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4 Het evalueren van de kwaliteit en het e!ect

“Bij het onderzoek dat de kwaliteit van het methodisch handelen in de beroepspraktijk 
evalueert kunnen verschillende kwantitatieve en kwalitatieve methoden van 

evaluatieonderzoek gebruikt worden in de range van: single-case experiment, 
cohortstudies, tot gerandomiseerde dubbelblinde onderzoeken, zo nodig aangevuld 

met kwalitatieve onderzoeksmethoden.”

(Uit: Visiedocument praktijkonderzoek lectoren Hogeschool Leiden, 2008)
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4.3  Sociaal-emotionele problemen van chronisch zieke kinderen in beeld: 
aangrijpingspunt voor succesvolle begeleiding
Anne Ponstein, Cisca Philipse en Nicole de Vries

Inleiding
Binnen het lectoraat Antroposo!sche Gezondheidszorg wordt er aan een 
drietal thema’s aandacht besteed, namelijk (i) het expliciteren en bundelen 
van ervaringskennis van beroepsbeoefenaars, (ii) het ondersteunen van het 
therapeutische besluitvormingsproces (zowel diagnostisch als evaluatief ), en 
(iii) het evalueren van de kwaliteit en het e"ect van het professioneel handelen 
binnen de antroposo!sche gezondheidszorg. Het hier beschreven onderzoek 
past onder het derde thema, meer speci!ek onder het evalueren van het e"ect 
van beeldende kunstzinnige therapie. Onderwerp van het e"ectonderzoek 
in deze bijdrage is de kunstzinnige begeleiding van sociaal-emotionele 
problemen van kinderen met een chronische of levensbedreigende ziekte.
 
Bij kinderen met een chronische of levensbedreigende ziekte, zoals obesitas, 
reuma, astma, cystic fybrosis, diabetes, kanker, ME, coeliakie, fybromyalgie, 
wordt de kwaliteit van leven in meer of mindere mate aangetast. Factoren die 
de kwaliteit van leven aantasten, zijn bijvoorbeeld fysieke beperkingen, pijnlijke 
(medische) behandelingen, het moeten omgaan met gevoelens van angst, 
onzekerheid, woede en machteloosheid, en het veelvuldig afwezig zijn van huis, 
familie en school. Niet alleen de medische diagnose en de daaraan gerelateerde 
behandelingen en emoties werken op het kind in, maar ook de sociale en 
emotionele gevolgen van de ziekte en de behandeling. Het blijkt dat kinderen 
hun gevoelens verbaal vaak moeilijk kunnen uiten. Door de omstandigheden 
kunnen chronisch zieke kinderen zich extreem sterk gaan richten op overleven, 
hetgeen veelal een negatieve of stagnerende invloed heeft op hun psychosociale 
ontwikkeling, wat weer een negatieve invloed op het ziekteverloop kan hebben 
(Van den Bekerom en Hulsmans, 2006; Stubbé, z.j.; en persoonlijke contacten met 
patiëntenverenigingen, het AMC, het Wilhelmina Kinderziekenhuis, het Slotervaart 
Ziekenhuis, het Jan van Breemen Instituut en de Stichting Artsen voor Kinderen). 
 
Een jaar geleden constateerden Nicole de Vries en Cisca Philipse 
(projectbeschrijving Kunz.t atelier 2008) dat het zieke kind de beste medische 
en psychosociale zorg ter beschikking staat tijdens (ziekenhuis)opname, maar 
dat het huidige beleid, gericht op de verkorting van de opnameduur, negatieve 
consequenties heeft voor de psychosociale nazorg van het chronisch zieke 
kind. Zij lanceerden het idee om psychosociale zorg buiten het ziekenhuis aan 
te bieden, en wel op een kunstzinnige (en dus non-verbale) manier. Uit talrijke 
publicaties blijkt namelijk dat deze ‘taal’ goed toegankelijk is voor kinderen, en dat 
kinderen tijdens het non-verbale werken hun ideeën, gevoelens en de voor hen 
belangrijke thema’s uiten (zie onder andere Furth, 1988; Stolp, 1987; Bach, 1990; 
Mes e.a., 1998). 
 
Door het kind in deze zelfde ‘taal’ handvatten aan te reiken hoe om te gaan met 
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gevoelens van angst, onzekerheid, woede en machteloosheid (tijdens begeleiding 
of therapie), wordt het kind uitgenodigd om haar24 gevoelens te verwerken 
en meer grip op haar situatie te krijgen. Verwacht wordt dat dit een positief 
e!ect heeft op de door het kind ervaren levenskwaliteit. De bedoeling van het 
onderzoek is om de toename in levenskwaliteit vast te stellen en het e!ect van 
kunstzinnige begeleiding/therapie daarbij te onderbouwen. 

Materiaal en methoden
Intake en evaluatie van het kunstzinnige traject met ouders en kind
De kunstzinnig therapeuten voeren gedurende het traject drie gesprekken 
met het kind en haar ouders. Het eerste gesprek is bedoeld als intakegesprek 
en resulteert in de formulering van de hulpvraag van het kind en haar ouders. 
Het tweede en derde gesprek zijn evaluatiegesprekken die direct na de 
achtste sessie en na a"oop van het traject gevoerd worden. Leidraad bij deze 
evaluatiegesprekken is het verloop van het klachtenpatroon zoals dat naar 
voren is gekomen in het intakegesprek en de antwoorden op kwaliteit van leven 
vragenlijsten (zie hieronder). Daarnaast brengen de kunstzinnig therapeuten 
hun ervaringen onder woorden en vragen zij de ouders om feedback op die 
onderwerpen.  

