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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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2.3  De integratie van ervaringskennis en formele kennis voor het  
antroposo!sche praktijkonderzoek
Guus van der Bie & Christa van Tellingen

Inleiding en probleemstelling
Het feitenmateriaal en de studie van de reguliere geneeskunde bieden een basis 
voor de ontwikkeling van de antroposo!sche zorg. Op twee punten verdient de 
methode van deze zorg echter extra aandacht in relatie tot het regulier medisch 
denken en doen. Dat betreft ten eerste de methoden van oordeelsvorming en ten 
tweede de waarde die toegekend wordt aan de ervaringskennis.  

De methoden van oordeelsvorming in de antroposo!sche zorg zijn in 
tegenstelling tot die van de reguliere geneeskunde meerlagig, omdat vanuit 
antroposo!sch geesteswetenschappelijk perspectief elk niveau in de mens (zoals 
de niveaus van de (patho)fysiologie, de bewuste ervaringswereld en het kritische 
zelfbewustzijn) een eigen wetmatigheid heeft.  

Het ’doen’ in de zorg, het concrete werk verrichten, is sinds mensenheugenis 
de beste leermeester geweest en vormt de grondslag van de expertise van 
de zorgverlener. Hoe deze zorg verleend wordt, berust op een impliciete 
antroposo!sche visie op gezondheid, ziekte en de weg waarlangs gezondheid 
bevorderd kan worden. Deze twee aspecten, het opdoen van ervaringen in de 
praktijk en de betekenis van een visie waarom ‘hoe’ te handelen, hebben een 
onmiddellijke consequentie voor de praktijk van de antroposo!sche zorg, zowel 
voor onderzoek alsook voor de praktische scholing.  

Het probleem is nu dat antroposo!sche zorgverleners die in hoge mate hun vak ‘in 
de praktijk’ geleerd hebben, niet onmiddellijk de referentiekaders ter beschikking 
hebben om de impliciete visie die aan hun praktijkuitoefening ten grondslag 
ligt, te expliciteren, onderzoeken en evalueren. In de reguliere gezondheidszorg 
bestaat een andere, maar ook impliciete, visie die ook daar aan alle denken en 
doen ten grondslag ligt, namelijk de visie van het mechanistisch, materialistisch 
mensbeeld. 

Deze situatie schept een kloof tussen reguliere en antroposo!sche vormen 
van diagnostiek, behandeling en zorg. Deze kloof is ongewenst en vormt een 
probleem bij de communicatie tussen zorgverleners in beide vormen van zorg. Als 
het zou lukken deze kloof te verkleinen of zelfs te overbruggen, kan dat de zorg 
voor de patiënt in het algemeen ten goede komen. 

Doelstelling en vraagstelling
De doelstelling van deze bijdrage is het leveren van gezichtspunten en het 
beschrijven van ervaringen die de kloof tussen reguliere en antroposo!sche 
benaderingswijzen in de zorg moeten helpen overbruggen. Wij kunnen de 
vraagstelling dan ook als volgt formuleren: hoe kunnen de regulier medische 
verworvenheden en de langs antroposo!sche weg ontwikkelde vaardigheden en 
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inzichten op passende wijze met elkaar worden verbonden?

De biljarter en de professor
Wie ooit een geoefende biljarter zijn caramboles heeft zien maken, kan onder 
de indruk geraakt zijn van de vaardigheid waarmee een aantal factoren in één 
handeling geïntegreerd en gecombineerd besloten ligt. De stand waarin de keu 
wordt aangelegd, de kracht waarmee gestoten wordt, de werking van aan de bal 
meegegeven richting, e!ect en snelheid en nog meer bepalen of bal A naar bal 
B zal rollen, en vervolgens na de botsing met B zal doorrollen naar bal C en deze 
op de gewenste manier zal raken. Voor een echt mooie carambole moet verder 
rekening worden gehouden met de temperatuur van het biljartlaken, het krijt 
op de pomerans, het gewicht van de ballen, de interactie tussen het laken en de 
band van het biljart en met alle factoren die op het moment van de botsing door 
de stoot aan de bal zijn meegegeven. Voor de biljarter is het bovendien van groot 
belang hoe na deze carambole de ballen op het biljart gesitueerd zijn, om zo veel 
mogelijk kansen te bieden vervolgens opnieuw een carambole te kunnen maken. 
Het is een genoegen om dit soort experts bezig te zien. 

