groep 
wil laten trainen, aan dat de KICKtraining in een behoefte voorziet. De heil
zaamheid van KICK wordt door de ontwikkelaars van de training vooral 
gezocht in de positieve gezindheid en betrokkenheid waarmee de trainers 
de deelnemers tegemoet treden. Daarnaast lijkt het ervaringsleren als uit
gangspunt bij een SVT aan te sluiten bij de doelgroep.
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De positieve gegevens uit de kwalitatieve analyse komen echter niet goed 
overeen met de gegevens uit de kwantitatieve analyse, waar slechts een 
kleine, weliswaar significante, verbetering van de totale probleemscore ge
vonden wordt. Dit werpt de vraag op of het TRFformulier wel voldoende 
sensitief is voor verandering en welke verandering in de TRFscore maat
schappelijk relevant is (namelijk resulterend in verminderd immoreel, anti
sociaal en delinquent gedrag en een vermindering van depressie, angst en 
suïcide (Moffit, 1993)). Op de laatste vraag is geen zinvol antwoord te geven 
wegens een gebrek aan gegevens. De sensitiviteit van het meetinstrument 
wordt door het werkveld als goed beoordeeld. 
Uit andere studies is bekend dat kinderen uit het cluster IVonderwijs baat 
hebben bij sociale vaardigheidstrainingen, maar dat het batige effect snel 
na de training verdwijnt (niet generaliseert). Omdat de nameting in deze 
studie een aantal weken ná de laatste KICKsessie plaatsgevonden heeft, 
is het goed mogelijk dat een deel van de vooruitgang die met KICK (meet
baar) bereikt is, weer teniet is gedaan door de tijd. In de vervolgstudie zal 
de nameting daarom direct na de laatste KICKsessie plaatsvinden en wordt 
er ruimte gemaakt voor een followupmeting. In vervolgstudies worden 
daarom kinderen uit groep 7 getraind (in plaats van kinderen uit groep 8). 
Als de directe (TRF)nameting daartoe aanleiding geeft, zullen ook follow
up(TRF)metingen uitgevoerd kunnen worden als de leerlingen in groep 8 
zitten. 

Naar aanleiding van de verschillen tussen de kwalitatieve en kwantitatieve 
gegevens doemt ook de vraag op of het doel van de KICKtraining precies 
dat is wat het TRFformulier meet. Gezien de opbouw van de KICKtrai
ning kunnen de volgende doelstellingen geformuleerd worden: (1) objectie
verend leren waarnemen, (2) opbouw van zelfvertrouwen, (3) verbetering 
van het zelfbeeld, (4) verwerking van minder plezierige ervaring(en), (5) 
verbetering van de omgangsvorm met anderen en (6) verbetering van de 
sociale redzaamheid. De kwalitatieve analyse voorziet in principe in evalu
atiemogelijkheden op al deze deelgebieden. De kwantitatieve analyse meet 
vooral de vooruitgang op de laatste twee deelgebieden. Vooruitgang in deze 
gebieden wordt (op den duur) zichtbaar in gedrag en zou dus met de TRF
vragen lijst te meten moeten zijn. Gezien het feit dat slechts vier van de twaalf 
bijeenkomsten gericht zijn op samenwerken (en dus op het verbeteren van 
omgangsvormen) hoeft het niet zo verwonderlijk te zijn dat het effect van 
de KICKtraining niet goed gemeten kan worden met de TRFformulieren. 
Wordt een verbetering van de score op TRFformulieren nagestreefd, dan 
zou wellicht een vervolgtraject ingegaan moeten worden, gericht op de ver
dere ontwikkeling van omgangsvormen en sociale redzaamheid.
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Op basis van literatuurgegevens lijkt het cruciaal dat de ervaringen opge
daan tijdens de KICKtraining verbonden worden met ervaringen van kin
deren tijdens alledaagse praktijksituaties (Van Vugt e.a., 2010), in dit geval 
in de klas. Het is dus van groot belang dat de leerkracht bij de KICKtrainin
gen aanwezig is en ook een actieve rol speelt bij het in herinnering brengen 
van het geleerde in de tijd tussen de KICKsessies. Het vermoeden bestaat 
dat de rol van de leerkracht tijdens de beschreven KICKtrainingen nog niet 
optimaal benut is. Manieren om de rol van de leerkracht te vergroten zijn (1) 
het verder verhelderen van de doelstellingen per sessie, (2) het inzichtelijk 
maken welke gedragsveranderingen met welke sessie nagestreefd worden 
of kunnen worden (3) het coachen van de leerkracht tijdens het KICKtraject 
en/of (4) het instrueren van de leerkracht vóór het KICKtraject. Momenteel 
wordt bekeken welke oplossing haalbaar is in de praktijk en of (een van) 
de genoemde oplossingen ook het gewenste effect (een verbetering van het 
kwantitatieve effect) heeft/hebben.
Op een vergelijkbare manier is ook te beargumenteren dat het betrekken van 
ouders bij de KICKtraining een positief effect op het resultaat zou kunnen 
hebben. Het is op de REC IVschool uit deze studie echter moeilijk gebleken 
om ouders te betrekken bij de training (aanwezigheid bij de evaluatie levert 
al veel problemen op) en daarom wordt afgezien van een verdere verdie
ping in de bijdrage die ouders zouden kunnen leveren aan het effect van de 
KICKtraining.
Het verschil tussen de kwalitatieve en kwantitatieve metingen geeft aan dat 
er wellicht ruimte is om de KICKtraining te verbeteren maar ook dat er 
op dit moment behoefte bestaat aan een meetinstrument dat het kwalitatief 
waargenomen effect wél kan meten. Tot nu toe is een dergelijk instrument 
nog niet gevonden.

Hierboven zijn de kwantitatieve gegevens steeds gebaseerd op de gemid
delde waarden van alle deelnemende kinderen. Als meer in detail gekeken 
wordt, zijn er een aantal interessante waarnemingen te doen. Wordt bijvoor
beeld naar de groep kinderen (N = 11) met een internaliserende probleem
score in het (sub)klinische gebied gekeken, dan moet geconstateerd worden 
dat de gemiddelde probleemscore van 65 (de klinische grens) ná de KICK
training gezakt is tot 61, net boven de subklinische grens. Dit is een hoopvol 
gegeven. Het is echter moeilijk te zeggen of deze vermindering significant 
is omdat de groep kinderen klein is. Kinderen met externaliserende pro
blematiek in het (sub)klinische gebied lijken minder te profiteren van de 
KICKtraining.
Op het niveau van het individu zijn er opmerkelijke verbeteringen gevon
den bij sommige deelnemers. Opvallend is bijvoorbeeld het kind waarbij de 
totale probleemscore met 12 punten achteruitgaat (en waarbij de internali
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serende probleemscore zelfs met 17 punten achteruitgaat). Hier tegenover 
staan echter ook kinderen waarbij totaalscores omhoog gaan (en klachten 
verergeren). Het zou interessant zijn om in een vervolgstudie aandacht te 
besteden aan de reden van de grote individuele verschillen.

Hoewel de training in eerste instantie is opgezet voor kinderen uit het clus
ter IVonderwijs, is het te verwachten dat ook andere doelgroepen die moei
te hebben met cognitief onderwijs, bijvoorbeeld kinderen met een verstan
delijke beperking, zullen profiteren van de KICKtraining, mits de training 
wordt aangepast aan die doelgroep qua moeilijkheidsgraad en belevingswe
reld. Het ligt in de bedoeling om de KICKtraining voor andere doelgroepen 
aan te passen en ook op effect te bestuderen. Er is reeds een aanpassing bin
nen de heilpedagogie/sociaaltherapie uitgewerkt en gegeven. Het streven 
is nu om de KICKtraining aan te passen en te implementeren in het basis
onderwijs. De auteurs zijn daarom actief op zoek naar basisscholen die geïn
teresseerd zijn in de KICKtraining (en deelname aan een effectonderzoek). 
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Hoofdstuk 10

Een exploratief onderzoek  
naar de therapeutische werking  

van de kleur smaragdgroen 
toegediend via een kleurenlichtbad

A. Verhoog en H. van der Geest

10.1 Inleiding 

Tussen februari en augustus 2009 is er in het Antroposofisch Gezondheids
centrum ‘De Lemniscaat’ in Leiden een klein explorerend onderzoek8 naar 
de werking van de kleurenlichtbadtherapie uitgevoerd. Aan dit onderzoek 
deden tien proefpersonen mee. Iedere proefpersoon kreeg vijf baden toege
diend. Het onderzoek beperkte zich tot één kleur: het smaragdgroen. Collot 
d’ Herbois zelf gebruikte voor deze kleur de Engelse naam viridian green. 
Het onderzoek waarover we hier rapporteren is voortgekomen uit de wens 
om de kennis van de effecten van de nog jonge kleurenlichtbadtherapie te 
verruimen. Deze therapie werd door de kunstenares en schildertherapeute 
Liane Collot d’Herbois (19071999) voorgesteld. Zij was ervan overtuigd dat 
de therapeutische werking van kleur via een bad een grote verrijking van de 
therapeutische werking van kleur zou zijn. De achterliggende gedachte hier
bij is, dat het voor de moderne mens door zijn in toenemende mate eenzijdig 
cognitieve ontwikkeling, steeds minder gemakkelijk is, om een verbinding 
te vinden met kleuren. In een bad zweeft de mens als het ware in de kleur, 
waardoor deze veel directer op de mens kan inwerken dan bijvoorbeeld in 
de schildertherapie. Een andere motivatie voor een uitwendige kleurenthe
rapie via een bad was de bemiddelende rol van het water. Collot d’Herbois 
waarschuwde voor de droge toepassingen, waarbij gekleurd elektrisch licht 
de mens zonder de buffer van het water direct bestraalt. 
De auteurs willen door middel van onderzoek een bijdrage leveren aan de 
onderbouwing van ideeën over de therapeutische werkzaamheid van kleur 

8 Zie voor het onderzoeksvoorstel: Van der Geest & Verhoog, 2008.
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als deze de mens via het medium water bereikt. Voor een uitgebreider ver
slag van dit onderzoek verwijzen we naar www.delemniscaat.nl9. 

10.2 Achtergronden van de kleurenlichtbadtherapie met smaragdgroen

Verwachtingen
Collot d’Herbois (1993) beschrijft het smaragdgroen als de meest genezen
de (most healing colour) van alle kleuren. Vanuit deze opvatting en vanuit 
de eigen ervaringen met de werking van deze kleur in de schildertherapie, 
gaan de onderzoekers ervan uit dat er een krachtige gezondmakende, dat 
wil zeggen evenwichtscheppende, werking van uitgaat. Met betrekking tot 
het drieledige mensbeeld (zie ook hoofdstuk 6) betekent dit dat eenzijdig
heden van de polaire gebieden, zowel in de zin van een te sterke als van 
een te zwakke werking, tot een beter evenwicht gebracht worden. Hierdoor 
ontstaat er tevens een meer harmonische samenwerking tussen de drie ge
bieden onderling, de beide polen en het midden. Met betrekking tot het 
vierledige mensbeeld bestaat de verwachting dat de ikorganisatie (zie ook 
hoofdstuk 6) versterkt wordt, omdat het smaragdgroen de meest lichtver
wante en in die zin ook de meest geestelijke en Ikverwante van alle kleuren 
is. Het ik kan grotere zeggenschap over de overige wezensdelen verkrijgen, 
waardoor eenzijdigheden meer in evenwicht gebracht worden. De door het 
smaragdgroen meestal optredende warmtereactie duidt eveneens op een 
versterking van de ikorganisatie. Ook kan hierdoor de verbinding tussen 
de wezensdelen onderling en met name tussen de bovenste en onderste we
zensdelen bevorderd worden (betere incarnatie). 

Therapeutische relevantie
Ziekte en gezondheid worden niet alleen beschouwd als zuiver fysieke ver
schijnselen maar zijn ten diepste verbonden met de psyche en het geestelijke 
van de mens en met diens verbondenheid met zijn omgeving. Bij de keuze 
voor bepaalde therapeutische middelen laat men zich dan ook leiden door 
het besef dat de krachten die de mens in zich draagt ook in de hem omrin
gende wereld aanwezig en werkzaam zijn en daar gevonden en therapeu
tisch toegepast kunnen worden. In die zin kunnen ook de kleuren als thera
peutische middelen gezien worden. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat kleur 
niet alleen een verschijnsel is dat buiten de mens zichtbaar is maar dat kleur 
ook in de menselijke psyche leeft en werkzaam is. Daarnaast heeft kleur ook 

9 Deze onderzoeksrapportage is met name ook bedoeld voor artsen en therapeuten 
die geïnteresseerd zijn in de vanuit een antroposofische achtergrond ontwikkelde 
kleurenlichtbadtherapie.
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invloed op het menselijk lichaam. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het door 
iedereen gemakkelijk te ervaren verschijnsel dat rode tinten verwarmend op 
de mens werken. In die zin kan zelfs gezegd worden dat de mens een kleur
wezen is. Ook bij een therapie met water gaat het vanuit bovengenoemde 
zienswijze niet alleen om het fysieke verschijnsel water maar ook om ver
schillende specifieke, niet fysieke kwaliteiten die op de mens werken. Een 
algemeen bekend voorbeeld hiervan is de verfrissende werking van water. 
De keuze voor een benadering vanuit het drie en vierledig mensbeeld en 
niet vanuit een bepaald ziektebeeld, is gebaseerd op het idee dat op die 
manier ruimere toepassingsmogelijkheden zichtbaar kunnen worden. We 
menen met deze werkwijze een onafhankelijker standpunt in te nemen. Als 
duidelijk wordt hoe een bepaalde kleur op de mens inwerkt, kan van daar
uit naar een patiënt gekeken worden. Gaat het bijvoorbeeld bij een bepaal
de mens om een te geringe verbinding tussen de bovenste en de onderste  
wezens delen, dan kan een kleur voor het bad gekozen worden die deze ver
binding kan verbeteren. Ook naar ziektebeelden kan vervolgens op deze 
manier gekeken worden: als een ziekteverschijnsel samenhangt met een be
paalde verstoring van het evenwicht in de drie of vierledige samenhang 
dan kunnen, vanuit de door dit onderzoek opgedane bevindingen  aankno
pingspunten voor de therapeutische toepassing van het kleurenlichtbad ge
vonden worden. 