Kwaliteit van leven vragenlijst
Om de door ouders en kinderen ervaren kwaliteit van leven in kaart te brengen 
is gebruikgemaakt van de gevalideerde KINDL-vragenlijst (Ravens-Sieberer en 
Bullinger, 1998). De ouders vullen de lijst die ontwikkeld is voor de ouders in, en 
de kinderen de lijst voor kinderen van acht tot zestien jaar. De vragenlijsten zijn 
verwerkt zoals beschreven door Ravens-Sieberer en Bullinger (2000). 

Diagnostisch werk
De kinderen maken bij aanvang van het traject een huis-boom-menstekening 
(Schoorel, 1998; Wassink en Schoorel, 2001a, 2001b). Bij deze opdracht bestaat 
het aanbod van materiaal uit een blad ongekleurd papier (A3-formaat) en twaalf 
kleurpotloden in de kleuren wit, geel, oranje, rood, paars, licht- en donkerblauw, 
licht- en donkergroen, licht- en donkerbruin en zwart.  

De huis-boom-menstekening wordt volgens de fenomenologie van Goethe 
(Verhoog, 2006; Uitgeest, 2008) beoordeeld door zowel de betrokken als een 
onafhankelijk kunstzinnig therapeut. De begeleidend therapeuten gebruiken de 
vragenlijst van Amons (2002) bij de eerste stap van deze methode (de stap van 
de exacte feitelijke waarneming, zie Uitgeest, 2008). De vervolgstappen worden 
uitgevoerd zoals Uitgeest (2008) beschrijft. 

In de tweede bijeenkomst maken de kinderen kennis met de techniek van het nat-
in-nat schilderen (Avelingh, 1997). Daarna krijgen ze de opdracht iets te schilderen 
met gebruikmaking van deze techniek (vrij schilderwerk). Het aanbod van 
materiaal bestaat uit een ongekleurd blad papier (A3-formaat) en therapeutische 

24  Daar waar ‘haar’ staat, kan uiteraard ook ‘hem’ gelezen worden!
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gouacheverf (Lascaux) in de kleuren turquoise, ultramarijn, kobalt en Pruisisch 
blauw, magenta, karmijn en cadmiumrood, cadmiumgeel en citroengeel. 
Daarnaast krijgen de kinderen verfkwasten (runderhaar, 18 mm) en water.
Het vrije schilderwerk wordt net als de tekening volgens de fenomenologie van 
Goethe beoordeeld door zowel de betrokken als een onafhankelijk kunstzinnig 
therapeut. De begeleidend therapeuten gebruiken de beoordelingslijst van Huber 
e.a. (2003) bij de eerste stap van deze methode (de stap van de exacte feitelijke 
waarneming). De door Huber gebruikte driepuntsschaal (-, ± en +) is daarbij 
vervangen door een vijfpuntsschaal. De vervolgstappen worden volgens Uitgeest 
(2008) uitgevoerd. 

Op basis van de diagnostische huis-boom-menstekening en het vrije schilderwerk 
formuleren de kunstzinnig therapeuten een hulpvraag zoals die uit het beeldende 
werk naar voren komt. 

Het kunstzinnige traject
Bij de begeleiding maakt Kunz.t atelier gebruik van de ‘Grot en Landschap’-reeks, 
zoals die is ontwikkeld door Harens aan Academie de Wervel (De Vries, 2005). Deze 
reeks van twaalf stappen is gebaseerd op een reeks van Margaretha Hauschka. 
Aangezien het therapeutische traject slechts negen bijeenkomsten telt, zijn de 
stappen “grot en slapend !guur” (stap 1), “lopen langs de levensrivier” (stap 5) en 
“overgang van land naar open zee” (stap 9) komen te vervallen. 

Alle opdrachten uit de ‘Grot en Landschap’-serie worden voorafgegaan door 
een ademhalingsoefening om tot rust te komen, en een visualisatie (van circa 
vijftien minuten). Bij deze visualisatie wordt de nadruk afwisselend op een van 
de onderste zintuigen (Schoorel, 2000) gelegd. De tastzin wordt in de eerste en 
vijfde begeleidende bijeenkomst (de derde en zevende sessie) aangesproken, 
de levenszin in de tweede en zesde, de bewegingszin in de derde en zevende en 
de evenwichtszin in de vierde en achtste. In de negende begeleidende sessie is 
gefocusseerd op de ik-kracht (Schoorel, 2000). 

Alle opdrachten worden met de nat-in-natschildertechniek uitgevoerd op 
ongekleurd papier en met bovengenoemde kleuren verf. Tijdens het schilderen 
geven de begeleidend therapeuten antwoorden op technische vragen en plegen 
ze interventies afhankelijk van de hulpvraag van het kind en de fenomenen die 
zich in het kunstzinnige werk openbaren.  

