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2. Het verwerven van practice-based evidence
“Bij het verwerven van practice-based evidence gaat het erom de aanwezige ‘tacit 

knowledge’ of impliciete ervaringskennis van beroepsbeoefenaars om te zetten naar 
expliciete kennis die kan worden gedeeld, zo nodig verder ontwikkeld en toegepast. 

Het hoger beroepsonderwijs heeft als kerntaak om de theoretische onderbouwing van 
het beroepsmatig handelen te ontwikkelen vanuit patronen, regels en ontwerpen in 

de beroepspraktijk. Onderzoeksmethoden die hierbij goed aansluiten zijn onder meer: 
action research-achtige benaderingen, met analyses van cases en ‘best-practices’; en 

kwalitatieve onderzoeksmethoden.”

(Uit: Visiedocument praktijkonderzoek lectoren Hogeschool Leiden, 2008)
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2.1  Best practices, een aanzet voor kenniscirculatie
Annerose Kunenborg

Inleiding
In september 2008 is het best-practiceonderzoek binnen het lectoraat 
Antroposo!sche Gezondheidszorg van start gegaan. Waarom een onderzoek 
naar best practices? Hoe past dit binnen het lectoraat Antroposo!sche 
Gezondheidszorg en wat heeft men in de toekomst hieraan? Wat zijn best 
practices überhaupt en hoe is dan de speci!eke aanpak binnen het lectoraat? 
Welke onderzoeksthema’s staan hierbij centraal en wat zijn de eerste stappen 
binnen het onderzoek? 

Aan de hand van deze vragen zal in dit hoofdstuk meer op deze vorm van 
onderzoek worden ingegaan. 

Waarom een onderzoek naar best practices?
Binnen het werkgebied van de antroposo!sche gezondheidszorg (AG) is er 
een enorme schat aan ervaringskennis. Kennis die het waard is geëxpliciteerd 
te worden en te delen. Dit gebeurt natuurlijk al ten dele: bijvoorbeeld tijdens 
werkbesprekingen, patiëntenbesprekingen, werkgroepbijeenkomsten en 
nascholing. Echter, om nog beter gebruik te kunnen maken van de enorme 
ervaringsschat is het zinvol deze ‘ervaringseilanden’ verder te verbinden. Hiervoor 
is het nodig de ervaringen te expliciteren, erop te re"ecteren, en de e#ecten 
ervan te analyseren, zodat men kan kijken in hoeverre deze ook bruikbaar zijn 
voor anderen die binnen de AG werkzaam zijn. Een onderzoek naar best practices 
ondersteunt dit proces van kennis expliciteren en delen. 

Hoe past dit binnen het lectoraat Antroposo!sche Gezondheidszorg?
Het lectoraat Antroposo!sche Gezondheidszorg heeft zich als doel gesteld 
ervaringskennis te expliciteren en door praktijkonderzoek evidence-based 
practice te genereren. Dit is ook het doel van het best-practiceonderzoek. 

Wat heeft men in de toekomst hieraan?
In de toekomst kunnen we aan de hand van de beschreven best practices de 
zorgpraktijk verbeteren en nader e#ectonderzoek doen. Het beschrijven van 
best practices is dus een eerste stap. Het vormt een aanzet om innovaties in de 
zorgpraktijk te genereren en steeds beter gecontroleerd onderzoek te kunnen 
doen. 

Aan de hand van een voorbeeld wil ik nader illustreren welke rol het onderzoek 
van best practices in een onderzoekstraject kan hebben: 