De meeste biljarters zullen ‘het vak’ geleerd hebben door te oefenen, dat 
wil zeggen steeds weer eenzelfde situatie op het biljart te creëren waaraan 
zij kunnen oefenen hoe de carambole te maken. Hun leraar zal meestal een 
ervaringsdeskundige zijn: een ervaren biljarter. Het zo leren van de ‘kneepjes 
van het vak’, in casu de sport, vindt plaats door te handelen, de gevolgen van de 
handeling te overzien en opnieuw een vergelijkbare situatie pogen handelend 
op te lossen. Met recht ontwikkelt zich zo een vaardigheid die berust op 
‘ervaringskennis’. 

Stellen wij ons nu een academisch gevormde geleerde voor die studie heeft 
gemaakt van de leer der botsingen en nooit eerder in zijn leven het biljartspel 
praktisch beoefende. Zijn gereedschappen bestaan uit pen en papier en 
geavanceerde apparatuur voor het uitvoeren van berekeningen. Voor zijn 
onderzoek observeert hij botsende lichamen, in ons voorbeeld de biljartballen 
en hun context. Als alles goed verloopt, zal deze geleerde na enig rekenwerk 
kunnen voorspellen hoe in een gegeven situatie bal A naar B gestoten moet 
worden, om vervolgens C te raken. Ook de na de botsing gewenste situatie kan 
door berekening worden bepaald. De geleerde heeft kennis van alle wetten die 
bij botsende biljartballen in ogenschouw genomen moeten worden. Hij heeft 
wetenschappelijk inzicht in het biljartspel en beschikt over de formele kennis 
daarvan.  

In dit voorbeeld geven wij vervolgens de keu aan de professor en het 
rekengereedschap aan de biljarter en vragen ieder van hen het werk van 
de ander te doen. Het laat zich licht inzien dat de professor voorlopig geen 
carambole op het biljart zal toveren en dat de biljarter geen getal op papier 
krijgt dat ook maar in enige mate een voorspellende waarde heeft voor de uit 
te voeren biljartstoot. Kort gezegd: wat de professor kent maar niet kan, kan 
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de biljarter die de door de eerste gehanteerde wetmatigheden niet kent. In het 
kunnen en het kennen verschijnt één en hetzelfde fenomeen (de biljartstoot) in 
twee geheel verschillende gedaanten: als praktische vaardigheid op grond van 
ervaringswetenschap en als formele kennisinhoud op grond van wetenschappelijk 
onderzoek. Het gezegde ‘de beste stuurlui staan aan wal’ is niet zelden het 
commentaar dat de doener heeft op de kenner, terwijl de repliek van de kenner 
op een geslaagde handeling van de doener niet zelden is: “Hoe is het mogelijk, hij 
begrijpt niet eens wat hij doet.”

Praktijkonderzoek: een methode van benaderen
Al in het woord praktijkonderzoek schuilt een dubbele boodschap. Het 
woord praktijk heeft betrekking op het uitoefenen van een beroep, op het 
ambachtelijke doen, bijvoorbeeld als therapeut. Het woord onderzoek duidt 
aan dat er over diezelfde praktijk gedacht gaat worden om tot (formele) kennis 
te komen betre!ende het ambachtelijke doen. Kan deze scheiding ooit worden 
overwonnen? 

In het NRC van 12 maart 1996 wordt professor Th. Oudemans, oud-hoogleraar 
"loso"e van de Universiteit Leiden, aangehaald op grond van de inhoud van een 
door hem gegeven college. In dat college gaat hij nader in op de aard van het 
denken. “Wat de meeste mensen als denken aanduiden, is slechts het in kaart 
brengen van de werkelijkheid door deze te beschrijven aan de hand van reeds 
bestaande rasters (…) Dat, beste aanwezigen, is niet denken maar herhalen.” Later 
in het college zal hij uitleggen wat denken dan wel is: “(…) Echt nadenken is doen, 
niet herhalen wat ik of een andere docent toevallig beweert.” 

Denken is doen? Als wij denken op een niet-recombinerende manier en dus niet 
het reeds bestaande in oude rasters plaatsen, is er dan sprake van ‘doen’ in de zin 
van Oudemans? Zou er in dat geval wel sprake kunnen zijn van denken? 