Halverwege het schilderen en tien minuten voor het einde wordt de kinderen 
gevraagd afstand te nemen van hun werk om te beslissen waar ze nog aandacht 
aan willen besteden. Ná het schilderen wordt het werk kort nabesproken. 
Kinderen vertellen elkaar wat ze opmerkten tijdens de visualisatie, wat ze wilden 
schilderen, wat ze goed gelukt vinden, en waar ze minder tevreden over zijn. Ze 
geven ook feedback op elkaars werk. 

Tot slot van elke sessie wordt een huiswerkopdracht toegelicht en voorgedaan. 
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De huiswerkopdracht is een vorm- of dynamische tekening (Avelingh, 1997) en 
houdt verband met het aan te spreken zintuig van de daaropvolgende keer. De 
bedoeling is dat de kinderen de huiswerkopdracht dagelijks uitvoeren en aan het 
begin van elke volgende sessie de werkstukken aan de therapeuten laten zien en 
bespreken. 

Alle sessies worden door de betrokken kunstzinnig therapeuten verslagen 
en in een later stadium besproken met de onderzoeker. Therapiedoelen en 
interventies worden per sessie genoteerd, alsook de gewenste professionele 
attitude. Daarnaast worden aantekeningen gemaakt van de manier waarop het 
kind met de opdracht bezig is, de manier waarop het kind zich in de groep opstelt, 
en de manier waarop het kind met de begeleidend therapeuten omgaat. Het 
kunstzinnige werk wordt fenomenologisch bekeken op basis van de observatielijst 
van Huber e.a. (2003). De waarnemingen vormen de basis voor het bijstellen van 
het behandelplan. 

Aanvullende dossiergegevens
Naast de hierboven genoemde documenten en werkstukken bevat elk dossier 
een toestemmingsformulier van ouders en kind voor deelname aan en publicatie 
van dit onderzoek en alle gegevens die verband kunnen houden met de ziekte 
en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. De gegevens zijn daarbij 
geanonimiseerd. 

Resultaten
Deelnemers Kunz.t atelier
Kunz.t atelier is in Amsterdam Noord in april 2008 met drie kinderen van start 
gegaan. Eén kind komt via doorverwijzing van het kinderteam van Amsterdam 
Thuiszorg, één kind via het BovenIJ Ziekenhuis en één kind op eigen initiatief naar 
aanleiding van een krantenartikel in De Echo. Het aantal kinderen valt erg tegen. 
De oorzaak van de tegenvallende deelname is niet onderzocht.  

Alle deelnemers (en hun ouders) stemmen in met deelname aan het onderzoek. 
De drie kinderen die zich aanmelden, hebben verschillende ziekten. Aisha25 heeft 
diabetes type I en een verstandelijke beperking, Nesrine lijdt aan jeugdreuma, en 
Simone kampt met psychosomatische gewrichts- en maag-darmklachten. Het zijn 
alle drie meisjes in de puberteit (zie tabel 1). Ondanks de verschillende ziekten 
en de verschillende hulpvragen (zie hieronder) is de kunstzinnige begeleiding 
van deze groep kinderen in april 2008 van start gegaan. Opzet is om met één 
begeleidingstraject (van elf sessies en een afsluitende tentoonstelling) te werken 
en de interventies per sessie af te stemmen op elk kind en haar speci!eke 
hulpvraag. 

Selectie deelnemers onderzoek
Bij de eerste bijeenkomst zijn alle kinderen aanwezig. Bij de tweede ontbreekt 
Aisha en na de vierde sessie blijft Aisha zonder opgaaf van reden weg. Hoewel dit 

25  De namen van de deelnemers zijn ge!ngeerd.
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bij de tussenevaluatie aanleiding is om haar aan haar hulpvraag te herinneren en 
dit door Aisha goed opgepakt wordt, is de beperkte aanwezigheid van Aisha (zie 
tabel 1) reden om haar niet verder te volgen in dit onderzoek. 

Het therapeutische traject van Nesrine verloopt ook niet helemaal volgens plan: 
vlak voor de vierde sessie scheurt ze haar enkelband. Dit heeft tot gevolg dat ze 
het tweede werkstuk uit de ‘Grot en Landschap’-serie thuis maakt, onder – voor 
therapeutische doeleinden – minder optimale omstandigheden. De vijfde keer 
kan ze niet komen vanwege liggips. Bij de zesde bijeenkomst schildert ze de 
twee werkstukken van de vijfde en zesde keer achter elkaar. Ook de laatste keer 
schildert Nesrine thuis, nu zonder kunstzinnig therapeut.  
 
De bandscheur gebruikt Nesrine als excuus om niet meer naar school te hoeven 
gaan. Haar ouders regelen voor na de zomervakantie een andere school, hetgeen 
leidt tot volledige absentie van school gedurende de rest van het therapeutische 
traject. Ook stopt ze met andere vormen van therapie (namelijk hydro-, fysio- en 
ergotherapie en psychologische begeleiding). Ondanks deze minder optimale 
elementen van het proces wordt Nesrine in deze studie gevolgd. 

Het traject van Simone verloopt zonder problemen. Er zijn echter sessies dat ze 
individueel begeleid wordt (zie tabel 1). Ook Simone wordt in deze studie verder 
gevolgd.
 