De invloed van kleur op de mens
Steiner
Steiner spreekt in tal van voordrachten over kleur. Hij gaat, net als Goethe, 
uit van het verschijnen van kleur tussen licht en duisternis. Licht en duister
nis zijn bij hem niet voornamelijk zintuiglijk waarneembare verschijnselen 
maar vooral geestelijke krachten. Hij beschrijft dat kleuren een wezenlijk 
onderdeel zijn van de geestelijke wereld en hoe ze verbonden zijn met de 
psyche en het geestelijke van de mens. In de geestelijke wereld is de mens 
omringd en doorweven van kleur. Iedere kleur heeft haar eigen kwaliteit en 
wezen. In de aardse omgeving, vooral in de atmosfeer, hebben de kleuren 
deze hemelse kwaliteiten behouden. Doordat de mens ten diepste verbon
den met kleur op de aarde komt, heeft kleur ook na zijn geboorte grote in
vloed op hem.

Collot d’Herbois
Collot d’Herbois werkt de opvatting van Steiner verder uit. Ook voor haar 
zijn licht en duisternis geestelijke entiteiten. Tussen de polariteiten van licht 
en duisternis verschijnen de kleuren als wezens. Zij verwerkt de bevindin
gen van Steiner zodanig, dat ze op grote schaal voor kunstenaars en thera
peuten toepasbaar worden. Hiermee maakt ze het mogelijk dat genoemde 
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inzichten de basis vormen voor een gedetailleerde toepassing in de kleu
rentherapie, zowel op psychisch niveau, als op geestelijk en fysiek niveau. 
In de schildertherapie zijn vele van haar inzichten toegepast en verder ont
wikkeld. Zij levert met haar werk een grote bijdrage aan het begrip van de 
werking van de kleuren op de gehele mens.

Smaragdgroen
Het smaragdgroen is een bijzondere kleur. Het gaat hierbij niet om het groen 
van de plantenwereld met al zijn tinten maar om een helder groen, zoals dit 
in sommige mineralen te vinden is, bijvoorbeeld in de smaragd. In de at
mosfeer ontstaat deze kleur wanneer een zeer krachtig licht in de duisternis 
schijnt. Het is de meest lichtverwante kleur die we kennen. In het dagelijks 
leven kunnen we deze kleur zien als we een witte badkuip vullen met water. 
Dat water krijgt naarmate de badkuip meer gevuld wordt een steeds duide
lijker, helder lichtgroene kleur. Dit is de tint die we in het kleurenlichtbad zo 
dicht mogelijk proberen te naderen.
Smaragdgroen schept grenzen en vormen. De andere kleuren bewegen er, 
opkomend vanuit de duisternis, omheen. Het lichtverwante karakter van 
het smaragdgroen maakt het mogelijk dat er door haar inwerking op de 
duisternis beweging en ruimte ontstaan. Het schept een ruimte waarin alle 
andere kleuren hun eigen kwaliteit en dynamiek tonen. De van zichzelf als 
koel te ervaren groentint van het smaragdgroen wekt bij de mens die zich 
ermee uiteenzet een incarnerend effect met een vaak krachtige warmteim
puls op.
Vanuit de therapeutische ervaring met de kleur smaragdgroen valt de ana
logie met de kwaliteiten van het ik en de ikorganisatie op. Denk hierbij 
onder andere aan de onafhankelijke positie die het ik kan innemen maar 
ook aan de krachtige werking van het ik op alle gebieden van de mens. 
Het smaragdgroen laat verwante kwaliteiten zien. De kracht waarmee het 
smaragdgroen zich manifesteert, is bepalend voor de plaats van alle andere
kleuren. Vandaar dat ervan uitgegaan werd dat deze kleur, toegediend via 
het kleurenlichtbad, een werking op mogelijk alle gebieden van de drie en 
vierledigheid van de proefpersonen kan hebben. De kleur kan een ikver
sterkende werking op de mens hebben. Met andere woorden: het kan hel
pen om het geestelijk deel van de mens actief te laten zijn in de psyche en het 
lichamelijk functioneren en welbevinden van de mens. 

Water als therapeutisch middel 
De verfrissende, verkwikkende kwaliteit van water is algemeen bekend en 
wordt in het dagelijkse leven door iedereen ervaren. Alleen al dit aspect van 
water maakt het begrijpelijk dat het een therapeutisch bruikbaar medium is.
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In de antroposofisch therapeutische praktijk speelt de badtherapie een be
langrijke rol. De badtherapeut verlevendigt het water voor de therapie be
gint, door het met zijn armen in een lemniscatische stroming te brengen. 
Daardoor wordt het water toegankelijker voor de ether of levenskrachten 
en worden de fysieke krachten minder sterk. In een bad wordt de zwaarte 
grotendeels opgeheven. 
In de kleurenlichtbadtherapie worden kleur en water bewust bij elkaar ge
bracht. De werking van de kleur wordt zodoende door de bemiddelende 
kwaliteit van water geïntensiveerd. 

10.3 De doelstelling en vraagstelling van het onderzoek

De doelstelling van dit onderzoek is te laten zien dat een bepaalde kleur 
– in dit geval het smaragdgroen – via het kleurenlichtbad op de mens kan 
inwerken, en te onderzoeken welke effecten dit heeft. Hierdoor kan deze 
nieuwe therapie mogelijk vaker en doeltreffender toegepast worden dan 
nu het geval is. Het onderzoek richt zich op de mens in zijn drie en vier
ledige samenhang en heeft de volgende vraagstelling: welke effecten heeft 
het smaragdgroen op de drieledige mens en op de vierledige mens als het 
toegediend wordt via een kleurenlichtbad? 

10.4 Materiaal en methoden

Het bad
Het bad is 2 meter lang, 80 centimeter breed en 56 cm hoog (buitenmaten). 
Het bad wordt zo gevuld dat de proefpersoon zo veel mogelijk onder het 
wateroppervlak ligt
In elke zijwand van het bad bevinden zich drie lampen voor de toevoer van 
het gekleurde licht. Ook in het ruggedeelte bevindt zich een lamp. De licht
toevoer gebeurt via glasvezelkabels. De kleur wordt door middel van een 
lichtmengpaneel bepaald. Door het gebruik van deze techniek is het moge
lijk om bij alle baden van alle proefpersonen exact dezelfde tint te gebrui
ken. Als de badruimte helemaal verduisterd is, is het groen in het badwater 
het meest duidelijk zichtbaar. 
In het geval van het kleurenlichtbad, waarbij het in eerste instantie om de 
werking van de kleur gaat, kan de watertemperatuur een ondersteunende 
rol hebben. Om tot een voor het onderzoek bruikbare constante te komen 
zonder de proefpersoon te sterk te belasten, is gekozen voor één graad on
der de lichaamstemperatuur, oraal gemeten. 
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Normaliter kan de duur van therapeutische baden gevarieerd worden. In het 
kader van een onderzoek is een vaste tijdsduur noodzakelijk. Op basis van 
de opgedane ervaring tijdens de oefenbaden bleek gemiddeld zeven minu
ten een goede behandeltijd te zijn, die ook voor de proefpersonen geschikt 
geacht werd. Bij een langere duur was de werking soms te sterk, bij een kor
tere duur veel zwakker. Omdat duidelijk is dat van de proefpersonen voor 
dit onderzoek een grote inzet wordt gevraagd, is tijdens de proefperiode  
onderzocht hoeveel baden er minimaal nodig zijn om een werking te erva
ren. Uit eigen waarneming is opgemaakt dat bij het toedienen van vijf baden 
een duidelijk toenemende versterking van de werking te ervaren is. Na het 
vijfde tot het zevende bad kon eerder een bestendiging dan een versterking 
waargenomen worden. Dit heeft geleid tot de keuze om vijf baden te geven.

Proefpersonen
Aan dit onderzoek deden vier mannelijke en zes vrouwelijke proefpersonen 
mee. De leeftijd lag tussen 22 en 72 jaar.
De proefpersonen zijn niet volgens bepaalde criteria en procedures geko
zen. Het zijn mensen die over het aanstaande onderzoek gehoord hadden 
en graag wilden meedoen.
Het was opvallend dat de schijnbaar gezonde deelnemers toch relatief veel 
gezondheidsklachten hadden. Aangezien de onderzoeksvraag zich richtte 
op de vraag hoe de kleur smaragdgroen op de drie en vierledige samen
hang van de mens werkt, leek ons dit geen groot probleem. 
De klachten van de proefpersonen hadden vaak een algemeen karakter. Veel 
voorkomend waren problemen met de slaap, variërend van moeilijk insla
pen, slecht doorslapen, te vroeg wakker worden of combinaties hiervan. Ook 
vermoeidheidsklachten waren een vrij algemeen thema. Spanningsklachten 
kwamen eveneens bij meerdere mensen naar voren. Meerdere proefperso
nen hadden hoofdpijnklachten. Velen hadden geen goede warmteverdeling 
van het lichaam. Meerdere proefpersonen leden aan een ziekte (bijvoorbeeld 
hart en vaatziekten, darmstoornissen, stoornissen van het zenuwstelsel, 
migraine en burnout).

Kwalitatieve en kwantitatieve methoden
De onderzoeksvraag wordt zowel met kwalitatieve als kwantitatieve me
thoden beantwoord.
Bij de kwalitatieve benadering wordt uitgegaan van waarnemingen gedaan 
door therapeuten en die van de proefpersoon zelf. 
De therapeuten richten zich op: 
n anamnese en waarnemingen van de arts tijdens een gezondheidsonder

zoek voor het eerste bad;
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n een vragenlijst die door de proefpersoon tijdens een intake gesprek met 
de kunstzinnig therapeut/onderzoeker ingevuld wordt;

n waarnemingen van de kunstzinnig therapeut/onderzoeker tijdens het 
intakegesprek;

n waarnemingen van de badtherapeut tijdens de badsessies en het narus
ten, inclusief de indrukken die de badtherapeut opdoet aan metingen 
van lichaamstemperatuur, bloeddruk, polsfrequentie, glucose en Hb
waarde van het bloed.

Alle waarnemingen en gegevens worden door de arts en de betrokken the
rapeuten in een bijeenkomst bijeengebracht en gezamenlijk verwerkt. Dit 
leidt uiteindelijk tot een gemeenschappelijk beeld van de drie en vierledige 
samenhang (zie ook hoofdstuk 6) van de betreffende proefpersoon zoals dat 
door hen in die tijd is gezien.

De proefpersoon zelf richt zich op:
n vragenlijsten over de door de proefpersoon waargenomen werking van 

het bad, die na iedere badsessie ingevuld worden. De antwoorden kun
nen door de onderzoekers gebruikt kunnen worden bij de beoordeling 
van de werking van het bad op de drie en vierledigheid. Na het eerste 
bad vult de proefpersoon twee vragenlijsten in: een op de dag zelf en een 
op de volgende dag. Alle andere keren vult de proefpersoon alleen op de 
dag volgend op het bad de vragenlijst in;

n eigen waarnemingen, die vervolgens mondeling aan de badtherapeut 
meegedeeld worden.

Bij de kwantitatieve benadering wordt uitgegaan van:
n de na de baden ingevulde vragenlijsten;
n de voor en na de baden uitvoerde metingen van lichaamstemperatuur, 

bloeddruk, polsfrequentie, glucose en hemoglobinegehalte van het 
bloed;

n rapportcijfers. Er zijn na afsluiting van de praktische onderzoeksperiode 
rapportcijfers met betrekking tot een sterke of zwakke werking van het 
bad gegeven door de badtherapeut en door de kunstzinnig therapeut/
onderzoeker op basis van het intakegesprek, de besprekingen met de arts 
en de afsluitende telefoongesprekken. Deze rapportcijfers zijn spontaan 
en zonder lang na te denken gegeven. Ze geven een globale indruk weer 
van de betreffende therapeut over het effect van het bad op de proefper
sonen.
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Vragenlijsten
De vragenlijsten die de proefpersonen na elk bad invulden, hadden betrek
king op zowel de drieledigheid als op de vierledigheid. De antwoorden la
ten zien welke veranderingen er op het gebied van de verschillende wezens
delen opgetreden zijn. Deze veranderingen en de mate waarin ze optraden, 
werden als volgt weergegeven:  –  x  0  + 
Bij geen of een geringe verandering werd het kruisje (x) op of dicht bij 0 ge
plaatst, bij een grotere verandering dichter bij – of +. Deze antwoorden zijn 
door de onderzoekers omgerekend in een driepuntsschaal. 