“Vanuit de verpleegwetenschappen heeft men zich de vraag gesteld: wat maakt 
dat patiënten met anorexia nervosa in hun gewicht herstellen? Hierbij heeft men 
gekeken naar een afdeling die wat betreft gewichtsherstel van haar patiënten goede 
resultaten boekte. Dit was de afdeling Rintveld van Altrecht GGZ, gespecialiseerd in 
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de behandeling van jeugdigen met een eetstoornis. Vervolgens werden patiënten met 
anorexia nervosa die hun behandeling succesvol hebben afgerond, bevraagd over 
de verpleegkundige interventies die zij als e!ectief beoordelen in het kader van hun 
gewichtsherstel en de normalisering van hun eet- en bewegingspatroon. Hierbij werd 
onder andere duidelijk dat de manier waarop de verpleegkundigen de maaltijden 
begeleidden, belangrijk was voor het slagen van de therapie. Vervolgens is dit, naast 
onderzoek onder verpleegkundigen en literatuuronderzoek, teruggekoppeld naar de 
praktijk en gaat men verder onderzoek doen door interventies tijdens de maaltijden op 
video op te nemen. 

Hierdoor is men weer in staat een interventiepakket voor verpleegkundigen te 
ontwikkelen en dit via multiple-casestudybenadering verder te gaan toetsen” (Meijel, 
2008). 

Dit voorbeeld laat mijns inziens zien hoe je aan de hand van de analyse van best 
practices kunt kijken naar wat er in de praktijk goed lijkt te werken, dit nader kunt 
onderzoeken en inzicht kunt krijgen over wat goed werkt, om dit vervolgens 
doelgericht (bewust) te kunnen toepassen en de e!ecten daarvan te kunnen 
meten. Het onderzoek naar best practices is dus een aanzet tot steeds beter 
gecontroleerd onderzoek en tot een verbetering van de zorgpraktijk. 

Wat zijn best practices in het algemeen?
Best practices ofwel lessons learned, een goed voorbeeld, soms ook iets 
bescheidener als useful practices aangeduid, wordt gede"nieerd als “stukken 
kennis die worden gemaakt tijdens en na de uitvoering van een succesvol 
verlopen project of taak” (De Groot, 2005). Een ‘best practice’ is een werkwijze 
of aanpak die aantoonbaar rendement heeft opgeleverd; een aanpak 
die in een bepaalde context de kwalitatief beste methode is gebleken. 
In de gezondheidszorg zijn ‘best practices’ werkwijzen van individuele 
gezondheidszorgwerkers of gezondheidszorgpraktijken die op de beste manier 
bepaalde gezondheidsproblemen aanpakken. Uitgangspunt is meestal een 
praktijkprobleem. Waarmee worstelt men in de praktijk en is er al iemand die dit 
slim heeft opgelost? Kunnen we er iets van leren? 

Wat is het nut van best practices?
De kennis die binnen praktijken met een ‘best practice’ voorhanden is, kan dan ook 
belangrijk zijn voor anderen om hun werkwijze te verbeteren. Vaak is deze kennis 
echter voor een groot deel onbewust en is onderzoek een goede manier om deze 
kennis expliciet en daarmee overdraagbaar te maken. 

Wat zijn de beperkingen van best practices?
Niet alle kennis binnen best practices is makkelijk deelbaar. Impliciete kennis 
(tacit knowledge) is soms moeilijk te expliciteren. Op het gebied van het 
kennismanagement (knowledge management) worden processen beschreven hoe 
men eigen verworven kennis kan analyseren en abstraheren, zodat deze kennis 
deelbaar wordt. Echter, dit is niet voor alle aspecten van onze ervaringskennis 
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mogelijk (“some aspects of an individual brain scale up better than others; some can 
scale up better through computerization, others less so” (Skyrme, 2008).
Best practices zijn tevens contextafhankelijk (Higgs en Jones, 2000). Voor een 
juist gebruik van best practices is het van eminent belang dat zowel de aanbieder 
als de (her)gebruiker zich bewust moet zijn van de mogelijke nuance- en 
contextverschillen bij het gebruik van best practices (De Groot, 2005). 
Ten slotte kunnen best practices in de tijd toe- of afnemen in belang of 
bruikbaarheid. Het is daarom noodzakelijk een terugkoppelingsmechanisme te 
hanteren om de waarde van de huidige best practices te evalueren en waar nodig 
aan te passen (Stichting Innovatie Alliantie, 2008).  