Tabel 1. Aanwezigheid van de kinderen tijdens de bijeenkomsten van Kunz.t 
atelier. 

Naam kind Leeftijd Aanwezigheid

Aisha 15 1 3 4 9 10 11

Nesrine 14 1 2 3 (4) 5/6 7 8 9 10 (11)

Simone 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bijeenkomsten tussen haakjes zijn niet op het atelier bijgewoond maar thuis 
gehouden. Tussen bijeenkomst 4 en 5 valt een week (mei)vakantie.

 
Hulpvraag Nesrine
Voor Nesrine is het belangrijk dat ze zich meer ontspant (minder alert is, minder 
nadenkt bij wat ze doet26) en meer zichzelf durft te zijn, zoals blijkt uit het 
intakegesprek. Daarnaast wil ze leren communiceren met andere kinderen en in 
die communicatie open en kwetsbaar durven zijn.  

Analyse van de huis-boom-menstekening van Nesrine (afbeelding 1) resulteert in 
een gevoelsimpressie die zich als volgt laat samenvatten: Het gehele werk ademt een 
opgesloten, somber en zwaar gevoel uit. Het huis maakt een onbewoonde en de mens 
een kouwelijke, eenzame, gesloten, ontoegankelijke en ingekeerde indruk. De voorstel-
ling is verstild en ontoegankelijk. Je mag ‘tot hier’ komen (= voor het huis), maar niet 

26  De toevoeging (in cursief lettertype) is na het intakegesprek aangebracht omdat de hulpvraag ‘zich 
meer ontspant’ niet eenduidig is.
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verder (= in het huis). Het gevoel dat overheerst, is het gevoel van stilte en eenzaamheid.
Bij de analyse van het vrije schilderwerk (afbeelding 2) lijkt er geen interactie tussen 
geportretteerde en omgeving te bestaan. Het portret maakt een begrensde, gesloten 
en ontoegankelijke indruk. De geportretteerde nodigt niet uit tot interactie met de 
waarnemer. Is dat haar manier om controle over de situatie te houden? Er spreekt 
grote eenzaamheid uit het werk. Niet de eenzaamheid van iemand die zichzelf zielig 
vindt, maar van iemand die besloten heeft het zelf allemaal wel uit te zoeken.
De vraag om te leren open en kwetsbaar te zijn, met andere woorden beter in 
staat te zijn verbindingen te leggen, lijkt beeldend ‘vertaald’ te worden in een 
vraag meer transparant te kunnen schilderen, meer kleurovergangen te kunnen 
maken en de (interactie met de) omgeving een plek te kunnen geven. Het 
meer zichzelf durven zijn en de minder grote alertheid zijn doelen die wellicht 
en passant gehaald worden, omdat ze samenhangen met het doel ‘verbinding 
leggen’.

Hulpvraag Simone
Bij het intakegesprek van Simone blijkt dat zij haar fysieke mogelijkheden 
(grenzen) wil durven verkennen en - waar mogelijk - verleggen. Ze wil haar 
onredelijke boosheid onder controle krijgen, met name als er geen directe 
aanleiding voor is. Kunz.t atelier voegt daar op basis van het intakegesprek het 
werken aan Simone’s faalangst aan toe.
 
Bij de analyse van de huis-boom-mens tekening (afbeelding 4) valt op dat het 
huis verlaten lijkt en niet uitnodigt om naar binnen te komen. De boom lijkt zo om te 
kunnen vallen vanwege het ontbreken van wortels. Mens en hond maken een verloren 
indruk. De mens lijkt een masker te dragen en de symmetrische houding doet willoos 
aan. De tekening ademt verlorenheid in de ruimte uit.
 
Het vrije schilderij (afbeelding 5) lijkt om een hond te gaan die verdwaald is, zich in 
een vreemde omgeving bevindt. Hij lijkt terug te deinzen voor iets wat links van het 
schilderij gebeurt. Hij voelt zich niet thuis, niet op zijn gemak. Er spreekt onzekerheid 
uit het schilderij, onzekerheid over de eigen plaats in tijd en ruimte.

In het geval van Simone lijkt de angst om grenzen te verkennen en te verleggen 
veroorzaakt te worden door het niet kennen van de eigen grenzen hetgeen 
onder andere blijkt uit de verwaterde grenzen in het schildwerk. Wil Simone een 
grens kunnen verleggen dan zal ze allereerst moeten ervaren dat er een grens is! 
Mogelijk heeft het ‘grenzeloze’ ook met haar faalangst te maken. Een kunstzinnige 
vertaling van haar (onredelijke) boosheid is niet duidelijk in het werk terug te 
vinden en zal daarom in eerste instantie niet begeleid worden.
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Afbeelding 1 tot en met 6. Kunstzinnige werken van Nesrine (sessie 1, 2 en 11, van 
links naar rechts, bovenste rij) en Simone (sessie 1, 2 en 11, van links naar rechts, 
onderste rij).