Overige meetinstrumenten 
n Voor het meten van de lichaamstemperatuur is gebruikgemaakt van een 

digitale koortsthermometer FTX van Medisana. 
n De bloeddruk en de polsfrequentie werden gemeten met behulp van een 

bovenarmbloeddrukmeter, de Omron M6.
n Voor het meten van de bloedglucose van de proefpersoon werd gebruik

gemaakt van de Precision Xceed.
n Het hemoglobinegehalte werd gemeten met Hemo Cue BHemoglobin.

10.4 Resultaten 

Een casusbeschrijving als voorbeeld van een kwalitatieve analyse van de 
effecten
In deze paragraaf laten we, aan de hand van een casusbeschrijving, iets zien 
van de resultaten van de kwalitatieve analyse van al het verzamelde mate
riaal. Een veel uitgebreidere versie – ook van alle andere proefpersonen – is 
te lezen in het onderzoeksrapport.
Voorafgaand aan het eerste bad vond een intakegesprek met de kunstzinnig 
therapeut plaats. Er volgde een algemeen medisch onderzoek door de arts, 
dat mede bedoeld was om eventuele contraindicaties voor het geven van 
een bad op te sporen. De arts, de badtherapeut en de kunstzinnig therapeut 
deelden hun aan de proefpersoon opgedane waarnemingen en vormden 
zich met elkaar een beeld betreffende de drie en vierledige samenhang van 
de proefpersoon voorafgaand aan de kleurenlichtbadtherapie. 
Door het gevormde beeld van de proefpersoon voor en na de serie behande
ling te vergelijken, probeerden de onderzoekers tot een beoordeling van de 
werking van de baden op de betreffende proefpersoon te komen.

Casus: mw. H.
Mw. H. is een 45jarige vrouw. Haar postuur is lang en slank, met stevigheid 
in het onderlichaam. Haar lichaam is goed gevormd. Haar donkerblonde 
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haar draagt ze in een strakke knot. Ze heeft een wat gespannen en erg ver
moeide, zorgelijke uitdrukking. Ze lijkt wat moeite te hebben om zichzelf 
echt te laten zien. In eerste instantie komt ze wat afstandelijk en kritisch 
over. Bij nadere kennismaking wordt ook haar enthousiasme beleefbaar. 
Haar huidskleur is bleek, soms wat grauwig. Ze maakt een vrij ‘droge’ in
druk. Vaak leeft ze onder stress en heeft geregeld hoofdpijn. Haar benen en 
voeten zijn koud. Ze komt voor de baden met de trein naar Leiden, nadat 
ze eerst haar drie kinderen verzorgd en naar school gebracht heeft. Ze leidt 
een druk leven met haar gezin en een veeleisende baan. Mw. H. voelt zich 
verbonden met water en ook met kleur. 

De onderstaande grafieken van de metingen laten een aantal effecten zien 
van het kleurenlichtbad bij deze proefpersoon.
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Bij mw. H. valt op dat er na de baden op alle niveaus van de drieledigheid 
veranderingen zijn opgetreden. 
n De bovenpool: Ze is een verstandelijk overkomende persoonlijkheid: wakker, 

scherp, kritisch, ze piekert. Ze is een doorbijter. Ze heeft koude benen en voeten 
en een lage lichaamstemperatuur. Ze is moe. Er is een neiging tot hoge bloed-
druk aanwezig. Vanuit de bespreking van arts en therapeuten voorafgaand aan 
de therapie kwam naar voren dat ze sterk vanuit de bovenpool leeft.

 We zien dat er na de baden veel veranderingen opgetreden zijn die de 
bovenpool betreffen. Ze vindt zichzelf wakkerder. Haar denken ervaart 
ze als helderder en geconcentreerder. Als belangrijke verandering noemt 
ze een toegenomen rust in het hoofd. Ze piekert en maalt minder. Ze doet 
dingen bewuster en is alerter. Haar zintuigwaarneming is versterkt. Ze is 
minder moe. Ze is minder kouwelijk.

 De systolische bloeddruk is na de baden gedaald.
n Het middengebied: Het beeld van het middengebied dat uit de bespreking van 

arts en therapeuten voorafgaand aan de therapie ontstond, laat zien dat dit ge-
bied vooral vanuit de bovenpool, maar ook vanuit de onderpool (sterke emoties) 
in het gedrang komt. Bij stress kan ze wat last van hartkloppingen krijgen. De 
ritmische processen zijn enigszins verstoord.

 Na de baden is er meer ruimte voor het middengebied gekomen. Ze is 
minder gespannen. Ze kan meer afstand van haar gevoelens nemen en 
deze beter onder woorden brengen. Ze is minder emotioneel. Ze kan zich 
beter met dingen verbinden en deze ook gemakkelijker loslaten. Haar 
ritme tussen activiteit en rust en haar slaapritme zijn verbeterd. Over het 
algemeen is de polsfrequentie bij mw. H. iets lager geworden. 

n De onderpool: De arts en de therapeuten constateerden voorafgaand aan de 
therapie een weliswaar door de bovenpool aangestuurde, maar toch vrij krachtig 
werkende onderpool. Haar handelen wordt vaak bepaald door het denken. Ook 
haar emoties zijn door de onderpool aangestuurd. Ze heeft een lage lichaams-
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temperatuur en zelden koorts. Haar energie is begrensd. Haar spijsvertering is 
goed. Ze voelt zich soms warmer dan de gemeten lage lichaamstemperatuur doet 
verwachten.

 Ook hier hebben zich veranderingen voorgedaan. Haar slaap is verbe
terd. Ze slaapt beter in en door. Ze is actiever, heeft meer energie en voelt 
zich beter doorwarmd. Haar temperatuur stijgt na ieder bad tot een ge
zonde waarde. Ze noemt ook een verbetering van haar spijsvertering. 
Ze voelt zich slaperiger en moet vaak gapen. Haar voeten en benen, die 
altijd koud aanvoelen, voelden uiteindelijk iets warmer. De diastolische 
bloeddruk is naar een gezondere waarde gedaald.

Conclusie naar aanleiding van de effecten op de drieledigheid: Een belangrijke ver
andering is in het middengebied opgetreden. Hier is meer ruimte ontstaan. 
In de bovenpool is meer rust gekomen. Hij grijpt minder diep in, zowel in 
het middengebied als in de onderpool. Er is een gezondere samenwerking 
tussen bovenpool en onderpool op gang gekomen. De onderpool kan zijn 
eigen activiteit beter ontplooien. 

Ook op het niveau van de vierledigheid hebben de baden bij mw. H. veran
deringen teweeggebracht. 
n Ik/ikorganisatie: Door de arts en de therapeuten werd het ik en de ik-organi-

satie voorafgaand aan de therapie als niet altijd duidelijk ervaarbaar beschreven. 
Het ik wordt overheerst door het astraallichaam. Ze heeft moeite om zich te ma-
nifesteren en om in zichzelf te rusten. Haar warmte laat te wensen over. Uit de 
beantwoording van de vragenlijsten wordt een opmerkelijke versterking 
van het ik en de ikorganisatie zichtbaar. Door haar eigen beschrijvingen 
onderstreept ze dit. Na het eerste bad spreekt ze van een oplichten, dat 
anderhalve dag duurde. Ze voelt zich zekerder van zichzelf, kan beter bij 
zichzelf blijven, beter voor zichzelf opkomen en zich beter begrenzen en 
afsluiten. Ze leeft meer in het nu. Ze noemt zich minder beïnvloedbaar en 
stabieler. Ze kan de inzet van haar kracht beter doseren. Haar tempera
tuur is na ieder bad van een lage temperatuur gestegen naar een gezonde 
warmte. Haar warmtebeleving is ook toegenomen en ze voelt zich meer 
verbonden met haar lichaam. Beter geïncarneerd, noemt ze het zelf. Ze 
is standvastiger. Ze kan haar lichaam beter als instrument gebruiken. Ze 
voelt meer grond onder haar voeten. Haar voeten en benen zijn na het 
laatste bad iets minder koud. Ze doet dingen waar ze zich lang niet toe 
kon zetten. Haar bloedsuikerwaarde daalt iets na vrijwel ieder bad.

n Het astraallichaam: Het astraallichaam werd door de arts en de therapeuten 
voorafgaand aan de therapie gezien als een wezensdeel dat een overheersende 
rol speelt. Er zijn heen- en weerschietende emotionele uitingen. Het gebrek aan 
evenwicht leidt tot conflicten en spanning in haar eigen ziel en met haar omge-
ving. Ze heeft last van spanningshoofdpijn, neiging tot hoge bloeddruk, koude 
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voeten en benen. Doordat ze het heft beter in eigen hand kan nemen (zie 
ik/ikorganisatie) is er in het astraallichaam (psyche) meer evenwicht 
en rust gekomen. Er is een harmonisering opgetreden. Mw. H. is minder 
emotioneel. Ze beschrijft dat ze minder een tuimelaar is. Tegelijkertijd is 
de interesse voor haar omgeving gegroeid. Er is minder gespannenheid 
en meer gelatenheid. Ze kan meer van haar omgeving verdragen. Haar 
bloeddruk (systolische druk) daalt na bijna ieder bad. Haar zintuigwaar
neming is verscherpt. De bij haar regelmatig optredende premenstruele 
depressieve stemming is tijdens de badperiode niet opgetreden. Haar 
polsfrequentie is na ieder bad wat gedaald. 

n Het etherlichaam: De waarneming van het etherlichaam door de arts en the-
rapeuten voorafgaand aan de therapie riep het beeld op van onvoldoende vitale 
bloei en kracht. Ze is vermoeid, heeft niet voldoende energie. Haar huidskleur is 
bleek. Toch is het etherlichaam niet helemaal zwak. Ze is bijvoorbeeld niet vaak 
ziek. Mw. H. voelt zich energieker. Ze is wat slaperiger dan normaal maar 
minder vermoeid. Meerdere keren constateert ze dat ze meer drinkt 
maar minder uitscheidt. Ze ervaart de weldaad van het bad. Ze heeft 
meer zin om iets te doen. Ze pakt klussen op die ze lang heeft laten lig
gen. Opvallend voor haar is de verbetering van haar geheugen. Zelfs na 
een lange dag werk plus vergadering blijft haar geheugen op peil. Haar 
diastolische druk daalt na ieder bad. Volgens haar collega’s kleedt ze zich 
leuker. Ze heeft een zachtere uitstraling. Ze ziet er blijmoediger en wat 
gevulder uit. 

n Het fysieke lichaam: De arts en de therapeuten zien voorafgaand aan de the-
rapie een in het geheel gevormd, wat droog en vrij compact fysiek lichaam, al 
zijn haar bovenbenen minder gevormd. De verandering die mw. H. aangeeft, 
is dat ze zich meer in haar lijf voelt zitten. Ze beleeft de begrenzing van 
haar huid. Ze ervaart meer stevigheid in voeten en benen en ze heeft 
meer grond onder haar voeten. Ze kan haar lichaam beter als instrument 
gebruiken.

Conclusie naar aanleiding van de effecten op de vierledigheid: Over de vierledig
heid is te zeggen dat vooral het ik en de ikorganisatie versterkt zijn en dat er 
in het astraallichaam meer soepelheid en rust gekomen is. Het ether lichaam 
is meer tot bloei gekomen. Ze heeft meer energie. Het feit dat ze zichzelf be
ter kan manifesteren en dat ze beter in haar lichaam zit, laat zien dat de ver
binding tussen de bovenste en de onderste wezensdelen verbeterd is. Ook 
het optreden van pijn zou in die richting geduid kunnen worden. Doordat 
de bovenste twee wezensdelen meer indalen in de onderste wezensdelen 
worden zwakke plekken beter waargenomen. 
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Al met al is er bij mw. H. tijdens de vijf baden met smaragdgroen veel veran
derd. Tussen bovenpool, middengebied en onderpool (beoordeling vanuit 
de drieledige mens) is een betere samenwerking ontstaan. De overheersing 
van de bovenpool is teruggetreden. Het meest in het oog springend is de 
versterking van het ik in verhouding tot het astraallichaam en de verbeterde 
samenwerking van de bovenste met de onderste wezensdelen (incarnatie). 
Bij mw. H. treden de grootste veranderingen op na het eerste bad. Ze noemt 
dat een piek. Na de volgende baden zijn de veranderingen minder spectacu
lair. Toch merkt ze bij het derde bad al op dat de veranderingen zich in het 
geheel gezien blijven voordoen. Het komt tot een stabilisering. De positieve 
veranderingen blijven aanhouden, ook drie weken na het bad. 