Hoe is de speci!eke aanpak binnen het lectoraat?
In het best-practiceonderzoek binnen het lectoraat AG richten we ons op drie 
onderdelen: (1) het per beroepsgroep in kaart brengen van de ‘best practices’, (2) 
het bij enkele ‘best practices’ in kaart brengen hoe men gezondheidsbevorderend 
en op professioneel ambachtelijke wijze methodisch werkt, en (3) hoe men daar 
de zorg georganiseerd heeft om in staat te zijn optimaal te kunnen werken.  

Het doel van het onderzoek is ervaringskennis van best practices binnen de 
AG te expliciteren en binnen de ‘peergroup’ te delen om vervolgens te kunnen 
toetsen, om op deze manier evidence-based practice te kunnen genereren. 
Evidence is immers “kennis gebaseerd op verschillende bronnen, die getoetst is en die 
betrouwbaar is bevonden” (Higgs en Jones, 2000). Deze kennis kan men vervolgens 
ook gebruiken om binnen het onderwijs (aan Hogeschool Leiden en daarbuiten) 
op het gebied van de AG verder te innoveren. 

Op welke manier gaan we de drie onderdelen nader onderzoeken?
Ad 1) Het per beroepsgroep in kaart brengen van de ‘best practices’ zou je idealiter 
aan de hand van zogenaamde benchmarks/indicatoren willen beoordelen. 
Echter, op dit moment hebben we geen mogelijkheid praktijken te meten met 
betrekking tot de resultaten die zij boeken samenhangend met gezondheid 
bevorderen, professionele ambachtelijkheid of praktijkorganisatie. Uitgaande 
van het feit dat professionals binnen de AG elkaar voldoende kennen om aan 
te geven welke zorgprofessionals zij als best practices zouden kiezen, zal dit 
redelijk overeen komen met wat men zou kunnen meten aan de hand van 
geselecteerde indicatoren. Daarom hebben we ervoor gekozen door middel 
van een webenquête professionals uit het veld zelf de best practices te laten 
benoemen. De selectie van artsen en therapeuten binnen het antroposo!sch 
gezondheidszorgveld die als ‘best practice’ worden gekozen door collega-
professionals (medeberoepsbeoefenaars), vindt dus plaats via een webenquête 
binnen de verschillende beroepsgroepen van de AG. De hieruit geselecteerde 
professionals binnen de AG zal worden gevraagd aan het onderzoek mee te doen. 

Ad 2 en 3) Het bij enkele ‘best practices’ in kaart brengen hoe men 
gezondheidsbevorderend en op professioneel ambachtelijke wijze methodisch 
werkt, en (3) hoe men daar de zorg georganiseerd heeft om in staat te zijn 
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optimaal te kunnen werken. Wij willen dit door middel van actieonderzoek nader 
onderzoeken.  

Waarom actieonderzoek?
“Ervaringskennis heeft een eigen karakter. Het is duidelijk anders van karakter dan zijn 
tegenpool waarbij kennis wordt verkregen door systematische onderzoeksmethoden. 
Deze tegenpool wordt wisselend benoemd als gesystematiseerde kennis, expliciete 
kennis, wetenschappelijke kennis en theorie (De Vries, 2004).” 

“De Vries noemt drie kenmerken van ervaringskennis: het situationele karakter, het 
beeldende karakter en het intuïtieve karakter. Hij benadrukt het eigen karakter van 
ervaringskennis door afwisselend de termen ervaringskennis en stilzwijgende kennis te 
gebruiken. Onder stilzwijgende kennis verstaat hij in navolging van Polanyi (1966) de 
kennis die (nog) niet verwoord is. Stilzwijgende kennis wordt vaak getypeerd als ‘meer 
weten dan je weet’ en ’‘meer weten dan je kan vertellen’(Megchelbrink, 2007).” 
 