Kunstzinnige traject Nesrine
Het is niet mogelijk om alle kunstzinnige werken die de kinderen tijdens het 
traject maakten, te tonen. Hier wordt volstaan met de twee diagnostische 
werkstukken, alsmede het laatste werkstuk (afbeeldingen 1 tot en met 6). De 
opmerkingen over het kunstzinnige proces zijn echter gebaseerd op analyse van 
alle werkstukken.
 
De aard van de gepleegde interventies is per kind en in de tijd in kaart gebracht 
op basis van dossiergegevens. In aansluiting op de hulpvraag van Nesrine krijgt 
zij de volgende aanwijzingen (tussen haakjes zijn de sessies genoemd waarin de 
interventie gepleegd is):
 ! Probeer, voor zover fysiek mogelijk, minder verkrampte (lossere) bewegingen te 

maken tijdens het schilderen (3);
 ! Probeer de beweging van de kwast te volgen (vanuit de impuls) en niet (vanuit 

een plan) te sturen (3, 7);
 ! Kijk wat er op het papier gebeurt (qua vorm en kleur) en probeer daarop te 

reageren (7, 10);
 ! Probeer pigment en water goed – en in de juiste verhouding – te mengen (3, 4, 

5, 7, 8, 10);
 ! Probeer kleuren in lagen op te brengen, en probeer daarbij het gebruik van 

contourlijnen te voorkomen (5, 7, 9; om dit te ondersteunen krijgt Nesrine vanaf 
sessie 9 alleen maar brede penselen); 

 ! En probeer meer kleurovergangen te maken (10).

Uit het kunstzinnige werk komt naar voren dat Nesrine tijdens de begeleiding 
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een proces doormaakt. Dit blijkt onder andere uit de volgende veranderingen 
(vergelijk bijvoorbeeld afbeeldingen 2 en 3): 
 ! Het kleurgebruik is helderder en lichter geworden (9, 10, 11);
 ! Het kleurgebruik is genuanceerder geworden (7, 8, 9, 10, 11);
 ! Het gebruik van contourlijnen is verminderd, hoewel contourlijnen nog steeds 

aanwezig zijn (3, 4, 7, 8, 9, 10, 11);
 ! Beeldelementen (zoals de boom in afbeelding 3) zijn meer organisch, levendi-

ger en minder statisch van vorm (8, 9, 10, 11);
 ! De voorstelling maakt een meer ontspannen indruk (9, 10, 11);
 ! De voorstelling is vrolijker qua sfeer (7, 9, 10, 11);
 ! De zon is in het laatste werk (afbeelding 3) prominent aanwezig en stralend, zo 

heel anders dan het zonnetje in de huis-boom-menstekening (afbeelding 1);
 ! Het werk heeft meer diepte gekregen en daardoor is het werk toegankelijker 

geworden (9, 10, 11).
Ook hier staan tussen haakjes de sessies vermeld waar de verbetering te zien is. 
Qua gedrag valt op dat Nesrine met meer aandacht werkt (7, 9 en 10) en meer 
geïnteresseerd is in anderen (7). 

Kunstzinnige traject Simone
De aanwijzingen die Simone krijgt tijdens het therapeutische traject, zijn als volgt 
(tussen haakjes de sessie waarin de aanwijzing gegeven wordt):
 ! Probeer je handbeweging meer te volgen, en laat je niet sturen door bijvoor-

beeld het papier (3, 4) of een vooropgezet idee (4, 9, 10);
 ! Probeer met meer pigment te werken (4, 7, 9);
 ! Probeer minder tekenend en meer schilderend te werken (3 tot en met 11);
 ! En probeer vormen duidelijk aan te geven (9, 10, 11).

Daarnaast komt uit het dossier naar voren dat het belangrijk is om Simone een 
duidelijke structuur (fasering) tijdens de uitvoering van de opdracht aan te 
bieden (4 en 7) en haar bij ‘onoplosbare’ problemen die ze tijdens het schilderen 
tegenkomt, actief te ondersteunen om verkramping te voorkomen (bijvoorbeeld 
datgene wat – ongewenst – op het papier ontstaan is, toch een plek in het geheel 
te helpen geven) (6).

Ook bij Simone worden tijdens het traject veranderingen in het schilderen 
geconstateerd: 
 ! Ze volgt aanwijzingen van vorige sessies uit zichzelf op (5);
 ! Ze gaat geconcentreerd aan het werk (8, 9, 10);
 ! Ze werkt vanuit haar eigen ideeën (8, 9); 
 ! En ze reageert ontspannen op aanwijzingen (8).

Kwaliteit van leven metingen
Voor, tijdens en na het kunstzinnige traject vullen de kinderen en een van beide 
(maar steeds dezelfde) ouders de KINDL-vragenlijst in. De totaalscores per 
categorie zijn in onderstaande tabellen weergegeven.
Nesrine geeft in vijf van de zeven categorieën een afname in de door haar ervaren 
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kwaliteit van leven aan (tabel 2). De achteruitgang qua psychisch welbevinden (-5) 
en zelfperceptie (-5) is dramatisch te noemen. Haar ouders daarentegen ervaren 
een (lichte) toename in een viertal categorieën.
 
Tabel 2. KINDL-scores per categorie van Nesrine en Nesrine’s moeder (ou), bij 
intake (i), tussenevaluatie (t) en eindevaluatie (e)*.