Resultaten kwantitatieve analyse
Vragenlijsten
In onderstaande tabellen worden per proefpersoon de gemiddelde verande
ringen per wezensdeel weergegeven. Deze gemiddelden zijn het resultaat 
van de antwoorden op alle vragen die betrekking hebben op het betreffende 
wezensdeel; ze laten niet zien welke uitschieters in positieve of negatieve 
zin tijdens het onderzoek ervaren zijn.
Wat opvalt is dat, ondanks het feit dat sommige proefpersonen op onder
delen veranderingen in negatieve zin opmerkten, in het geheel genomen 
de veranderingen als positief werden gewaardeerd. De onderpool laat de 
grootste verandering zien. Het toont aan dat deze op een als positief ervaren 
manier reageert op een bad met smaragdgroen gekleurd licht. Wat betreft de 
bovenpool werd gemiddeld iets minder verandering waargenomen (tabel 
10.1). In het fysieke lichaam werd door de proefpersonen – gemiddeld –  
geen noemenswaardige veranderingen ervaren. Proefpersoon 7 laat, alle ge
bieden in ogenschouw nemend, de grootste verandering zien.



194

Tabel 10.1 Resultaten vragenlijsten drieledigheid per proefpersoon

Proefpersoon Bovenpool Middengebied Onderpool Drieledigheid

 1 0,24 0,17 0,27 0,22

 2 0,00 0,50 0,27 0,26

 3 0,35 0,67 0,55 0,52

 4 0,29 0,67 0,18 0,38

 5 0,29 0,33 0,18 0,27

 6 0,65 0,17 0,64 0,48

 7 0,76 0,17 0,73 0,55

 8 0,18 0,00 0,27 0,15

 9 0,47 0,17 0,73 0,45

10 0,06 0,17 0,09 0,11

Gemiddeld 0,33 0,30 0,39 0,34

Tabel 10.2 Resultaten vragenlijst vierledigheid per proefpersoon

Proef-
persoon

Fysiek 
lichaam

Ether 
lichaam

Astraal 
lichaam

Ik- 
organisatie

Vierledig-
heid

 1  –1 0,27  0,06 0,10  –0,14

 2  0 0,13  0,11 0,20  0,11

 3  0 0,60  0,17 0,00  0,19

 4  –1 0,07  0,11 0,30  –0,13

 5  1 0,67  0,11 0,20  0,49

 6  0 0,40  0,44 0,70  0,39

 7  1 0,40  0,50 0,70  0,65

 8  0 0,27  –0,11 0,20  0,09

 9  0 0,33  0,22 0,40  0,24

10  0 0,07  0,00 0,00  0,02

Gemiddeld  0 0,32  0,16 0,28  0,19
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Tabel 10.3 Resultaten vragenlijsten samengevat per proefpersoon

Proefpersoon Drieledigheid Vierledigheid Totaal

 1 0,22  –0,14 0,04

 2 0,26  0,11 0,18

 3 0,52  0,19 0,36

 4 0,38  –0,13 0,13

 5 0,27  0,49 0,38

 6 0,48  0,39 0,43

 7 0,55  0,65 0,60

 8 0,15  0,09 0,12

 9 0,45  0,24 0,35

10 0,11  0,02 0,06

Gemiddeld 0,34  0,19 0,27

Uit de vragenlijsten kwam naar voren dat op het gebied van de zintuigen 
grote veranderingen zichtbaar worden. De resultaten (zie tabel 10.4) laten 
zien dat bij alle vier onderzochte zintuigen positieve veranderingen werden 
opgemerkt.

Tabel 10.4 Resultaten vragenlijsten betreffende de zintuigen

Zintuig Positief Negatief

Gezichtszin 17 2

Tastzin 16 1

Gehoor 11 1

Reuk 10 3
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Tabel 10.5 Resultaten metingen in percentages

Meting Gestegen Gedaald Gelijk Geen meting

Temperatuur  39 (78%) 8 (16%)  3 (6%)

Systole  38 (76%) 9 (18%)  3 (6%)

Diastole  41 (82%) 8 (16%)  1 (2%)

Polsfrequentie  41 (82%) 6 (12%)  3 (6%)

Glucose gehalte  38 (76%) 9 (18%)  2 (4%) 1 (2%)

Hemoglobinegehalte  3 (30%) 5 (50%)  2 (20%)

Rapportcijfers
Na afloop van de kleurenlichtbaden is er door de onderzoekers aan elke 
proefpersoon een rapportcijfer gegeven. Met dit rapportcijfer (0 = geen ef
fect tot 10 = grootste effect) geven de onderzoekers uitdrukking aan het door 
hen waargenomen effect van de kleurenlichtbaden. 

Tabel 10.6  Rapportcijfers per proefpersoon

Proefpersoon Eindrapport

 1 6,8

 2 5,8

 3 6,2

 4 7,4

 5 6,5

 6 7,3

 7 8,0

 8 4,8

 9 0,5

10 4,0

Gemiddeld 5,7

Samenhang tussen vragenlijsten, metingen en rapportcijfers
Wanneer wordt gekeken naar de resultaten van de afzonderlijke proefperso
nen, dan blijkt er een heel wisselend beeld te ontstaan. Er zijn proefpersonen 
die volgens de antwoorden in de vragenlijsten nauwelijks een verandering 
bespeuren, maar waarbij uit de metingen en/of uit het rapportcijfer van de 
onderzoekers blijkt dat wel degelijk een verandering heeft plaatsgevonden. 
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Dit is bijvoorbeeld het geval bij de proefpersonen 1 en 2. Beiden scoren in 
de vragenlijsten zowel bij de drie als bij de vierledigheid onder het gemid
delde, bij de metingen daarentegen scoort proefpersoon 2 op beide gebieden 
als hoogste, proefpersoon 1 laat op beide gebieden de op een na hoogste 
verandering zien. Ook bij de rapportcijfers scoren beiden boven het gemid
delde. Maar ook het omgekeerde doet zich voor: uit het rapportcijfer en/
of uit de metingen blijkt dat de onderzoekers geen zichtbare verandering 
hebben waargenomen aan een proefpersoon terwijl de antwoorden op de 
vragenlijsten wel een verandering laten zien. Dit is bijvoorbeeld het geval 
bij proefpersoon 9. Deze proefpersoon krijgt het laagste rapportcijfer. Bij 
de metingen wordt op het gebied van de drieledigheid een relatief gunstig 
resultaat zichtbaar, bij de vierledigheid treedt geen verandering op. In de 
vragenlijsten echter scoort zij op beide gebieden boven het gemiddelde, bij 
de onderpool zelfs het hoogst. Een ander voorbeeld is proefpersoon 6: in de 
vragenlijsten geeft zij zowel op het gebied van de drie als van de vierledig
heid de op een na grootste verandering aan en bij de rapportcijfers scoort 
zij het op een na hoogste cijfer. De metingen daarentegen laten negatieve 
resultaten zien. 
Ook komt voor dat sprake is van een grote samenhang in de mate van ver
anderingen die de proefpersoon zelf heeft waargenomen en die uit de me
tingen en het rapportcijfer naar voren komt, bijvoorbeeld bij proefpersoon 7.  
Zowel bij de drie als bij de vierledigheid scoort deze proefpersoon in de 
vragenlijsten als hoogste, in de metingen scoort zij als derde. Ook bij het 
rapportcijfer scoort zij als hoogste.
Een grote samenhang is ook bij proefpersoon 10 te zien: zowel in de vra
genlijsten als bij de metingen wordt het geringste resultaat zichtbaar en het 
rapportcijfer is beneden het gemiddelde. 
Uit de onderste regel van tabel 10.3 blijkt dat het in de vragenlijsten gere
gistreerde resultaat bij de drieledigheid gemiddeld een stuk hoger ligt dan 
bij de vierledigheid. Ook is de spreiding bij de vierledigheid groter dan bij 
de drieledigheid; bij de vierledigheid komen bij twee proefpersonen zelfs 
negatieve resultaten voor. Bij de resultaten van de metingen echter lijken de 
meeste resultaten bij de vierledigheid geboekt te worden. Wordt er alleen 
gekeken naar de antwoorden in de vragenlijsten die betrekking hebben op 
de drieledigheid (zie tabel 10.1, onderste regel) dan blijkt dat gemiddeld de 
grootste verandering zich voordoet in de onderpool en in iets mindere mate 
in de bovenpool. Het middengebied laat de minste verandering zien. De 
verschillen zijn echter klein.
Kijk je alleen naar de vragen die betrekking hebben op de vierledigheid (zie 
tabel 10.2, onderste regel) dan wordt uit de antwoorden zichtbaar dat ge
middeld de grootste verandering zich voordoet in het etherlichaam, gevolgd 
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door het ik en het astraallichaam. In het fysiek lichaam worden gemiddeld 
geen veranderingen waargenomen.
Uit de casusbeschrijvingen (waarvan er hiervoor een als illustratie is opge
nomen) blijkt dat de samenwerking binnen de drie en de vierledigheid bij 
meer dan de helft van proefpersonen verbetert. Uit de kwalitatieve analyse 
blijkt voorts dat er sprake is van een verbeterde/veranderde samenhang 
tussen het astraallichaam en het ik. 

Verschillen tussen de mannelijke en vrouwelijke proefpersonen
Noemenswaardige verschillen tussen mannen en vrouwen werden niet ver
wacht. Toch bleken deze aanwezig te zijn.

Tabel 10.7 Resultaten vragenlijsten, verschillen tussen mannen en vrouwen 

Proefpersoon Geslacht Aantal aangegeven veranderingen

 1 M  22

 2 M  37

 3 M  85

 4 V  65

 5 V  101

 6 V  104

 7 V  105

 8 M  65

 9 V  40

10 V  41

Uit bovenstaande tabel blijkt het grote verschil tussen mannen en vrouwen 
wat betreft het aantal aangegeven veranderingen in de vragenlijsten: de 
vrouwen geven gemiddeld 50% meer veranderingen aan dan mannen.
Dit verschil tussen mannen en vrouwen wordt ook zichtbaar bij de resulta
ten van de metingen. Bij het totaal van de metingen drieledig is een groot 
verschil tussen mannen (gemiddeld 4,3) en vrouwen (gemiddeld 0,3). Dit 
verschil is statistisch significant (t = 2,78, df = 8, p = 0,024). Eveneens werd 
een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen gevonden bij het totaal 
van de metingen vierledig: mannen gemiddeld 5,25, vrouwen gemiddeld 
0,83 (t = 3,24, df = 8, p = 0,012). 
De resultaten van de vragenlijsten laten een ander beeld zien. Bij het totaal 
van de drieledigheid wordt een zeer klein verschil tussen mannen en vrou
wen gevonden: mannen gemiddeld 0,29, vrouwen gemiddeld 0,37 (t = –0,82, 
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df = 8, p = 0,43, n.s.). Bij de vragenlijsten vierledig is het verschil iets groter, 
maar niet significant (mannen gemiddeld 0,06, vrouwen gemiddeld 0,28;  
t = –1,34, df = 8, p = 0,22).
Ook bij de rapportcijfers zijn geen noemenswaardige verschillen tussen man 
en vrouw gevonden.