“Het opdiepen, zichtbaar maken en bewerken van ervaringskennis is in actieonderzoek 
een collectief proces. Het ontsluiten van ervaringskennis stelt voorwaarden aan 
omgeving, werkklimaat en methodische aanpak. Het vergt een participatieve 
benadering als basishouding. Op methodisch niveau moeten interactieve 
ervaringsgerichte methoden met veel onderlinge uitwisseling daarvoor ingezet 
worden. Via het beschrijven van ervaringen, het vertellen over ervaringen, door 
de ervaringen aan anderen uit te leggen en met anderen te delen komt expliciet 
gemaakte ervaringskennis tot stand.
 
Op basis van deze uitgangspunten en methodische insteek kan via ervaringsgerichte 
werkvormen en via (groeps) re!ectie concrete en waardevolle kennis over de eigen 
situatie van betrokkenen in het actieonderzoek-traject bruikbaar worden gemaakt 
(Megchelbrink, 2007).” 
 
Omdat actieonderzoek en de gehanteerde methode daarbij nog niet zo algemeen 
bekend zijn, zou het illustratief kunnen zijn, denkbeeldig de leercirkel van Kolb 
te verbinden met het doen van onderzoek. Ik zal hieronder de kwaliteits- en 
leercirkel nader toelichten, omdat deze de rode draad is binnen het best-
practicesonderzoek. Bij het verwerven van ervaringskennis kunnen we steeds 
stappen uit deze cirkel herkennen. Bij het analyseren van processen helpt het te 
kijken welke stappen van de leercirkel reeds zijn doorlopen.  

De leercyclus volgens Kolb
“David A. Kolb (1939) is een leerpsycholoog en pedagoog uit de Verenigde Staten. Hij 
ontwikkelde en publiceerde de zogenaamde Leercyclus volgens Kolb (2008). Volgens 
Kolb is e"ectief of duurzaam leren het resultaat van het cyclisch doorlopen van een 
proces waarbij een viertal gedragingen op elkaar inhaken. Deze vier gedragingen zijn:
1. Concreet ervaren of ondervindend leren. Het opdoen van werkelijke ervaring met 

de realiteit staat hier centraal. Belangrijk hierbij is dat men zonder vooroordelen 
met een zeker inlevingsvermogen openstaat voor nieuwe ervaringen.
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2.  Re!ectief observeren of re!ecterend leren. Nadenken over de waargenomen 
werkelijkheid. Terwijl een handeling gesteld wordt, wordt onze aandacht getrokken 
door allerlei bedoelde of niet-bedoelde e"ecten van de handeling. Hierop kunnen 
we re!ecteren. Hiervoor moeten de ervaringen vanuit verschillende standpunten 
bekeken worden.  

3.  Abstract conceptualiseren of conceptualiserend leren. Er wordt nagegaan in 
hoeverre de ervaringen en re!ecties die samenhangen met deze éne handeling ook 
overeenkomen met de bevindingen die eerder zijn opgedaan. Zit er een rode draad 
in het verhaal? Kan er tot een algemene stelling besloten worden? Er wordt een 
hypothese geformuleerd die in de toekomst getoetst wordt. 

4.  Actief experimenteren of experimenterend leren. Er wordt getoetst of de 
basisstelling - model of schema in de realiteit stand houdt. Dit gebeurt 
experimenteel door middel van nieuwe handelingen. Om dit te kunnen doen moet 
men in staat zijn beslissingen te nemen en die daadwerkelijk uit te voeren. 

De laatste stap leidt tot het opdoen van nieuwe ervaringen, re!ecties en concepten 
zodat de leercyclus heel vlug, en steeds opnieuw rondgemaakt wordt. 
De kernactiviteit van elk onderdeel van de cyclus komt samengevat neer op 
achtereenvolgens: 

onderdompelen (waarneming), verhelderen (re!ectie), verklaren (inzicht), toepassen 
(oefening in een andere context), waarbij eerst inductief (van concreet naar algemeen) 
en vervolgens deductief (van algemeen naar concreet) te werk gegaan wordt ( “De 
leercyclus volgens Kolb”, 2008).”