N
esrine-i

N
esrine-t

N
esrine-e

N
esrine-ou-i

N
esrine-ou-t

N
esrine-ou-e

Lichamelijk 11 13 9 8 10 13
Psychisch 10 15 5 13 15 15
Zelfperceptie 18 17 13 15 12 16
Familie 19 18 13 18 18 19
Contacten 10 4 4 19 16 15
School 8 8 12 14 7 12
Totaal 76 75 56 87 78 90
*Hoe hoger de score (max. 120) hoe beter de ervaren kwaliteit van leven.

De scores van Simone variëren niet erg. Dit geldt zowel voor Simone’s scores 
als voor de scores van haar ouders. Alleen bij de categorie ‘school’ is een lichte 
verbetering te zien.

Tabel 3: KINDL scores per categorie van Simone en Simone’s ouders (ou), bij intake 
(i), tussenevaluatie (t) en eindevaluatie (e)*.

Sim
one-i

Sim
one-t

Sim
one-e

Sim
one-ou-i

Sim
one-ou-t

Sim
one-ou-e

Fysiek 12 8 13 15 12 14
Emotioneel 18 14 16 17 16 16
Zelfperceptie 12 14 13 13 15 14
Familie 18 20 18 18 17 18
Vrienden 16 15 14 14 13 13
School 18 15 18 12 13 15
Totaal 94 86 92 89 86 90
*Hoe hoger de score (max. 120) hoe beter de ervaren kwaliteit van leven.

Evaluatiegesprekken met ouders en kind
Direct na de achtste en na de elfde bijeenkomst vinden de tussen- en eindevaluatie-
gesprekken plaats. Bij beide gesprekken zijn zowel de ouders, het kind, als de twee 
begeleidend kunstzinnig therapeuten aanwezig. De onderzoeker is niet aanwezig in 
verband met de veiligheid die voor de deelnemers aan Kunz.t atelier gewenst wordt. 
De ouders van Nesrine geven de volgende feedback. Er is sprake van:
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 ! toegenomen pijnklachten (tussenevaluatie);
 ! toegenomen moeheid en slapheid (tussenevaluatie);
 ! toegenomen ontspanning (tussenevaluatie);
 ! toegenomen sociale activiteiten van Nesrine met leeftijdgenoten. Ze luistert 

meer en is minder dominant (al bij de tussenevaluatie);
 ! toegenomen vertrouwen in anderen (al bij de tussenevaluatie); en
 ! beter in staat om gevoelens te delen met anderen (zichtbaar vanaf de vijfde 

sessie).

De ouders van Simone geven de volgende feedback:
 ! De pijnklachten in de linkerpols en -enkel zijn gelijk gebleven gedurende het 

traject;
 ! Het verschil in temperatuur tussen de linker- en rechterhand is verdwenen (al 

bij de tussenevaluatie);
 ! De pijnklachten van het middenrif zijn bij de tussenevaluatie afgenomen, maar 

bij de eindevaluatie weer toegenomen;
 ! De klachten van obstipatie zijn afgenomen;
 ! De misselijkheid is mogelijk qua ernst afgenomen;
 ! De faalangst van Simone is niet zichtbaar tijdens het kunstzinnig werken. Wel 

blijkt de faalangst uit de gespannenheid van Simone voor het tussenevaluatie-
gesprek. Simone meldt bij de eindevaluatie dat haar faalangst minder groot is;

 ! Simone voelt haar boosheid beter opkomen dan voor het traject (is dus beter 
in contact met haar gevoel), en is daardoor in staat haar reactie te beïnvloeden 
(ze meldt bij de eindevaluatie weg te lopen als ze boos wordt en er later over te 
kunnen praten zonder boos te worden);

 ! En Simone onderneemt meer: ze !etst veel meer dan vóór het traject. Ze wil 
gaan tennissen (verlegt dus haar grenzen) en speelt weer vaker buiten met 
andere kinderen. In de balletlessen durft zij meer dan voor het traject, maar zij 
durft nog steeds niet op haar tenen te lopen;

Conclusies
In dit onderzoeksverslag zijn twee casussen beschreven. Beide casussen betre"en 
kinderen met chronische ziekten met hulpvragen op het sociaal-emotionele vlak. 
De hulpvragen zijn voor een groot deel te koppelen aan opvallende kenmerken 
van het diagnostische, beeldende, werk van de kinderen. Op basis van het 
kunstzinnige werk wordt de kinderen begeleiding geboden. Het e"ect van de 
begeleiding wordt gevolgd aan de hand van de kwaliteit van het kunstzinnige 
werk, re#ectieverslagen van therapeuten, evaluatieverslagen van gesprekken 
tussen therapeuten, kind en ouders, en scores op de KINDL-vragenlijst.

In het geval van Nesrine spreekt uit het intakegesprek het thema verbinding leggen. 
Beeldend blijkt dit thema uit de afwezigheid van kleurovergangen en intensiteit-
overgangen en uit de afwezigheid van interactie met de omgeving. De interven-
ties die Kunz.t atelier pleegt, zijn met name gericht op het gebruik van een juiste 
pigment-waterverhouding en op het laten ontstaan van vormen en kleuren (zie de 
paragrafen over het kunstzinnige traject). De interventies vinden plaats tussen de 
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derde en tiende sessie. Uit de analyse van het kunstzinnige werk blijkt dat er sprake 
is van een duidelijke verbetering van het schilderwerk vanaf de zevende sessie. 
Ouders spreken tijdens de tussenevaluatie (na de achtste sessie) van verbeteringen 
die voor hen waarneembaar zijn (zie de paragraaf over de evaluatiegesprekken). 