10.5 Conclusies

De resultaten van de kwalitatieve benadering komen tot uitdrukking in de 
beschrijvingen van de casussen, die van de kwantitatieve analyse in de ta
bellen en aantallen. Er worden enerzijds een aantal overeenkomstige effec
ten bij de verschillende proefpersonen zichtbaar, maar anderzijds ook ef
fecten die afwijkend van elkaar zijn. Dat blijkt uit de kwantitatieve analyse. 
Door de persoonlijke benadering via de casuïstiek wordt dit gegeven echter 
begrijpelijker. Als men als uitgangspunt de geaardheid van de drie en vier
ledigheid van de individuele proefpersoon in ogenschouw neemt, komen 
de effecten in een duidelijke samenhang te staan.
Er kan over het algemeen geconcludeerd worden dat de smaragdgroene 
kleurenlichtbaden een effect op alle proefpersonen hadden. 
Bekeken vanuit het standpunt van het drieledig mensbeeld is bij iedere 
proefpersoon in meerdere of mindere mate een harmonisering van de sa
menwerking van de drie gebieden te zien.
Bekeken vanuit het standpunt van het vierledig mensbeeld kan eveneens 
een harmonisering tussen de vier wezensdelen geconstateerd worden. Op
vallend is vooral een versterking van het etherlichaam en van het ik. Er 
wordt in meerdere gevallen een duidelijk verbeterde samenwerking tussen 
de bovenste en de onderste wezensdelen zichtbaar (verbetering incarnatie). 
De gemeten veranderingen van temperatuur, polsfrequentie, bloeddruk 
voor en na ieder bad en van de bloedglucose voor het eerste en na het vijfde 
bad laten duidelijk zien dat er fysiek meetbare effecten door de baden optra
den. De meting van het hemoglobine in het bloed voor het eerste en na het 
vijfde bad laat geen overtuigende effecten zien.
De resultaten die uit de beantwoording van de vragenlijsten zijn af te lei
den, zijn in relatie tot elkaar gebracht en laten aantoonbare effecten zien. De 
zelfbeoordeling door middel van de vragenlijsten laat bij de drieledigheid 
bij alle proefpersonen een positief resultaat zien (bij enkele proefpersonen 
een klein positief resultaat, bij de meesten een sterk positief resultaat). Bij de 
vierledigheid echter is bij slechts drie van de tien proefpersonen een sterk 
positief resultaat te zien; bij veel anderen is er nauwelijks tot geen resultaat, 
bij twee proefpersonen is er zelfs een licht negatief resultaat. Ook de door 
de onderzoekers gegeven rapportcijfers laten positieve resultaten zien: zes 
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proefpersonen scoren voldoende tot goed, de anderen onvoldoende. Bij de 
verwerking tot gemiddelden zijn de effecten vanzelfsprekend genivelleerd 
en dus minder sprekend.
De deelnemende proefpersonen hadden vrijwel allemaal voorafgaand 
aan de therapie een lage lichaamstemperatuur. De meest opvallende ef
fecten waren de verbetering van de warmtebeleving en de stijging van de 
lichaamstemperatuur na de baden. Ook het verbeterde vermogen van meer
dere proefpersonen om zelf vorm te geven aan hun leven is sprekend. Op
vallend waren ook een toegenomen ontspanning, verbeterde slaap en ver
sterkte zintuigwaarneming. In de meeste gevallen trad een daling op van de 
gemeten waarden van polsfrequentie, bloeddruk en het glucosegehalte van 
het bloed.
Uit het onderzoek komen als eerste aanwijzingen dat het bad met smaragd
groen licht een harmoniserende werking heeft. Het kan dus toegepast wor
den bij problemen in de drieledige mens die met een onevenwichtige sa
menwerking van de drie gebieden samenhangen zoals bij een overheersing 
maar ook bij een verzwakking van een van de drie gebieden. De uitgevoerde 
metingen geven indicaties voor toepassing bij een zwakke onderpool of bij 
een te sterke bovenpool (temperatuur, bloeddruk) en voor de samenwer
king van beide polen in het middengebied (polsfrequentie). 
Naar de vierledige mens kijkend zijn de indicaties voor dit bad situaties 
waarbij het om een beter functioneren en samenwerken van de vier wezens
delen gaat. Zowel problemen die met een verzwakt etherlichaam gepaard 
gaan als ook bij een verzwakte werking van het ik, wel of niet met een over
heersend astraallichaam, kunnen indicaties zijn voor een behandeling met 
een smaragdgroen bad. Voor een verbetering van de werkzaamheid van het 
ik in de stofwisselings en warmteprocessen kan dit bad zeer goed toegepast 
worden. Een behandeling met het smaragdgroene bad is geschikt bij incar
natieproblemen zoals anorexia nervosa.
Er kan verwacht worden dat dit bad een gunstige invloed op diabetes heeft. 
De daling van de glucosewaarde van het bloed na de baden wijst op een 
versterking van het ik, in die zin dat het meer vat krijgt op de onderste 
wezensdelen. Door de krachtige lichtwerking van het smaragdgroen ligt 
ook een behandeling bij depressie voor de hand. Gezien de bovengenoemde 
kwaliteiten van het bad kan het ook toegepast worden bij kanker. 
Er is in het voorliggende onderzoek ook aandacht besteed aan het thema 
nabeelden. Het was duidelijk dat het zeer moeilijk zou zijn om tot een be
oordeling van de nabeelden te komen. Er zijn derhalve geen conclusies maar 
wel nieuwe inzichten ontstaan. Deze laatste zijn in het onderzoeksverslag 
beschreven.
De therapeuten en de onderzoekers hadden de indruk dat de meeste vrou
welijke proefpersonen meer aan de baden en de effecten ervan beleefden 
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dan de mannen en dat hun uitingen hierover uitgebreider waren. Ook uit de 
kwantitatieve analyse bleek dat de vrouwelijke proefpersonen gemiddeld 
meer waargenomen hebben dan de mannelijke proefpersonen.
In de oefenperiode voorafgaand aan dit onderzoek viel een intensivering 
van de zintuigen na de baden met smaragdgroen licht op. Vooral de ge
zichtszin bleek na de baden veranderd te zijn. Men zag de kleuren intenser. 
Het zien werd een rijkere ervaring. Ook de reuk was bij de onderzoekers 
verfijnd na de baden. Het horen was in intensiteit toegenomen en ook bij 
de tastzin deed zich een verfijning voor. De onderzoekers vroegen zich af 
of de proefpersonen ook dergelijke ervaringen zouden hebben. Dit bleek in
derdaad vaak het geval te zijn. De ervaringen kwamen in grote lijnen over
een met die van de onderzoekers. Aan de ingevulde vragenlijsten is te zien 
dat de meeste proefpersonen een versterking van de gezichtszin aangaven. 
Bijna even vaak werd een verfijning van de tastzin ingevuld. Ook het horen 
en het ruiken bleken versterkt te zijn. Een enkele keer echter werd een ver
mindering van de zintuigwaarneming ingevuld.
De invloed van het kleurenlichtbad op de vier genoemde zintuigen is duide
lijk uit het onderzoek voortgekomen. De gegevens zijn echter nog te weinig 
volledig om er conclusies aan te verbinden.

10.6 Discussie

Validiteit en betrouwbaarheid
De onderzoekers stelden zich regelmatig de vraag wat de door dit onder
zoek gevonden resultaten nu werkelijk te zeggen hebben. 
De bonte samenstelling van de kleine groep proefpersonen, in combinatie 
met het feit dat iedere proefpersoon in de weken waarin het onderzoek 
plaatsvond ook door allerlei omstandigheden in het dagelijks leven meer of 
minder ingrijpende invloeden onderging die niet met het kleurenlichtbad 
verbonden waren, leidden tot de vraag (ook soms bij de proefpersoon zelf) 
wat nu de werking van het bad was en wat door andere omstandigheden 
werd veroorzaakt. Uit de casusbeschrijvingen is op te maken dat er bij ieder
een wel veranderingen plaatsvonden die zeer waarschijnlijk met de baden 
samenhingen.
De onderzoekers gaan ervan uit dat met name de casuïstiek en de praktische 
beschrijving hoe er met het kleurenlichtbad gewerkt werd, aanknopings
punten bieden voor verder onderzoek en voor de therapeutische toepassing. 
De statistische gegevens voortkomend uit de door de proefpersonen inge
vulde vragenlijsten moeten weliswaar in het licht van het geringe aantal 
proefpersonen gezien worden, toch laten ze verrassende overeenkomsten 
van de werking van de baden op de proefpersonen onderling zien. De uit
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komsten van de metingen van temperatuur, polsfrequentie, bloeddruk en 
het glucose en hemoglobinegehalte laten zien dat er objectieve en fysiek 
meetbare resultaten zijn.
De onderzoekers zijn zich ervan bewust dat de vraagstelling van dit onder
zoek naar de werking van de kleur smaragdgroen op de mens als deze kleur 
toegediend wordt via een kleurenlichtbad om een complexe benadering 
vraagt. De verschillende onderdelen van het onderzoek zijn zodanig opge
bouwd dat er naar de mening van de onderzoekers een bruikbaar onder
zoeksinstrument ontstaan is, dat ook door anderen gehanteerd kan worden. 

Benadering vanuit mensbeeld
Door het innemen van bepaalde standpunten van waaruit ‘de mens’ bena
derd kan worden, is er een beperking gehanteerd. De hoofdvraag is onder
verdeeld in twee vragen: de eerste vraag heeft betrekking op de drieledige 
mens en de tweede vraag op de vierledige mens. De resultaten van de be
nadering vanuit de drieledigheid en de vierledigheid ondersteunen elkaar 
en/of vullen elkaar aan. Vanuit deze toch meer algemene benadering kan 
gekozen worden voor een meer gespecificeerd onderzoek. Zo zou de werk
zaamheid van het smaragdgroen verder toegespitst kunnen worden door 
de onderzoeksvraag op een bepaald wezensdeel te richten, bijvoorbeeld op 
het ik, enzovoort. 

Kwalitatieve en kwantitatieve benadering
Men kan zich de vraag stellen hoe zinvol het geweest is om de onderzoeks
vraag vanuit zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve invalshoek te be
naderen, een werkwijze die veel tijd kost. De kwalitatieve benadering geeft 
inzicht in de werking van de kleur op de drie en vierledigheid van de in
dividuele mens. Deze benadering is gezien het kleine aantal proefpersonen 
bijzonder bruikbaar gebleken. Toch geeft ook de kwantitatieve benadering, 
ondanks het kleine aantal proefpersonen, verrassende uitkomsten. De on
derzoekers menen dat de resultaten van de twee benaderingen elkaar goed 
aanvullen en ondersteunen. 
Een interessante vraag waar de onderzoekers niet aan toe gekomen zijn, is 
of bij een bepaalde kleur een van de in dit onderzoek gekozen ingangen de 
voorkeur heeft. Zijn er kleuren die beter vanuit de drieledigheid of vanuit 
de vierledigheid onderzocht kunnen worden? Uitgaande van de ervaring 
in de schildertherapie verwachten de onderzoekers dat deze vraag positief 
beantwoord zou worden.

Bruikbaarheid van de verschillende vragenlijsten
Aan het ontwikkelen van de in dit onderzoek gebruikte vragenlijsten is 
voorafgaand aan het onderzoek veel tijd besteed. De tijdens het intake
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gesprek gebruikte vragenlijsten waren gericht op de geaardheid van de 
proefpersoon. Ze bleken voor de beeldvorming van de arts en de therapeu
ten een bruikbare aanvullende informatiebron te zijn. De vragenlijsten die 
na de baden door de proefpersonen ingevuld werden, gaven veel informatie 
over de effecten van het bad met smaragdgroen licht op de proefpersonen. 
Het is mogelijk dat de vragenlijsten nog aangescherpt kunnen worden. Er 
zijn bijvoorbeeld vragen waar weinig veranderingen ingevuld werden. Het 
is te overwegen om deze vragen bij een vervolgonderzoek te laten verval
len. Ook zouden nog vragen kunnen worden toegevoegd. 
Dit onderzoek beperkt zich tot de kleur smaragdgroen. De gebruikte vra
genlijsten die de proefpersoon na de baden invulde, zijn ontwikkeld voor 
deze kleur. Het is mogelijk dat deze lijsten voor onderzoek naar de werking 
van andere kleuren aangepast zouden moeten worden.

De ingang van een specifieke kleur
Er is in dit onderzoek gekozen voor maar één kleur: het smaragdgroen. De 
onderzoekers gaan ervan uit dat dit verslag aanknopingspunten kan bieden 
voor onderzoek naar het effect van andere kleuren in het kleurenlichtbad. De 
gevonden resultaten van dit onderzoek vergemakkelijken mogelijkerwijs de 
keuze voor een meer specifieke ingang voor onderzoek naar verschillende 
andere kleuren. Wel menen de onderzoekers dat hiervoor therapeutische 
kennis en ervaring op het gebied van kleur voorwaarde is. 

Materialen en methoden
De voorliggende resultaten zijn gebaseerd op hiervoor gekozen en gegeven 
materialen en methoden (afmeting en installatie van het bad, tint van het 
groen, verduistering van de ruimte, watertemperatuur, duur van het bad 
en het aantal baden). De laatste drie – de watertemperatuur een graad lager 
dan de oraal gemeten lichaamstemperatuur, de badduur van zeven minuten 
en het aantal van vijf baden – zijn ingegeven door het idee dat de proefper
sonen niet te sterk belast zouden worden. Ze zijn aan de voorzichtige kant. 
De onderzoekers zijn zich ervan bewust dat de resultaten kunnen ver
anderen als materialen en/of methoden gevarieerd worden. Het zou bij
voorbeeld heel goed mogelijk kunnen zijn dat de kleur smaragdgroen een 
sterkere werking heeft als de duur van het bad verlengd wordt of als er bij
voorbeeld meer baden gegeven worden. In de oefenperiode werd enkele ke
ren gewerkt met een langere duur van het bad (meer dan tien minuten). De 
werking ervan was zo sterk dat men te wakker en helder werd en ‘s avonds  
moeilijk in slaap kon komen. Er was een uitgesproken toename van energie 
en van een gevoel van stevigheid in voeten en benen. In het voorliggende 
onderzoek zijn deze punten niet zo sterk naar voren gekomen. Gezien het 
feit dat er in dit onderzoek nauwelijks negatieve gevolgen van het bad ont
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stonden, zou men kunnen overwegen om een nog krachtiger effect van het 
smaragdgroene bad na te streven. Hiervoor zou eraan gedacht kunnen wor
den om bijvoorbeeld de duur van het bad iets te verlengen.

Verloop van de opgetreden effecten 
Het was opvallend dat een aantal proefpersonen na het eerste bad de meeste 
en de sterkste effecten waarnam. Bij de volgende baden werd het effect na 
ieder bad afzonderlijk minder dan na het eerste bad, echter in de loop van 
de serie baden trad in de meeste gevallen een toename of een continueren 
van de effecten op. De onderzoekers zijn niet specifiek op dit interessante 
verschijnsel ingegaan. 

Algemene reacties van de proefpersonen
Alle proefpersonen vonden het meedoen aan het onderzoek een verrijkende 
ervaring. De meesten waren ronduit enthousiast en dankbaar voor de nieu
we indrukken en gewaarwordingen die ze opdeden. Er waren geen proble
men met het invullen van de vragenlijsten. Ook de door de badtherapeut 
tijdens de badsessie gestelde vragen werden gemakkelijk beantwoord. Een 
uitzondering hierop betrof de vraag: ‘Hoe voelt u zich?’ Dit was vooral voor 
de wat meer intellectueel ingestelde mensen een moeilijk te beantwoorden 
vraag. De meeste proefpersonen lieten weten dat ze gerekend hadden op 
de tijdsinvestering die het meedoen aan het onderzoek met zich meebracht. 
Enkele mensen vonden het wel veel.