Met de hierboven beschreven zelfobservatie van Oudemans wordt de kern 
geraakt van de hier gevolgde methode in een poging de bovengenoemde kloof te 
kunnen overbruggen. Het menselijke kennen en kunnen wordt door het denken 
tot bewustzijn en ontwikkeling gebracht. Het innerlijk kunnen aanschouwen 
van dat proces lijkt een speci"ek menselijke kwaliteit. De mens kan niet alleen 
kennen en kunnen, de mens kan zich ook door kritische zelfobservatie bewustzijn 
verwerven van ‘hoe’ het kennen en kunnen tot stand gebracht worden. Dit is 
het kardinale ontmoetingspunt van de methoden van enerzijds Goethe en 
anderzijds Steiner (1981). Goethe was een geboren empiricus op het gebied van 
het zintuiglijke waarnemen en al doende ontwikkelde hij zijn ideeën, Steiner was 
een geboren onderzoeker van het kenproces (Steiner, 1936) en ontwikkelde een 
expliciete kennisleer. 

Goethe, Steiner, de fenomenen en de antroposo!e
Wat door professor Oudemans aan de studenten wordt bijgebracht in 1996, lijkt 
verdacht veel op dat wat door Goethe in zijn natuurwetenschappelijke methode 
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wordt beoefend. Goethe (1999) zou kort voor het vertrek naar Italië aan zijn 
vrienden zeggen wat het doel van zijn reis was in relatie tot zijn wetenschappelijke 
methode: “Niet om het vinden van nieuwe feiten is het mij te doen, maar om 
reeds gevonden feiten op mijn manier te bestuderen.” Toen hij ruim een jaar later 
terugkeerde, was op grond van zijn uitgebreide plantenobservaties het beeld van 
wat hij noemde “de oerplant” in hem uitgerijpt. Hij beschouwde de gevonden 
oerplant als het universele, actief scheppende bouwplan dat aan elke bestaande 
en denkbare plant ten grondslag ligt. Het inzicht in dit bouwplan was de vrucht 
van Goethes onderzoekspraktijk. Heeft Goethe dan gedaan wat professor 
Oudemans bedoelde? 

Als wij naar de onderzoeksmethode van Goethe kijken, zien wij een reeks van 
achtereenvolgende ‘onderzoekshandelingen’, die wij hieronder zullen beschrijven.
 
Waarnemen
Goethe hecht grote waarde aan een proces van onbevangen waarnemen. 
Begrippen worden daarbij uitsluitend gebruikt om de inhoud van de waarneming 
weer te geven. Begrippen die de betekenis van de waarneming of een oordeel 
over het waargenomene weergeven, zijn in deze fase van het wetenschappelijk 
onderzoek niet toegestaan. Daarom kon Goethe zeggen dat hij zijn hele leven “die 
Resignation” had beoefend, daarmee aangevend dat hij bij het waarnemen zo veel 
mogelijk de terughouding van het oordeel nastreefde.  

Bij het onbevangen waarnemen ontstaat de mogelijkheid om, niet gehinderd 
door rationele overwegingen, je in te leven in hetgeen je waarneemt. De 
waarnemer ‘vereenzelvigt’ zich met hetgeen waargenomen wordt, waardoor er 
een directe en intensieve verbinding ontstaat tussen waarnemer en het object van 
de waarneming, bijvoorbeeld een plant. 
 
Herinneren en exacte zintuiglijke fantasie
Een volgende stap deed Goethe door het zintuiglijk waargenomene met de 
grootst mogelijke exactheid innerlijk te reproduceren. Daarvoor moeten de 
menselijke fantasie en de herinnering aan het waargenomene tegelijk worden 
geactiveerd. Het begrip ‘fantasie’ staat voor de innerlijk creatieve activiteit en het 
‘exacte zintuiglijke’ voor de eis dat de fantasie de zintuiglijke werkelijkheid trouw 
dient te volgen. Zo ontstaat voor het geestesoog een zich allengs ontwikkelend 
en betrouwbaar beeld van het waargenomene, in ons voorbeeld het beeld van de 
plant.
 