Het feit dat de verbeteringen in de tijd volgen op de kunstzinnige aanwijzingen, 
maakt het aannemelijk dat het kunstzinnig therapeutische traject een positieve 
bijdrage aan de ontwikkeling geleverd heeft. Het feit dat het therapeutische idee 
(verbinding maken op het niveau van het beeldend werken bedoeld om het kind 
non-verbale handreikingen te doen hoe verbinding te maken) overeenstemt met de 
geobserveerde (gedrags)veranderingen, onderschrijft deze conclusie.
De positieve ontwikkeling wordt niet zichtbaar uit de KINDL-scores (tabel 2). Hier is 
zelfs sprake van een afname van de ervaren kwaliteit van leven. De dalende kwaliteit 
van leven ervaring is mogelijkerwijs het gevolg van het feit dat Nesrine zich door 
de kunstzinnige begeleiding juist meer bewust is geworden van haar eigen gevoel 
ten opzichte van zichzelf en anderen (zoals blijkt tijdens de evaluatiegesprekken), 
en dus later in het traject de vragenlijst meer naar waarheid invult. De afname 
is dus mogelijkerwijs een vertekening van de werkelijkheid. Naast de positieve 
ontwikkelingen spreken ouders over een toename van pijnklachten, vermoeidheid 
en slapheid. Verondersteld wordt dat deze klachten samenhangen met het 
wegvallen van andere therapieën, en mogelijkerwijs ook met een verminderde 
werkzaamheid van de medicijnen die Nesrine voor haar reuma krijgt.

Het kunstzinnige werk van Simone schreeuwt als het ware om inkadering en het 
bezit leren nemen van ruimte (afbeeldingen 4 en 5). Dit spreekt onder andere 
uit de !etse kleuren, het sterk vervloeiende pigment (afbeelding 5) en een 
overweldigende omgeving. De vraag lijkt goed in verband te brengen met de 
hulpvraag die tijdens het intakegesprek geuit wordt: het leren kennen van eigen 
grenzen en die verkennen en verleggen. 

Op het non-verbale vlak is Simone vanaf de derde sessie aangemoedigd meer 
met vormen, kleuren en grenzen te werken, en om meer van zichzelf uit te gaan 
(zie overzicht van het therapeutische traject). Vanaf de achtste sessie is een 
verandering in het kunstzinnige werk waarneembaar (zie overzicht). Ouders geven 
bij de tussenevaluatie (na de achtste sessie) een verbetering van klachten aan 
(zie overzicht). Het lijkt er dus op dat Simone parallel aan het schilderproces beter 
heeft leren zien waar haar lichamelijke grenzen liggen, en het daardoor beter 
aandurft om uitdagingen aan te gaan die binnen haar lichamelijke grenzen liggen 
(feedback van ouders). Ook haar psychische grenzen is ze beter leren kennen: ze is 
beter in staat het gevoel voorafgaande aan haar boosheid waar te nemen en erop 
te reageren (feedback van Simone zelf ). 

Het feit dat de lichamelijk-psychische e"ecten waar te nemen zijn vlak na 
interventies op het kunstzinnige vlak, en dat het soort interventies goed in 
verband gebracht kan worden met het e"ect, maakt het ook hier aannemelijk dat 
kunstzinnige therapie verantwoordelijk is voor de geobserveerde veranderingen.
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Bij Simone blijkt de geregistreerde positieve ontwikkeling niet uit een verandering 
van de KINDL-score (tabel 3).

Discussie
De hulpvragen van de kinderen uit deze studie lijken op het eerste gezicht niet 
ziektespeci!ek te zijn. Toch hebben de klachten van bijvoorbeeld Nesrine wel 
degelijk met haar ziekte te maken: het onbegrip vanuit school met betrekking 
tot (de gevolgen van) haar ziekte brengt haar in een isolement. De (na)zorg 
die Kunz.t atelier aanbiedt, heeft voor Nesrine voorzien in een behoefte die 
dus ziektegerelateerd is. Het is de verwachting dat deze nazorg voor veel meer 
kinderen met chronische en/of levenbedreigende ziekten geïndiceerd is.
 
Bij Kunz.t atelier zijn groepsopdrachten gebruikt. Het blijkt dat het goed mogelijk 
is om verschillende hulpvragen met eenzelfde soort opdracht te begeleiden, 
mits de interventies afgestemd worden op de individuele cliënt. Wellicht dat 
individuele resultaten uitgesprokener zullen zijn als alle opdrachten op het 
individu afgestemd worden. Dit is echter een werkwijze die !nancieel minder 
aantrekkelijk is dan de hier gebruikte groepsbegeleiding. Bovendien heeft de 
werkwijze van Kunz.t atelier het voordeel dat kinderen lotgenoten ontmoeten en 
zij zich door de onderlinge interactie meer laten zien en kennen op het sociaal-
emotionele vlak, het vlak waar in de besproken gevallen de hulpvragen lagen.
 