Verrassende resultaten
Verrassend voor de onderzoekers was dat vrijwel alle proefpersonen de lage 
watertemperatuur (een graad lager dan de gemeten lichaamstemperatuur) 
als prettig warm ervoeren.
Voor de onderzoekers zijn de resultaten die te zien zijn als men de uitkom
sten van de metingen bekijkt verrassend. Op alle gemeten gebieden treden 
opmerkelijke positieve veranderingen op, met één uitzondering: het hemo
globinegehalte van het bloed. Aangenomen wordt dat de periode van vijf 
weken te kort is om over dit gebied iets zinvols te zeggen. De onderzoekers 
zijn het meest verrast door het effect van de toegenomen warmte. Zowel 
de gemeten lichaamstemperatuur als de warmteervaring laten de sterkste 
veranderingen zien.
In dit onderzoek zijn er opvallende overeenkomsten betreffende de waarge
nomen effecten van het bad maar ook veel verschillen tussen de individuele 
proefpersonen te zien. Er zijn bijvoorbeeld proefpersonen die maar weinig 
waarnemen van een werking, terwijl de badtherapeut wel veranderingen 
opmerkt. Dit kan samenhangen met de persoonlijkheid van de proefper
soon en met de mate waarin het zelfwaarnemend vermogen van iemand 
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ontwikkeld is. Op dit interessante verschil wordt in dit onderzoek niet na
der ingegaan. 
Een vrij opvallend gegeven is het feit dat een aantal proefpersonen een 
toename van pijn in de vragenlijsten invulde. Dit fenomeen trad tijdens de 
oefenbaden soms ook bij de onderzoekers op. Een verklaring hiervoor is 
mogelijkerwijs dat bij een verbeterende verbinding tussen de onderste en de 
bovenste wezensdelen de in de onderste wezensdelen aanwezige zwakke 
plekken beter waargenomen worden. In de toevoegingen aan de vragenlijst 
wordt ook herhaaldelijk gezegd dat men zich op een bepaalde dag na het 
bad – meestal de eerste – minder goed voelt. Ook dit zou in de bovenge
noemde richting kunnen wijzen.
De tien proefpersonen die aan dit onderzoek meededen hebben het bad met 
smaragdgroen licht goed verdragen. Bij enkele patiënten en bij de badthe
rapeuten (als ze lang in het smaragdgroene water keken) traden soms hart
kloppingen op. 

Nawoord
De onderzoekers zijn blij de resultaten van dit onderzoek te kunnen presen
teren. Er is twee jaar hard aan gewerkt en het is geheel verricht in eigen tijd, 
dat wil zeggen naast ieders vaste werkzaamheden.
Terugblikkend op deze periode valt de onderzoekers op hoeveel het wer
ken aan het onderzoek heeft opgeleverd. Hierbij gaat het niet alleen om de 
bemoedigende resultaten maar vooral ook om de verrijking die de onder
zoekers zelf ervoeren. Het verrichten van onderzoek hoort niet in eerste 
instantie bij een therapeutische insteek. Wel is het wenselijk en vaak nood
zakelijk om therapieën en hun effecten te onderbouwen. In die zin hebben 
de onderzoekers veel geleerd. De ervaring is dat het begrip voor eigen the
rapeutische toepassingen verruimd en verdiept wordt. Hieruit vloeit een 
vergroting van het enthousiasme voor het eigen vakgebied voort. In die zin 
wordt de hoop uitgesproken dat meer collega’s zich met het onderzoeken en 
onderbouwen van therapeutische toepassingen bezig gaan houden. Als dat 
gebeurt worden ook voor de artsen de indicaties voor bepaalde therapeuti
sche gebieden duidelijker. 
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Hoofdstuk 11

Is complementaire geneeskunde 
kosteneffectief?

P. Kooreman

11.1 Denken over kosten en baten in de zorg

Veel mensen voelen zich ongemakkelijk wanneer er over kosten en baten 
wordt gesproken bij een fundamenteel recht als gezondheidszorg. Elk men
senleven is toch uniek en van een onschatbare waarde die zich niet in geld 
laat uitdrukken? Zouden niet kosten noch moeite gespaard moeten worden 
om de beste zorg te leveren?
Toch worden dagelijks, ook als het om mensenlevens gaat, kosten en baten 
afgewogen. Wanneer bijvoorbeeld de maximumsnelheid op Nederlandse 
snelwegen op 90 kilometer per uur zou worden gesteld, zoals jarenlang in 
de VS het geval was, zou dat jaarlijks tot enkele tientallen dodelijke ver
keersslachtoffers minder leiden (Ashenfelter & Greenstone, 2004). Blijkbaar 
is de impliciete opvatting dat het kleinere aantal verkeersdoden niet op
weegt tegen het verlies aan mobiliteit en economisch activiteit als gevolg 
van de snelheidsbeperking. 
In de zorg worden vergelijkbare keuzes gemaakt. De kosten van de inten
sieve zorg die nodig is om een veel te vroeg geboren baby (na 22 weken 
zwangerschap) te kunnen laten overleven, kunnen oplopen tot € 600.000 
(zie Kooreman, 2007). Voor hetzelfde bedrag kunnen in gebieden waar ma
laria heerst voor 100 000 kinderen malarianetten worden aangeschaft. Het 
aantal levensjaren dat in dat laatste geval wordt gered is vele duizenden 
malen groter dan in het geval van de Nederlandse tevroeggeborene. 
Een taak van de gezondheidseconomie is het vergroten van inzicht in der
gelijke impliciete keuzes. Bij voorkeur worden daarbij kosten en baten uit
gedrukt in getallen. Cijfers spreken een duidelijke taal en helpen om een 
discussie te objectiveren. Tegelijkertijd vereist het kwantificeren van kosten 
en baten in de zorg een grote zorgvuldigheid. Cijfers kunnen gemakkelijk 
verkeerd worden geïnterpreteerd of zelfs gemanipuleerd.
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Deze bijdrage bespreekt hoe de gezondheidseconomie kan bijdragen aan 
het objectiveren van de discussie over complementaire (dan wel alternatieve 
of integratieve) geneeskunde.

11.2 Methodologische valkuilen

Op 14 februari 1992 verscheen in dagblad Trouw een bericht met de kop 
‘Antroposofische artsen claimen kostenbesparing in de gezondheidszorg’. 
Uit cijfers van het toenmalige Ziekenfonds Spaarneland bleek dat in 1989 
en 1990 de geneesmiddelenkosten van de vier antroposofische huisartsen in 
Haarlem ongeveer een kwart lager lagen dan het gemiddelde in die regio. 
Het aantal verwijzingen naar specialist en ziekenhuis was vijftien procent 
lager. De woordvoerder van Ziekenfonds Spaarneland noemde het ‘onge
lukkig’ dat de Federatie Antroposofische Gezondheidszorg (FAG) conclu
deerde dat de antroposofische geneeskunde in het algemeen kostenbespa
rend werkt. Die kritiek was terecht. Waarom? 

Kosten én baten in onderlinge samenhang bezien
Uiteraard gaat het in de gezondheidszorg niet primair om het besparen van 
kosten. Als dat het doel zou zijn, zou de zorg eenvoudigweg opgeheven 
moeten worden. Het primaire doel in de zorg is het bevorderen van gezond
heid. In de gezondheidszorg moet altijd worden gekeken naar de samenhang 
tussen kosten en baten. Kosten kunnen meestal direct in geld worden uitge
drukt. De baten (of ‘uitkomsten’) van zorg zijn moeilijker te kwantificeren, 
maar het is meestal goed mogelijk een indicatie te krijgen. Daarbij kan on
derscheid worden gemaakt tussen objectieve indicatoren (zoals levensduur 
en ziekteverzuim) en subjectieve indicatoren (zoals gezondheidsbeleving en 
patiënttevredenheid). In het onderzoek in Trouw werd uitsluitend gespro
ken over kosten. Een mogelijke verklaring voor de lagere kosten van an
troposofische huisartsen zou kunnen zijn dat hun patiënten onvoldoende 
zorg krijgen. Het geïsoleerd bekijken van alleen kosten (of alleen baten) is 
daarom weinig zinvol.
De nadruk op kosten in beleidsdiscussies is begrijpelijk. Kosten zijn direct 
zichtbaar en voelbaar. Baten manifesteren zich soms pas op zeer lange ter
mijn. Het zichtbaar maken van de baten vereist daarom onderzoek waarbij 
individuen decennialang worden gevolgd, idealiter gedurende de gehele 
levensloop.
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Kosteneffectiviteit
Ruwweg geformuleerd is een interventie (of een samenhangende reeks in
terventies) kosteneffectief (in vergelijking met een andere interventie) als de 
verhouding tussen baten en kosten gunstiger is (Cutler, 2004). Wanneer we 
de zorg van complementaire huisartsen vergelijken met die van reguliere 
huisartsen zijn er in theorie vier mogelijkheden (afbeelding 11.1): 
n Complementaire zorg is goedkoper en de uitkomsten zijn beter (in af

beelding 11.1:  linksonder). Complementaire zorg is dan zonder meer 
kosteneffectiever.

n Complementaire zorg is duurder en de uitkomsten zijn beter (in afbeel
ding 11.1: linksboven). Het is niet zonder meer duidelijk of complemen
taire zorg kosteneffectiever is.

n Complementaire zorg is goedkoper en de uitkomsten zijn minder goed 
(in afbeelding 11.1: rechtsonder). Ook nu is het niet zonder meer duide
lijk of complementaire zorg kosteneffectiever is.

n Complementaire zorg is duurder en de uitkomsten zijn minder goed (in 
afbeelding 11.1: rechtsboven). Complementaire zorg is dan minder kos
teneffectief.

Afbeelding 11.1 Kosteneffectiviteit; vier mogelijke uitkomsten

De interpretatie van gevonden verschillen tussen groepen patiënten
Om vast te kunnen stellen of verschillen in kosten en baten systematisch van 
aard zijn is het nodig te kijken naar resultaten voor relatief grote groepen 
patiënten. Een probleem bij de interpretatie van verschillen is dat patiënten 
vaak niet alleen verschillende behandeling ondergingen, maar ook in an
dere opzichten verschilden.
Om dit te illustreren bekijken we een hypothetische groep van zes patiënten. 
Hun zorgkosten en type huisarts zijn weergegeven in afbeelding 11.2. In dit 
voorbeeld verschillen alleen de kosten tussen patiënten, we nemen aan dat 
zij in termen van gezondheid (baten) identiek zijn.

E�ect op gezondheid 

? 

Ja 

Nee 

? 

E�ect
op

kosten

 

 

–+

–

+
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Afbeelding 11.2 Zorgkosten en type huisarts; zes hypothetische patiënten 

De kosten van de patiënten met een complementaire huisarts zijn gemid
deld 500, die van de patiënten met een regulier huisarts gemiddeld 600. 
Goed nieuws voor de complementaire zorg dus, want patiënten met een 
complementaire huisarts zijn 100 euro goedkoper, zo lijkt het tenminste.
Nu komt er in dit voorbeeld meer informatie beschikbaar: de patiënten uit 
de eerst rij wonen in Wassenaar, die uit de tweede rij in de Schildersbuurt. 
Kijken we nu opnieuw naar exact dezelfde cijfers in de tabel, dan zien we 
dat, zowel in Wassenaar als in de Schildersbuurt, patiënten met een comple
mentaire huisarts 100 euro duurder zijn! Met andere woorden: een zorgvul
diger analyse kan tot een compleet ander beeld leiden. 
Het voorbeeld laat zien dat we alleen het oorzakelijke effect van het type 
huisarts op zorgkosten kunnen vaststellen wanneer alle andere factoren die 
samenhangen met zorgkosten en met de keuze van type huisarts (type wijk, 
sociaaleconomische status, leefstijl, gezondheidsgeschiedenis) hetzelfde 
zijn. Gegevensbestanden bevatten nooit alle informatie waarmee rekening 
gehouden zou moeten worden. Daarom is het moeilijk ondubbelzinnig uit
spraken te doen over het oorzakelijk effect van huisartstype op kosten. Soms 
kunnen binnen een nietexperimentele context uitspraken worden gedaan 
over oorzakelijke effecten door gebruik te maken van zogenaamde quasiex
perimenten. Het voert hier te ver op details in te gaan (zie bijv. Wooldridge, 
2006).

11.3 Complementaire huisartsen in Nederland

Om iets te kunnen zeggen over kosteneffectiviteit zijn dus gegevens nodig 
over baten (uitkomsten) en kosten. Voor de hand liggende bronnen van 
informatie over kosten zijn de gegevensbestanden van zorgverzekeraars. 
Azivo, een zorgverzekeraar in de regio Den Haag, was bereid die voor deze 
onderzoeksdoeleinden geanonimiseerd ter beschikking te stellen.10 Zoals 
aangegeven hebben de baten van zorg veel dimensies, die vaak pas op (zeer) 
lange termijn zichtbaar worden. In het huidige onderzoek is slechts infor

10 Zie Kooreman & Baars (2010) voor een uitgebreider verslag van het onderzoek.
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matie beschikbaar over een beperkte maar wel belangrijke uitkomstindica
tor, namelijk sterfte. 