Meebewegen
Vergelijken wij planten onderling of bestuderen wij nu de groei van de plant in 
ons herinneringsbeeld, of laten wij verschillende plantenvormen denkbeeldig in 
elkaar overgaan, dan treedt er een nieuw verschijnsel in het bewustzijn op. De 
waarnemende onderzoeker ‘leeft zich al doende in’ in de dynamische processen 
die in de waargenomen planten werkzaam zijn (geweest). De onderzoeker 
maakt in het bewustzijn elke beweging mee die voor het ontstaan van het 
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beeld van de plant of het in elkaar over laten gaan van verschillende verwante 
planten noodzakelijk is. Bij het bewust opbouwen van een herinneringsbeeld 
van een ontwikkelingsproces, zoals de groei en vorming van een plant, is een 
innerlijke activiteit nodig die van dezelfde orde moet zijn als de activiteit die het 
bestudeerde object in de natuur tot ontwikkeling heeft gebracht. Wij ‘maken al 
doende’ zelf de plant opnieuw. Zou dat immers niet zo zijn, dan moet er in het 
bewustzijn een ander beeld ontstaan dan het zintuiglijk waargenomene. 

Als nu de onderzoeker dit innerlijke scheppingsproces aanschouwt tijdens een 
moment van zelfre!ectie en zelfobservatie, dan is hij als schepper op vrijwel 
hetzelfde moment ook ‘denkende aanschouwer’. Het denken blijkt dan zodanig 
doortrokken van de creatieve werking van de fantasie en de observatie daarvan 
dat denken doen is geworden of doen denken. Namelijk: slechts wanneer ik 
actief (doen) met exacte fantasie (aanschouwen) in mijn denkende bewustzijn 
(denken) ‘de natuur her-schep’ kan ik kennis verkrijgen van bijvoorbeeld de 
creatieve activiteit van de oerplant. Er ontstaat op deze manier een nieuwe 
menselijk competentie die als  instrument ingezet kan worden om creatieve niveaus 
van en in de wereld te onderzoeken. Met zou dat het denkende doen, of creatief 
denken kunnen noemen. Goethe (1953) gaf deze competentie de naam van de 
“aanschouwende oordeelskracht” (Anschauende Urteilskraft). 

Het fenomeen spreekt zich uit in mij
Bij voldoende herhalen en oefenen van deze methode van Goethe treedt op een 
bepaald moment in het bewustzijn van de onderzoeker begripsvorming op aan de 
hand van de zintuiglijke waarneming, zelfobservatie en inleving. Essentieel hierbij 
is dat het begrip en inzicht door het geheel van inlevende activiteiten spontaan 
en als het ware natuurlijk in het bewustzijn optreedt. Dit proces van ontstaan van 
inzicht is in de reguliere wetenschapsbeoefening niet toegestaan of zelfs maar 
denkbaar. Daar gaat het om theorie- en hypothesevorming, gevolgd door een 
experimentele fase die moet leiden tot veri"catie of falsi"catie van de hypothese. 
Goethe ontwikkelde een wetenschapsvorm waarbij de hypothesevorming niet 
per se onderdeel van het proces hoeft uit te maken om tot de aanschouwende 
oordeelskracht te komen. 

De grote bewondering van Steiner voor Goethe berust wel in hoge mate op 
het ontwikkelen van deze nieuwe menselijke competentie. Steiner heeft de 
wetenschappelijke methodologie van Goethe kentheoretisch geëxpliciteerd 
(Steiner, 1979). Immers, door zijn methode kan het menselijke kennen, als 
geestelijk proces, in concrete zin ‘zich inleven’ in de natuur. Goethes methode 
is een ontwikkelingsweg die uiteindelijk onderzoek en wetenschap van fysiek 
niet-zichtbare lagen, lees: de geestelijke lagen van de mens en de natuurrijken, 
methodisch kenbaar maakt. Speciale vermelding in dit verband verdient het 
boek “The wholeness of nature” (1996) van Henri Bortoft, die, als "losoof, Goethes 
methode aan een nauwkeurig onderzoek onderwierp en daarvan een prachtige 
beschrijving geeft.  
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Resultaat: integratie van ervaringskennis en formele kennis
Aan de ene zijde van het kennisspectrum staat de formele kennis. Deze biedt 
ons in eerste instantie het materiaal dat bepaalt wat wij kunnen onderzoeken. 
Zonder feitelijke fenomenen zoals de gangbare wetenschap die ontdekt en 
beschrijft, hebben wij geen onderzoeksobject. Blijven wij echter bezig met het “in 
kaart brengen van de werkelijkheid door deze te beschrijven aan de hand van reeds 
bestaande rasters”, dan zal de formele kennis ons geen ervaring schenken van het 
creatief dynamische aspect van hetgeen wij bestuderen, zoals het groeien van een 
plant of bijvoorbeeld het zich ontwikkelen van de mens. In de gezondheidszorg 
zal ons onderzoeksobject eigenlijk altijd de mens zijn, in gezondheid, ziekte en 
genezing. Inzicht in de in de mens werkzame krachten is dus van het grootste 
belang om aanvullende diagnosen te kunnen stellen en nieuwe therapeutische 
handelingen te introduceren. Therapeutische handelingen die de scheppende 
werkelijkheidslagen in de mens kunnen beïnvloeden en sturen.  