Bij het onderzoek is van een aantal vragenlijsten gebruikgemaakt in een poging 
het therapeutische proces objectief te kunnen evalueren. Er passen echter wat 
kanttekeningen bij het gebruik van deze vragenlijsten: bij de analyse van de 
huis-boom-menstekeningen is gebruikgemaakt van de observatielijst van Amons 
(2002). Deze lijst is echter ontwikkeld voor pedagogische doeleinden en niet 
voor diagnostiek. Het zou wenselijk zijn de lijst aan te passen voor diagnostisch 
gebruik en als zodanig ook te valideren. Een soortgelijke opmerking betreft 
de observatielijst die ontwikkeld is door Huber e.a. (2003). Deze observatielijst 
is gebruikt bij de eerste stap van Goethes fenomenologische methode en de 
wekelijkse bijstelling van het behandelplan (data niet getoond). Voor dergelijk 
gebruik is de lijst echter niet gevalideerd.
 
Bij aanvang van het onderzoek is verondersteld dat kinderen met een chronische 
of levensbedreigende ziekte een verminderde kwaliteit van leven ervaren. Om die 
reden is tijdens het e"ectonderzoek gezocht naar een gevalideerde vragenlijst die 
de kwaliteit van leven van chronisch zieke kinderen meet. Die lijst moet bovendien 
vragen naar datgene waar een kunstzinnig therapeut beeldend aan denkt te gaan 
werken. Een dergelijke lijst is (nog) niet gevonden. De verwachting is ook dat de 
aspecten waar een kunstzinnig therapeut aan werkt, niet gemakkelijk terug te 
vinden zijn in reguliere vragenlijsten. Wellicht dat bestaande vragenlijsten dus 
aangevuld moeten worden met aspecten die belangrijk zijn voor een kunstzinnig 
therapeut, en vervolgens gevalideerd moeten worden.
De in deze studie gebruikte ‘kwaliteit van leven vragenlijst’ heeft in onze handen 
weinig verbetering (en zelfs verslechtering) laten zien. Dit is in overeenstemming 
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met gegevens van Hamre e.a. (2007), die in een groep van dertig kinderen, 
gemiddeld genomen, geen verbetering in de KINDL-score vinden. Voor een 
volgende studie lijkt het daarom zinvol om naar een andere vragenlijst om te 
zien. Als alternatief zou kunnen worden overwogen om naar aanleiding van het 
intakegesprek per kind speci!eke aandachtspunten op te stellen en die elke 
week door ouders en kind te laten scoren met een ‘rapportcijfer’. Deze ad hoc 
opgestelde vragenlijsten zijn echter niet gevalideerd.
 
Tot slot is na elke sessie een verslag gemaakt van de sessie. Wellicht is het 
wenselijk om een lijst van interventies op te stellen om zo een zo volledig mogelijk 
overzicht van gepleegde interventies bij te kunnen houden.
 
Binnen de kunstzinnige therapie is het niet gangbaar om een e"ectstudie uit te 
voeren. Het grote probleem is dat de ‘gouden standaard’ voor e"ectstudies (de 
gerandomiseerde, dubbelblinde studie) niet gebruikt kan worden. De kunstzinnig 
therapeut heeft immers met unieke individuen te maken. Baars (2001) bespreekt 
een aantal methodologische alternatieven die de gevalsonderzoeker zou kunnen 
gebruiken. Hij geeft bijvoorbeeld aan dat de overeenkomst in interventie- en 
e"ectpatroon in de tijd, alsook de overeenkomst tussen therapeutisch idee 
en geobserveerd e"ect de e"ectiviteit van een therapeutisch traject kan 
onderbouwen. Deze beide wegen van bewijsvoering zijn in dit onderzoek 
bewandeld. 
 
Terugkijkend is te constateren dat bij het intakegesprek (nog) meer aandacht 
besteed moet worden aan het documenteren van de ernst van de klachten in 
de tijd, om zo ‘lang voor-kort na’-e"ecten (Baars, 2001) te kunnen achterhalen. 
Met name klachten waar verbetering te verwachten valt, moeten goed worden 
beschreven in de tijd voorafgaand aan de therapie. Daarnaast is het de vraag of 
het na een groepssessie lukt om alle gepleegde interventies in kaart te brengen: 
cliënten in groepsbegeleiding reageren niet alleen op de aan hen geadresseerde 
interventies, maar mogelijk ook op de niet aan hen geadresseerde interventies, 
en wellicht ook op niet-uitgesproken aspecten, zoals de manier waarop anderen 
werken. Deze laatste invloeden zijn in deze studie niet goed gedocumenteerd. 
De overeenkomst tussen het therapeutische idee van de therapie en het 
geobserveerde e"ect (in het gedrag in deze studie) maakt het aannemelijk dat 
er een verband bestaat tussen therapie en e"ect. Uit bovenbeschreven casussen 
blijkt die overeenkomst en daarmee hopen de auteurs bijgedragen te hebben aan 
het expliciteren van het positieve e"ect van kunstzinnige therapie.
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