Een klein deel van de Nederlandse huisartsen heeft na de reguliere artsen
opleiding een aanvullende erkende opleiding voltooid in antroposofische 
gezondheidszorg (ongeveer procent procent), acupunctuur (ongeveer één 
procent) of homeopathie (ongeveer één procent). In het gegevensbestand 
van Azivo is voor elke verzekerde de naam en het adres van de huisarts 
bekend. Door deze namen te vergelijken met die op de website van de Ne
derlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (www.nvaa.nl) kan wor
den vastgesteld welke verzekerden een antroposofische huisarts hebben. 
Op eenzelfde manier is bekend welke verzekerden een artsacupuncturist 
(via www.acupunctuur.com) of een artshomeophaat (via www.vhan.nl) als 
huisarts hebben.
Tabel 11.1 vermeldt voor vier groepen huisartsen (regulier huisarts, antro
posofisch huisarts, huisartshomeophaat en huisartsacupuncturist) de aan
tallen patiënten in het Azivobestand en de gemiddelde zorgkosten. De kos
ten zijn uitgesplitst naar vier categorieën: huisartsenzorg, farmaceutische 
zorg, ziekenhuiszorg en paramedische zorg. De tabel laat zien dat de kosten 
van patiënten met een complementaire huisarts gemiddeld zeven procent 
lager zijn dan die met een reguliere huisarts. Dat komt door minder farma
ceutische en minder ziekenhuiskosten. Patiënten met een complementaire 
arts hebben iets hogere kosten voor paramedische zorg, maar dit verschil 
is klein. 
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Tabel 11.1 Statistische informatie Azivo-verzekerden 

Kosten van 
zorg (euro per 
kwartaal)

Reguliere 
huisarts

Antropo-
sofische 
huisarts

Huisarts- 
homeopaat

Huisarts- 
acupuncturist

Totaal 515 479 485 480

Huisarts 32 33 31 32

Ziekenhuis 266 236 251 235

Genees-
middelen

209 197 192 206

Paramedisch 9 13 10 8

Achtergrond-
kenmerken
verzekerden

Vrouw (fractie) 0,53 0,57 0,56 0,54

Geboortejaar 
(gem.)

1969 1970 1965 1966

‘Vogelaarwijk’ 
(fractie)

0,22 0,09 0,07 0,04

Aantal  
verzekerden

151 955 3273 1182 1469

Aantal  
huisartsen

1257 26 28 25

Tabel 11.2 vergelijkt de kosten per leeftijdscategorie. De verschillen zijn 
vooral groot voor oudere patiënten (75+) met een antroposofische huisarts 
(meer dan duizend euro per jaar).  
Zoals het voorbeeld in de vorige paragraaf aangaf, is het te vroeg om te 
concluderen dat complementaire huisartsenzorg kosteneffectief is. De eerste 
reden is dat complementaire huisartsen vermoedelijk een ander type patiën
ten hebben dan reguliere huisartsen. Dat vermoeden wordt bevestigd door 
het tweede deel van tabel 11.1. Complementaire huisartsen hebben meer 
vrouwelijke patiënten en minder patiënten uit achterstandswijken. Het is 
bekend dat patiënten uit achterstandwijken vaker ziek zijn. Dat zou dus 
een verklaring kunnen zijn voor de lagere kosten van de complementaire 
huisartsen. 
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Tabel 11.2 Kosten van zorg; naar type huisarts en leeftijd verzekerde 

Kosten van 
zorg (euro per 
kwartaal)

Reguliere 
huisarts

Antropo-
sofische 
huisarts

Huisarts- 
homeopaat

Huisarts- 
acupuncturist

Leeftijd 0-24

Totaal 215 190 275 191

Huisarts 26 26 24 25

Ziekenhuis 103 85 153 96

Genees-
middelen

77 69 88 62

Paramedisch 8 11 10 8

Leeftijd 25-49

Totaal 372 418 286 296

Huisarts 28 31 25 26

Ziekenhuis 186 201 156 146

Genees-
middelen

155 180 103 122

Paramedisch 4 7 3 1

Leeftijd 50-74

Totaal 824 752 614 687

Huisarts 37 39 35 35

Ziekenhuis 432 382 270 324

Genees-
middelen

342 311 294 317

Paramedisch 12 19 14 11

Leeftijd 75+

Totaal 1337 1088 1309 1139

Huisarts 57 57 59 56

Ziekenhuis 727 576 820 595

Genees-
middelen

527 426 403 466

Paramedisch 27 30 27 21
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Voor de verschillen in achtergrondkarakteristieken van patiënten kan 
deels worden gecorrigeerd door middel van regressieanalyse (zie bijv. 
Wooldridge, 2006). Deze methode komt globaal op het volgende neer: bin
nen de vier groepen vrouwen in achterstandwijken, mannen in achterstand
wijken, vrouwen in andere wijken en mannen in andere wijken kijken we 
naar de kostenverschillen tussen complementair en regulier. We passen dus 
hetzelfde principe toe als in het voorbeeld in paragraaf 11.2. Daar keken we 
naar het kostenverschil binnen de bovenste rij en naar het kostenverschil 
binnen de onderste rij. In de feitelijke analyse van de Azivogegevens ge
bruiken we een nog veel meer gedetailleerde indeling in wijken, namelijk 
op basis van zescijferige postcodes. Bij een grove indeling bestaan nog grote 
sociaaleconomische verschillen binnen een wijk. Zescijferige postcodes, die 
gemiddeld slechts zestien huishoudens bevatten, zijn qua sociaaleconomi
sche status relatief homogeen. Dat maakt het onwaarschijnlijk dat kosten
verschillen – na toepassing van deze correctiemethode – kunnen worden 
toegeschreven aan verschillen in sociaaleconomische status van patiënten.  
De op deze manier gecorrigeerde kostenverschillen (tabel 11.3) tonen een 
divers beeld. Antroposofische huisartsen zijn fors goedkoper (ongeveer 30 
procent) bij patiënten van 75 jaar of ouder, maar niet bij andere leeftijdsca
tegorieën. Huisartsen die ook acupuncturist zijn, zijn ongeveer 20 procent 
goedkoper bij patiënten tussen 25 en 50 jaar oud.11 
Al met al vinden we dus duidelijke aanwijzingen voor substantieel lagere 
kosten wanneer huisartsen ook geschoold zijn in een complementaire ge
neeswijze. Maar nog steeds is het te vroeg te concluderen dat dit type huis
artsenzorg kosteneffectief is.

11 De hier vermelde resultaten hebben betrekking op het gemiddelde van het kosten
‘histogram’. Kijken we naar de mediaan, dan worden ook significant lagere kosten ge
vonden voor huisartshomeopaten; zie Kooreman en Baars (2010). 
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Tabel 11.3 Kostenverschillen t.o.v. reguliere huisartsen (op basis van regressiemodel)

Kosten van zorg
(euro per kwartaal)

Antroposofische 
huisarts

Huisarts- 
homeopaat

Huisarts- 
acupuncturist

Leeftijd 0-24

Totaal 6 100 –32

Huisarts 1 –2* 1

Ziekenhuis 3 76 –5

Geneesmiddelen 1 25 –27

Paramedisch 2 0 –1

Leeftijd 25-49

Totaal 14 –50 –66*

Huisarts 2*** –3*** 0

Ziekenhuis 3 4 –47**

Geneesmiddelen 8 –51** –17

Paramedisch 1 –1 –2***

Leeftijd 50-74

Totaal 63 –48 –2

Huisarts 4*** 0 0

Ziekenhuis  60 –121 –64

Geneesmiddelen –7 69 61

Paramedisch 6* 4 1

Leeftijd 75+

Totaal –405** 81 214

Huisarts –2 6 7

Ziekenhuis –263** 52 87

Geneesmiddelen –125* 31 127

Paramedisch –15 –8 –7

***, **, * geeft aan statistische significantie op niveaus 1, 5 en 10 procent. Voor overige details, 
zie Kooreman en Baars (2010).
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Wie kiest een complementaire arts en waarom?
De kostenverschillen in tabel 11.3 zijn gecorrigeerd voor een aantal factoren 
waarover het gegevensbestand van de zorgverzekeraar informatie bevat: 
geslacht, leeftijd en postcode. Toch is het is goed mogelijk dat er andere, 
nietwaargenomen verschillen zijn in patiëntgerelateerde factoren die leiden 
tot lagere kosten, onafhankelijk van de behandelwijze van de huisarts. Zo 
is het denkbaar dat mensen die zo weinig mogelijk medische ingrepen wil
len of mensen die bewust een gezonde leefstijl nastreven, eerder voor een 
complementaire huisarts kiezen. Merk op dat het nu gaat om verschillen in 
leefstijl binnen zescijferige postcodegebieden, geslachts en leeftijdscatego
rieën. Vervolgonderzoek moet duidelijk maken in hoeverre deze (nog) niet
waargenomen factoren de kostenverschillen kunnen verklaren. 

Gezondheidsbaten
De analyse tot nu toe beperkte zich tot kosten. Zoals aangegeven is in het 
Azivobestand slechts één, maar wel een heel belangrijke uitkomstindica
tor beschikbaar, namelijk sterfte. Een analyse van sterfte onder patiënten 
binnen de vier categorieën huisartsen laat zien dat de sterfte onder patiën
ten van complementaire huisartsen lager is dan bij reguliere huisartsen, 
ook wanneer, op een vergelijkbare manier als bij kosten, dat wil zeggen met 
behulp van een regressiemodel, wordt gecorrigeerd voor de verschillende 
achtergrondkarakteristieken van patiënten. Voor details verwijzen we weer 
naar Kooreman en Baars (2010).

11.4 Besluit

Het onderzoek levert dus aanwijzingen op dat complementaire huisartsen
zorg kosteneffectief is: de kosten zijn lager, de uitkomst is beter. In termen 
van afbeelding 11.1 bevindt de complementaire huisartsenzorg zich dan in 
het kwadrant linksonder. Een mogelijke verklaring voor dit resultaat is dat 
complementair werkende artsen minder gericht zijn op symptoombestrij
ding en meer op het aanspreken van het zelfherstellend vermogen van pa
tiënten. Dat gaat gepaard met terughoudendheid in het voorschrijven van 
medicijnen, tests en operaties.
Zoals hopelijk duidelijk zal zijn, moeten bij deze conclusie wel kanttekenin
gen worden geplaatst. Allereerst is slechts naar één uitkomstmaat gekeken.12 

12 In een vergelijkbare studie gebruiken Studer en Busato (2010) subjectieve uitkomstma
ten (o.a. patiënttevredenheid en bijwerkingen), maar geen objectieve uitkomstmaten 
zoals sterfte. In hun analyse worden bovendien de kosten van ziekenhuisopname bui
ten beschouwing gelaten. 
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Ten tweede kunnen de verschillen veroorzaakt zijn door verschillen in ka
rakteristieken van patiënten die hier buiten beschouwing bleven. Ten derde 
blijven hier de kosten buiten beschouwing die voor rekening van patiënten 
zelf komen. Meer onderzoek is nodig om duidelijkheid te verkrijgen over de 
oorzaken van de verschillen. Vervolgonderzoek vereist een investering in de 
opbouw van een datainfrastructuur, waarbij informatie over gezondheids
verbeteringen op patiëntniveau zijn gekoppeld aan zorgkosten. 
Niettemin suggereren de resultaten dat het serieuzer nemen van aanvul
lende complementaire of alternatieve geneeswijzen een substantiële kosten
besparing zou kunnen opleveren voor de Nederlandse gezondheidszorg. 
Omdat complementaire en alternatieve methodes veelal niet kunnen wor
den gepatenteerd, ontbreekt in de farmaceutische industrie de financiële 
prikkel om ze te onderzoeken. Duidelijkheid over de werkzaamheid van 
dit soort methodes laat daardoor te lang op zich wachten. Op dit moment 
maakt nog maar een paar procent van de Nederlandse artsen serieus studie 
van complementaire en alternatieve geneeswijzen. Het is primair een taak 
van de academische ziekenhuizen en andere opleidingen voor medische 
professionals om in deze situatie verandering te brengen, naar buitenlands 
voorbeeld.13 Patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars en de overheid kun
nen daarbij een aanmoedigende rol vervullen. 
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Hoofdstuk 12