Aan de andere zijde van het kennisspectrum staat de handelende mens die 
al doende leert. Wil de ambachtelijk werkende mens inzicht krijgen in wat hij 
doet, dan zal er zelfre!ectie moeten optreden op de ervaringen die tijdens het 
therapeutisch handelen in hem ontstaan. Daardoor kunnen zich gedachten en 
begrippen vormen die speci"ek samenhangen met de therapeutische handeling 
aan de zieke mens.  

Integratie van ervaringskennis en formele kennis kunnen wij bereiken door beide 
methoden van wetenschap, de reguliere en die van Goethe, te ontwikkelen.  

Antroposo!e als brug
Op grond van het voorgaande is wellicht evident te maken wat als een 
‘antroposo"sch inzicht’ beschouwd zou kunnen worden: een inzicht dat berust 
op fenomenologische benadering van de waarneembare feiten verbonden met 
aanschouwende oordeelsvorming en zelfre!ectie.  

Wij geven een voorbeeld. Wij kunnen een plant op een ontleedkundige wijze 
bestuderen. Wij kunnen dan alle details beschrijven zoals de wortels, de bladeren, 
de stengel, de bloem en het zaad. Zo verwerven wij ons een beeld van de plant 
zoals die gegroeid is. Het is de plant als resultaat van processen die in het verleden 
gewerkt hebben en het plantenorganisme tot stand hebben gebracht. Echter, het 
wordingsproces van de plant staat ons daarbij niet duidelijk voor de geest.
 
Volgen wij nu Goethe in zijn manier van bestuderen van de plant door middel van 
een inlevende methode, dan ontstaat in ons bewustzijn een “zien” van het proces 
dat in elk stadium van de zichtbare ontwikkeling van de plant werkzaam is. Dat 
proces werkt uitsluitend in de situatie van het heden. Het is in zijn activiteit altijd 
actueel actief en dus als proces altijd werkzaam in het nu. Op het moment dat wij 
dat ervaren en inzien, beleven wij de wordende plant in plaats van de geworden 
plant. Daardoor is voor de aanschouwende oordeelskracht het vormingsproces 
als levensproces zelf “zichtbaar” zoals dat op elk moment actueel de plantwording 
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verwerkelijkt. Dit inzicht betreft het actueel vormende en wordende en het 
opent de mogelijkheid om  inzicht te krijgen in wat organische activiteit, in de 
zin van een activiteit die een organisme voortbrengt, eigenlijk is. Antroposo!sch 
spreken wij in dat geval van het etherlichaam dat als biologisch werkzame 
organisatiestructuur op elk moment aan het zijn van de plant ten grondslag ligt.
 
Al te licht is men geneigd in de antroposo!e een wereldbeschouwing, een visie op 
mens en natuur of zelfs een leer te zien. Nadere bestudering van de antroposo!e 
maakt echter duidelijk dat daarvan geen sprake is. Zodra antroposo!sch 
veelgebruikte begrippen, zoals etherlichaam, astraal lichaam en ik-organisatie, 
als label of, om met Oudemans te spreken, “als bestaand raster” worden gebruikt, 
is het essentiële aspect daarvan verloren en bevinden wij ons op het niveau van 
de formele kennis. Op dat niveau zijn echter etherlichaam, astraal lichaam en 
ik-organisatie eerder metafysische vooraannamen dan de inhoud van het op 
dat moment voor het innerlijke oog verschijnende creatieve ‘wezensdeel’ van de 
mens, zoals hiervoor voor de plant als voorbeeld werd gegeven. 