Indien men dit concept met onderzoek verbindt, dan sluiten de eerste stappen 
aan bij onder andere het bekende kwalitatief onderzoek (de re!ectie en abstractie 
over hoe dingen in de wereld zijn), en past, indien men de laatste stap, het actief 
experimenteren en implementeren van de nieuwe inzichten in de beroepspraktijk, 
er nog aan toevoegt, bij wat men noemt actieonderzoek. Hierbij wordt dus niet 
alleen onderzoek gedaan naar de aard van de dingen, maar treedt de onderzoeker 
samen met het onderzoeksveld ook in actie om te ondersteunen bij het implemen-
teren van de nieuwe bevindingen in de dagelijkse (beroeps)praktijk, om zo de cirkel 
te kunnen sluiten. “Met de verbetering van de situatie wordt niet zoals bij kwantitatief 
of kwalitatief georiënteerd onderzoek het geval is, gewacht tot de onderzoeker zijn 
onderzoeksrapport met aanbevelingen af heeft. Het verbeteren is in actieonderzoek een 
integraal onderdeel van de actieonderneming (Megchelbrink, 2007).” 

Welke thema’s staan binnen dit onderzoek centraal?
In 2007 werd er vanuit het lectoraat Antroposo"sche Gezondheidszorg een 
enquête gehouden onder medewerkers van Nederlandse antroposo"sche 
zorginstellingen met onder andere de vraag met welke praktijkproblemen 
zij worstelen. Die door het veld genoemde praktijkproblemen vormen het 
uitgangspunt van dit onderzoek (Baars, 2007). 
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Aan de hand van de volgende thema’s zullen de concrete problemen en vragen 
verder worden geformuleerd:
1. gezondheid bevorderen;
2. professionele ambachtelijkheid van de zorgmethodieken;
3. praktijkorganisatie: hoe kan men de zorg organiseren om in staat te zijn 

optimaal te kunnen werken? 

Onderzoeksvragen die bij deze thema’s horen, zijn met betrekking tot de 
onderzoekslijn gezondheid bevorderen:
1.1. Wat is volgens antroposo!sche artsen en therapeuten gezondheid en 

wat is gezondheid bevorderen? Is er in de praktijk sprake van twee te 
onderscheiden strategieën ‘ziekte bestrijden’ en ‘gezondheid bevorderen’? 
Wat denken antroposo!sche artsen en therapeuten dat zij aan 
gezondheidsbevordering doen?

1.2. Op welke manier denken zij de e"ecten van de toegepaste 
gezondheidsbevordering te kunnen waarnemen/meten/beoordelen?

1.3. Het theoretisch kader: welke vormen van gezondheidsbevordering zijn er in 
het medische veld bekend en hoe past de ervaring in het antroposo!sche 
veld binnen deze context?

1.4.  Op welke manier kun je tot een integratie komen van de in het reguliere en in 
het antroposo!sche veld toegepaste gezondheidsbevorderende technieken?

1.5. In hoeverre zijn de gevonden resultaten toepasbaar voor de 
gezondheidszorgpraktijk?

1.6. Op welke manier kun je de gevonden resultaten, mits toepasbaar, 
implementeren in andere antroposo!sche zorginstellingen?

1.7. Op welke manier kun je de gevonden resultaten, mits toepasbaar, 
implementeren in de alledaagse, gangbare medische praktijk? 

De oplettende lezer zal het niet ontgaan zijn hoe, geïnspireerd door de leercirkel 
van Kolb, deze onderzoeksvragen aan de hand van het thema gezondheid 
bevorderen geformuleerd zijn. 