Bewijzen van veiligheid, effectiviteit 
en kosteneffectiviteit van de 

gezondheidbevorderende benadering van 
antroposofische gezondheidszorg

E.W. Baars

12.1 Kenmerken van de antroposofische gezondheidszorg

De antroposofische gezondheidszorg (AG) is aan het begin van de twintig
ste eeuw ontstaan als een verruiming van de bestaande geneeskunde. AG 
is een vorm van integratieve gezondheidszorg waarbij er naast de reguliere 
behandelmogelijkheden gebruikgemaakt wordt van aanvullende antropo
sofische diagnostiek, geneesmiddelen en therapieën.
Binnen de AG wordt aandacht geschonken aan de samenhang tussen lichaam, 
ziel en geest in relatie tot ziekte en gezondheid. Ook is er veel aandacht voor 
leefstijl, de relatie tussen aandoening en persoonlijk functio neren, omge
vingsfactoren en betekenisgeving. Veelgenoemde en gewaardeerde kenmer
ken van de antroposofische gezondheidszorg zijn de sterk individugerichte 
aanpak, het ondersteunen en actief stimuleren van het zelfgenezend vermo
gen van de mens, een gelijkwaardige relatie tussen zorgvrager en zorgver
lener, meer tijd en aandacht voor de zorgvrager en een verantwoorde voor
keur voor natuurlijke medicatie. De antroposofische zorgverlening kent 
vele therapieën waarmee de patiënt actief de eigen gezondheidstoestand 
kan beïnvloeden. Naast de klassieke, maar tegelijkertijd antroposofisch 
verruimde therapieën, zoals psychotherapie en fysiotherapie, zijn dat on
der meer kunstzinnige therapie (muziek en beeldend), spraak en euritmie
therapie, ritmische massage, verpleegkundige begeleiding, en begeleiding 
en behandeling op gebied van voeding. Deze therapieën worden zowel in 
de eerste als in de tweedelijnszorg toegepast.
Voor vrijwel alle beroepsgroepen geldt dat de zorgverleners in eerste in
stantie regulier opgeleid zijn en daarnaast een aanvullende antroposofische, 
erkende beroepsopleiding hebben gevolgd.
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De AG bestaat uit meerdere sectoren: de huisartsgeneeskunde (eerste lijn), 
consultatiebureaus, bedrijfsgeneeskunde en schoolartsendiensten naast een 
rijkgeschakeerde tweedelijnszorg. De huisartsen werken in zelfstandige 
praktijken, of in zogeheten therapeutica (multidisciplinaire gezondheids
centra), samen met verschillende, andere disciplines. Er zijn zo’n 160 prak
tiserende antroposofische (huis)artsen en specialisten in Nederland. Daar
naast zijn er 15 consultatiebureaus voor zuigelingen en kleine kinderen tot 
4 jaar, deels ingebed in regionale instituties. Naar schatting maken ongeveer 
200 000 cliënten gebruik van deze diensten. De antroposofische tweedelijns
zorg in Nederland strekt zich uit van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 
en verslavingszorg (VZ) tot aan ouderenzorg en zorg aan cliënten met een 
ontwikkelings, verstandelijke en/of lichamelijke stoornis (VGZ).

12.2 Is de gezondheidbevorderende benadering van de antroposofische 
gezondheidszorg evidence-based?

Het aantal wetenschappelijke publicaties over AG neemt jaarlijks stabiel toe 
met zo’n 200 tot 250: van 114 (eind 2005), naar 313 (eind 2007), naar 579  
(medio 2009) en 816 (oktober 2011).
Tot eind 2010 waren er 256 studies naar het effect van AG uitgevoerd (Kienle, 
Kiene & Albonico, 2006; Kienle e.a., 2011), waarvan 70 in de afgelopen 6 jaar. 
Van de 256 studies zijn 74 prospectief vergelijkende studies (inclusief 38 ge
randomiseerde klinische trials (RCT’s)), 90 prospectieve en 52 retrospectieve 
studies zonder vergelijkingsgroep, en 49 retrospectief vergelijkende studies 
met vergelijkingsgroep. Van deze 256 werd in 38 het AGtherapiesysteem als 
geheel (inclusief medicatie en therapieën) onderzocht, 10 nietfarmacologi
sche studies, 133 studies naar misteltherapie bij kanker, en 84 andere genees
middelonderzoeken. De resultaten van de studies zijn overwegend positief 
en er zijn nauwelijks risico’s en bijwerkingen, en indien aanwezig zijn die 
zwak tot matig. Op basis van de systematische review is de conclusie dat het 
onderzoek naar AG op een breed spectrum van aandoeningen overwegend 
goede resultaten laat zien, met weinig bijwerkingen, een hoge mate van 
cliënt tevredenheid, en aanwijzingen voor kosteneffectiviteit in vergelijking 
met de reguliere behandeling (Kienle, Kiene & Albonico, 2006; Kienle e.a., 
2011; Kooreman & Baars, 2010). 
Op basis van het aantal wetenschappelijke publicaties en de resultaten van 
de onderzoeken naar de (kosten)effecten kunnen we concluderen dat AG als 
geheel steeds meer evidencebased wordt.
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Hoofdstuk 13

Vooruitblik

E.W. Baars en G.H. van der Bie

Er zijn vijf belangrijke argumenten om preventieve en curatieve gezond
heidbevordering de komende jaren professioneel en krachtig ter hand te 
nemen:
1. de demografische voorspellingen betreffende de bevolkingsopbouw, met 

name de dubbele vergrijzing;
2. de verwachting dat de financiële ruimte voor de zorg minder groot zal 

worden, getuige de algemene economische en politieke ontwikkelingen;
3. de wens van de patiënt om als volwaardige partner mede in de regie van 

gezondheidbevordering en ziektebestrijding betrokken te worden;
4. de dreigende toename van chronische klachten en ziekten;
5. de roep om duurzaamheid in de gezondheidszorg.

Zijn wij daarop voorbereid? Is er nu al (voldoende) wetenschap, onderwijs, 
beleid, vaardigheidsontwikkeling en patiëntenbegeleiding die daarop is af
gestemd?

Voorbereiding
De huidige medisch student en menig paramedisch student zijn, eenmaal 
afgestudeerd, onvoldoende voorbereid om als professionele raadgever 
voor, en begeleider van gezondheidbevordering te functioneren. De sterk 
somatisch georiënteerde opleidingen, de grote nadruk op een ziektebestrij
dende benadering en het materialistisch mensbeeld dat daaraan ten grond
slag ligt, bieden daarvoor weinig handvatten (Nederbragt, 2000). Ook huis
artsenrichtlijnen zoals de NHGstandaarden voorzien niet in deze lacune en 
sluiten niet aan bij het werken van een huisarts als expert (Jongh & Ruijven, 
2008).

Wetenschap
Op sommige gebieden van gezondheidbevordering, zoals de salutogenese 
(Lindström & Eriksson, 2010) is al veel evidence van effectiviteit. Op veel 
andere terreinen moet er nog veel werk gedaan worden. Dit betreft dan 
de hele range van optimale zorgproductontwikkeling tot en met het testen 
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van de veiligheid, (kosten)effectiviteit en het vaststellen van de eventuele 
meerwaarde van deze producten ten opzichte van bestaande zorgproduc
ten. Maar niet alleen op dit terrein is wetenschappelijk werk belangrijk. Veel 
moet er ook nog gedaan worden om goede definities van gezondheid en 
gezondheidbevorderen, die handvatten kunnen geven voor preventieve 
en curatieve gezondheidbevordering en de integratie met de ziektebestrij
dende aanpak, (verder) te ontwikkelen. Ten slotte moet ook het vraagstuk 
van het deugdelijk meten van de mate van gezondheid verder opgepakt 
worden, ter ondersteuning van het empirisch onderzoek naar effecten van 
zorgproducten.

Onderwijs
Het (para)medisch onderwijs zal in een ontwikkeling moeten komen die 
kan leiden tot meer inzicht in preventieve en curatieve gezondheidbevorde
ring en inzicht in de individuele patiënt om zo tot ‘personalized medicine’ te 
kunnen komen. Populatiewetenschap zal door haar eigen aard, onvoldoen
de in staat zijn een individualisering van de therapie tot stand te brengen. 
Mede gelet op de noodzaak therapieën in de toekomst rendabeler te maken, 
is individualisering noodzakelijk. Het onderwijs dient daartoe aangevuld te 
worden met antropologische inzichten waarin meerdere benaderingen en 
mensvisies vertegenwoordigd zijn. Inzichten in de factoren die de mense
lijke constitutie bepalen en inzicht in de fysiologie van de biografische ont
wikkeling van de mens zijn daarbij onmisbare factoren. Daardoor kunnen 
gezondheidswerkers meerdere verklaringsmodellen gebruiken om de indi
viduele mens te kunnen begrijpen en begeleiden naar een adequate gezond
heidbevordering (Starfield, 2005). Dat hierbij complementaire en Integrative 
vormen van gezondheidszorg belangrijk zijn kan op grond van onderzoek 
verwacht worden. Dat betreft niet alleen de gezondheidbevorderende effec
ten (bijv. Baars, 2011), maar ook de financiële (Kooreman & Baars, 2010). 
Concreet betekent dat, dat onderwijs in complementaire vormen van zorg in 
de opleidingen geïntegreerd zouden moeten worden aangeboden.
Strategieën die iedereen en met name de patiënt in staat stellen een gezond
makend zelfmanagement te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld Mindfulness, 
moeten op professionele grondslag aangeboden kunnen worden. Het me
disch onderwijs en het paramedisch onderwijs zijn echter nog in hoge mate 
geschoeid op de leest van de ‘fighting disease’ strategie. Kennisoverdracht 
van preventieve en curatieve gezondheidbevordering in aanvulling op en/
of geïntegreerd met de ziektebestrijdende aanpak moet in de komende jaren 
meer en meer deel van het (para)medisch onderwijs gaan uitmaken. Het 
toenemende inzicht van de invloed van psychologische factoren op de men
selijke gezondheid komt maar mondjesmaat aan de orde in medische oplei
dingen ook al bestaat daarvoor voldoende evidentie (Benedetti, 2007; Bene
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detti, Lanotte e.a., 2009). Al met al voldoende argumenten op het niveau van 
het medisch onderwijs aanvullende programma’s te ontwikkelen.

Beleid
De overheid dient krachtig de ontwikkeling en implementatie van kennis 
van gezondheidbevordering in de zorgpraktijk en het onderwijs te bevor
deren. 
Daar waar kennis ontbreekt of versnipperd is, dient programmatisch goede 
kennis van gezondheidbevordering gebundeld en/of ontwikkeld te wor
den. Daar waar al veel kennis aanwezig is, blijkt het niet gemakkelijk om 
deze aanvullende wijze van denken en handelen in de bestaande praktijk 
en het onderwijs te implementeren. Ook hier kan met een programmatische 
aanpak en overheidsondersteuning veel bereikt worden.
Speciale aandacht dient hierbij gegeven te worden aan het bevorderen van 
onderwijs in complementaire vormen. Complementair onderwijs moet, on
der voorwaarden van kwaliteit, gelijke kansen kunnen krijgen naast regu
liere beroepsopleidingen. Uit kwaliteitsoverweging dient dat hand in hand 
te gaan met het bevorderen van het onderzoek naar de veiligheid, en (kos
ten)effecten van deze complementaire vormen van zorg, zodat er voor het 
onderwijs goede kennis ontwikkeld wordt. 

Onderzoek
Veel onderzoek is nog nodig om de gezondheidbevorderende benadering 
even professioneel te ontwikkelen als de ziektebestrijdende benadering nu 
is. Thema’s hierbij zijn: practicebased ontwikkeling van optimale zorgpro
ducten, onderzoek naar de veiligheid, de (kosten)effectiviteit en de meer
waarde van zorgproducten, onderzoek naar de kwaliteit en bruikbaarheid 
van definities van gezondheid(bevorderen) en van gezondheidmetende 
meetinstrumenten. Als individualisering in de zorg in de toekomst een rol 
moet spelen, zal ook het onderzoek naar gezondheidseffecten van interven
ties daarop aangepast moeten worden. 

Scholing van gezondheidbevordering
Het besef dat gezondheidbevordering wellicht een van de meest kostenbe
sparende en welzijnbevorderende activiteiten is, dient ertoe te leiden dat 
daarvoor van jongs af aan aandacht bestaat. Die aandacht zou tot uitdruk
king moeten komen in ontwikkelingsprogramma’s op alle niveaus van het 
onderwijs. Deze ontwikkelingsprogramma’s kunnen een bijdrage leveren 
aan het feit dat de gezonde scholier van nu, de gezonde burger is van straks 
en de minder van zorg afhankelijk bejaarde later. Dat vereist een specifieke 
professionalisering voor de verschillende niveaus van onderwijs.
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Een specifieke vaardigheidsontwikkeling voor specialistische zorgverleners 
zouden patiëntenverenigingen ondersteunend en gezondheidbevorderend 
ter zijde kunnen staan voor begeleiding van hun leden bij de curatieve ge
zondheidbevordering. Gelukkig functioneren in Nederland al meer van dit 
soort verenigingen met veel succes in de vorm van zelfhulp, zelfadvies en 
hulp aan leden.

Samenvatting

Gezondheidbevordering zal een hoofdrol krijgen in een toekomstige ge
zondheidszorg. Dit zal consequenties moeten hebben voor het (para)me
disch onderwijs, het (para)medisch handelen, de patiëntenopvoeding, de 
zorgproductontwikkeling en het wetenschappelijk onderzoek naar ‘gezond
heidbevorderende zorgproducten’ en ‘personalized medicine’. Op al deze 
punten zijn weliswaar de eerste stappen gezet, maar van een betrouwbare 
professionalisering in deze is nog nauwelijks sprake. 
In deze bundel is een eerste poging ondernomen om aspecten van gezond
heidbevordering die voor verdere ontwikkeling in aanmerking komen, aan 
de orde te stellen. Het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg zal op 
de ingeslagen weg voortgaan om deze professionalisering verder tot ont
wikkeling te brengen. Hiermee willen we stevig bijdragen aan de ontwikke
ling van een in allerlei opzichten duurzame gezondheidszorg (Van Gerven, 
Huisman & Nijnens, 2011).
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