Voor de antroposo!sch methodiek van de zorgpraktijk is het leren onderzoeken en 
leren kennen van het actuele in het ontwikkelingsproces van de mens, methodisch 
vergelijkbaar met wat hiervoor werd beschreven voor de plant. Het zo verworven 
inzicht is een verrijking van het beeld dat wij van de te behandelen mens hebben. 
De mens in zijn ontwikkeling van dat moment wordt meer en meer transparant, 
naast het inzicht in de “historisch geworden” mens zoals de evidence-based 
medicine die ons verschaft. Dat de antroposo!sch medische wetenschap op dit punt 
volstrekt aan het (aarzelende) begin van haar bestaan staat, moge duidelijk zijn.  

De evidence-based medicine is niet in staat om ons deze individuele inzichten 
in de mens te verscha"en. Door het onderzoeken van grote groepen patiënten 
ontstaat een niet-persoonlijk inzicht in de mens. Dat soort inzicht heeft waarde 
op het niveau van groepen mensen. Het voert tot “populatiekennis” en niet 
tot inzicht in het unieke van de patiënt. Dit kan in de medische praktijk als een 
de!cit ervaren worden. Wie dit de!cit ervaart, heeft gegronde redenen de 
goetheanistische/antroposo!sche kennisweg zoals hier beschreven op te gaan, 
op zoek naar een oordeelsvermogen dat ook inzicht geeft in het unieke en actuele 
van de persoonlijkheid in ontwikkeling. De discussie die op dit punt gevoerd 
moet worden rond praktijkonderzoek in de antroposo!sche zorg, vereist van 
reguliere zijde een bewust karakteriseren en expliciet maken van de wijze van 
inzicht verwerven, en het soort inzicht dat daarbij ontstaat. Anders kan er geen 
uitwisseling of dialoog, noch een gezamenlijke ontwikkeling optreden.  

De kentheoretische inzichten van Steiner en de praktische aanwijzingen voor een 
geschoolde zelfre#ectie maken de antroposo!e tot een ontwikkelingsweg die de 
kloof kan overbruggen. Goethes wetenschappelijke methode is daarnaast een 
tweede hoeksteen. In de drieslag van kentheorie, zelfre#ectie en volgens Goethes 
methode verwerkte waarneming van de natuur ligt de mogelijkheid om de kloof 
te overbruggen. 
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Praktische consequentie
Praktijkonderzoek in de antroposo!sche gezondheidszorg moet vanuit twee 
richtingen worden beoordeeld, omdat het recht moet doen aan het verwerven 
van de hiervoor beschreven kwaliteiten van een ‘antroposo!sch inzicht’. De 
feitelijke waarnemingen en de praktijkervaringen enerzijds en de aanschouwende 
verwerking daarvan op goetheanistische wijze anderzijds zijn beide noodzakelijk. 
Pas daarna kan een betekenisgeving plaatsvinden met gebruik van antroposo!sch 
speci!eke begrippen. Zo kunnen klinische verschijnselen en therapeutische 
behandelingen antroposo!sch transparant worden. 

Om de kloof, waarvan sprake was in het begin van deze bijdrage, te overbruggen, 
moet de zorgverlener dus door het oog van de naald van een geschoold 
oordeelsvermogen dat tot inzicht kan leiden in de actuele werkelijkheid van 
de individuele patiënt. Formele kennis en ervaringskennis moeten daaraan in 
gezamenlijkheid hun bijdrage leveren. Zo verwerft de zorgverlener de kennis die 
het beste aansluit bij de patiënt. De daaruit voortvloeiende therapeutische (be)
handelingsmogelijkheid kan daarmee ook maximaal geïndividualiseerd worden. 
Door het dynamische karakter van de ontwikkeling, zijn de zo verworven inzichten 
situationeel en moeten in korte tijd kunnen veranderen, als de situatie verandert. 
In de antroposo!sche zorgmethodiek zal daarom ook altijd routine of protocollaire 
behandeling ondergeschikt moeten zijn aan het reageren op de actuele situatie. 
Dat stelt speci!eke eisen aan de methoden van onderzoek, die deels nog 
ontwikkeld zullen moeten worden.
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