Vergelijkbaar zullen we ook met het thema professionele ambachtelijkheid te werk 
gaan, waarbij het volgens ons nog van belang is onderscheid te maken tussen 
persoonsgebonden kwaliteiten, samenhangend met de persoonlijke ontwikkeling 
van de professional, en kennis en kunde die daar los van staan. Om dit nader te 
illustreren het voorbeeld van een best-practiceonderzoek onder koks. Hierbij kun 
je kijken naar ‘waarom’ het eten uit deze keuken zo lekker is, welke recepten er 
gebruikt worden, maar het is ook van belang, met name voor de opleiding, ‘hoe’ 
iemand zo lekker heeft leren koken en de vaardigheid heeft ontwikkeld recepten 
samen te stellen en nieuwe uit te proberen. 

Bij de analyse van de beste praktijken met betrekking tot professionele 
ambachtelijkheid willen we dus twee kanten onderzoeken:
2.1 Wat heeft iemand binnen zichzelf ontwikkeld/welke (kern)kwaliteiten waren 

nodig om deze zorg te kunnen bieden?
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2.2 Welke speci!eke oplossingen zijn bedacht voor de praktijkproblemen zoals 
men die binnen de antroposo!sche gezondheidszorg ervaart?  

Dit zijn vragen waarmee we in eerste instantie aan de slag willen gaan om 
iets meer duidelijkheid te krijgen op het proces van de individugeoriënteerde 
geneeskunde. 
 
Ad 2.1 (Kern)kwaliteiten
De AG is een jong vakgebied, dat nu sinds circa tachtig jaar bestaat. Het 
vakgebied is gekenmerkt door grotendeels op het individu toegespitste zorg. 
Als professional binnen deze zorg moet men de vaardigheid ontwikkelen zich 
ervaringsgeneeskunde eigen te maken, maar is men ook genoodzaakt deze 
te kunnen toetsen en verder te kunnen ontwikkelen. Hiervoor zijn bijzondere 
(kern)kwaliteiten nodig. Welke zijn dit en hoe heeft men deze ontwikkeld? 
Omdat het re"ecteren en toetsen van je handelen van essentieel belang is bij 
het professionaliseren van je handelingen, willen we verhelderen hoe deze 
evaluatie van het medisch handelen binnen de best-practicepraktijken gebeurt. 
Als we kijken naar professionele ambachtelijkheid willen we focussen op de 
kernkwaliteiten die er nodig zijn, en kijken naar de volgende deelaspecten: 
 ! het eigen maken van (ervarings)kennis;
 ! het genereren van nieuwe kennis;
 ! het toetsen/evalueren van die kennis. 

Hierbij horen de volgende concrete vraagstellingen, met de kanttekening dat 
binnen het onderzoek gekeken moet worden in hoeverre aan alle aspecten 
hiervan evenveel aandacht besteed kan worden.
Welke (kern)kwaliteiten denken antroposo!sche artsen en therapeuten nodig te 
hebben om hun vak in ambachtelijkheid uit te kunnen oefenen, en hoe hebben zij 
deze kwaliteiten ontwikkeld?
 ! Waarnemen aan de patiënt, de diagnostiek (welke vaardigheden heb je 

nodig om tot een antroposo!sche diagnose te kunnen komen, zoals bij het 
beoordelen van het fysieke lichaam, etherlichaam, astraallichaam en ik-
organisatie/2,3,4,7-geleding?). Wat helpt je bij het herkennen van patronen? 
Hoe gebruik je je intuïtie?

 !  Waarnemen in de natuur, de diagnostiek van de geneesmiddelen (hoe herken 
je welke geneeskracht deze plant/dit antroposo!sch middel heeft?).

 ! Ervaren van ritmische massage/uitwendige therapie, euritmie, kunstzinnige 
therapie, enzovoort. Wat heeft je geholpen deze therapieën te ondergaan, te 
begrijpen en doelgericht voor te kunnen schrijven of toe te passen?

 ! Re"ecteren en evalueren: wat heb je nodig om op je handelen te kunnen re"ec-
teren en de e#ecten ervan te kunnen beoordelen? Op welke manier gebeurt 
dit in de praktijk? Welke moeilijkheden kom je erbij tegen? Hoe zou je dit in de 
toekomst kunnen verbeteren?

 ! Wat helpt je in je besluitvorming van therapeutische processen? Hoe worden 
deze processen gestuurd, en wanneer kies je waarvoor? 
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Ad 2.2 Welke oplossingen zijn er bedacht voor de praktijkproblemen zoals die uit 
de enquête naar voren kwamen? 

Ad 3 Het organisatorische niveau: de problemen en gevonden oplossingen om 
in de huidige tijd goede antroposo!sche gezondheidszorg te kunnen bieden. 
Hoe creëer je voldoende ruimte om individugeoriënteerde, antroposo!sche zorg 
geïntegreerd met de reguliere zorg te kunnen bieden? 

Wat zijn de eerste stappen binnen het onderzoek?
Naast het inlezen, het verzamelen van relevante literatuur, het ontwikkelen 
van een onderzoeksconcept en het stellen van vragen zijn we in de gelukkige 
gelegenheid gekomen binnen het Kindertherapeuticum in Zeist alvast eerste 
praktijkervaringen op te kunnen gaan doen. Ervaringen die bij het uitvoeren van 
het verdere best-practiceonderzoek zeker van belang zullen zijn. Ik zal hier even 
een korte samenvatting geven van het onderzoeksconcept zover als het tot nu 
toe is ontwikkeld, om vervolgens nog iets over de actuele stand van zaken bij het 
Kindertherapeuticum te kunnen vertellen. 

Het onderzoeksconcept: best practices in de antroposo!sche gezondheidszorg
In deze kwalitatieve studie, opgezet in de vorm van een leercirkel en daarmee 
methodisch verwant aan actieonderzoek, willen we de vraagstellingen 
onder professionals binnen de AG in Nederland nader onderzoeken. Onze 
onderzoekspopulatie wordt gevormd door:
1. artsen en therapeuten van het Kindertherapeuticum in Zeist (als eerste pilot, 

deze zal in november 2008 van start gaan);
2.  artsen en therapeuten binnen het AG-veld die als ‘best practice’ worden 

gekozen door collega-professionals (medeberoepsbeoefenaars) of zelf een 
best practice willen beschrijven. 

De keuze voor de artsen en therapeuten werkzaam binnen het 
Kindertherapeuticum heeft de volgende achtergrond:  
Ook al weten we nog niet wat de uitkomsten zullen zijn van het webonderzoek, 
we hebben toch erg veel vertrouwen in de expertise die sinds de start van 
het Kindertherapeuticum in 1996 is opgebouwd. De professionals van het 
Kindertherapeuticum zijn bereid samen te werken, en zo maken we in afwachting 
van de uitkomsten van de webenquête reeds graag gebruik van de mogelijkheid 
om in de praktijk te onderzoeken hoe ervaringskennis geëxpliciteerd kan worden. 
Dat dit vertrouwen niet alleen bij de onderzoekers, maar ook in het AG-veld 
aanwezig is, blijkt uit onderzoek in 2000 en 2004 naar de tevredenheid van 
patiënten/hun ouders, verwijzende artsen en samenwerkende therapeuten. “(…) 
de waardering voor het werk van het Kindertherapeuticum is onverminderd groot, 
zowel bij ouders als bij collega’s.” 

“De geleverde kwaliteit is hoog en de resultaten zijn goed”, zo concludeert Van 
Ham in zijn onderzoek naar de ervaringen met en het rendement van het 
Kindertherapeuticum in 2004. 
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Door middel van participerende observatie (ondersteund met video-opnames) 
en interviews zullen we trachten antwoord te vinden op de onderzoeksvragen. 
Hierna worden de gevonden resultaten geanalyseerd en binnen een theoretisch 
kader geplaatst. Afhankelijk van de resultaten kunnen we focusgroepen 
organiseren om de tussenresultaten te toetsen. Bij voldoende draagvlak zal 
worden getoetst in hoeverre de voor de AG speci!eke antwoorden bruikbaar 
zijn voor het algemeen medische veld. Vervolgens zal een terugkoppeling 
plaatsvinden naar de (zorgpraktijken van de) beroepsgroepen en de opleidingen. 

De stand van zaken bij het Kindertherapeuticum – een eerste kennismaking
Het Kindertherapeuticum (zie ook:!www.kindertherapeuticum.nl) heeft op 1 
september 2008 zijn deuren geopend in een prachtig pand in Zeist. Tijdens een 
eerste kennismaking met het therapeutenteam binnen een patiëntenbespreking 
viel direct een aantal dingen op. Het is een wat ik zou willen noemen allround 
team. Met een pedagogische, kinderpsychiatrische en algemeen medische stroom 
bieden ze alles voor het kind. Het motto ‘Heel het kind’ wordt zo direct zichtbaar. 
Uit het gebouw, de inrichting en de structuur van de patiëntenbespreking 
kon ik proeven dat een ervaren team bezig is met zijn kracht in het 
voorwaardenscheppende vermogen. Ik was onder de indruk van de organisatie. 
Een goede organisatie geeft ruimte om inhoudelijk rustig te kunnen werken. Een 
voorproe"e van dit inhoudelijke werk mocht ik al tijdens de patiëntenbespreking 
krijgen. Hier wil ik twee opvallende puntjes uitlichten, zowel op groepsdynamisch 
niveau alsook op therapeut-/artsniveau. 

Het eerste is dat het opvallend was om te zien hoe tijdens de patiëntenbespreking 
door verschillende therapeuten en de kinderarts hun indruk van een patiënte, die 
zij allen van tevoren hadden gezien in hun spreekuur, beschreven werd. Ook al 
keek men hierbij vakinhoudelijk naar verschillende dingen, zoals bijvoorbeeld naar 
de producten van beeldende, muzikale activiteiten, naar de lichaamsbeweging of 
naar het medische verhaal, toch ontstond er een herhaling van het optreden van 
een bepaald patroon. Dit patroon werd door de herhaling vanuit de verschillende 
invalshoeken steeds duidelijker. De herhaling van het geobserveerde patroon 
ondersteunde hierbij het diagnostisch proces. Een gemeenschappelijke taal is 
hierbij zeker van belang. Als hypothese zou ik hierin willen formuleren dat je 
samen een ‘tussentaal’ formuleert, een taal die je in staat stelt je vakinhoudelijke 
kennis te vertalen naar iets dat als algemeen patroon herkend kan worden. 
 
Het tweede was dat kinderarts Edmond Schoorel iets over het therapeutische 
proces toelichtte dat los van de medische inhoud ervoor zorgt goed contact te 
maken met zijn patiënten. Hij noemde als voorbeeld dat hij die dag met een 
jongen een kwartier alleen maar over zijn geboorteplaats en verder ‘onbenullige’ 
dingen heeft gesproken, waarbij de inhoud van het gesprek dus niet van 
belang was, maar het plezier dat men had, het vertrouwen, de band die daarbij 
ontstond. ‘Je zou het, als hypothese, een staat van zijn kunnen noemen, die voor 
hem mogelijk voorwaarde is om intuïtief, op het individu toegespitst te kunnen 
werken.’ Hierbij kun je je afvragen of dit inderdaad zo werkt. In hoeverre heeft je 
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basishouding/‘state of being’ invloed op je vermogen in het hier en nu, verbonden 
met je patiënt intuïtief te kunnen werken? Wat zijn andere voorwaarden voor het 
intuïtief werken? Kunnen we een meetbare meerwaarde daarvan vaststellen? Dit 
zijn allemaal vragen die je aan de hand van het beschreven voorbeeld zou kunnen 
stellen. En dat is direct ook een mooi voorbeeld van actieonderzoek: hoe je al 
onderzoekend processen die opvallen nader gaat belichten en erop re!ecterend 
weer nieuwe vragen gaat stellen, om die vervolgens weer te gaan toetsen. 
 
Tot zover een korte beschrijving van het onderzoek tot nu toe. Volgend jaar zullen 
we u nader over de onderzoekservaringen kunnen berichten.
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