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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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4.4  Ontwikkeling en implementatie van een meetinstrument op basis van de 
heilpedagogische constitutiebeelden
Martin Niemeijer, Erik Baars en Joop Hoekman

Inleiding
De heilpedagogische constitutiebeelden (Steiner, 1924) vormen een typologie 
van kinderlijke ontwikkelingsproblemen. Op basis van deze beelden is een 
instrument ontwikkeld voor gebruik bij de diagnostiek en evaluatie van e!ecten 
in de behandeling van kinderen en jeugdigen met ontwikkelingsproblemen en 
-stoornissen, het Instrument Kinderlijke Constitutie (IKC) (Niemeijer en Baars, 
2004). Het instrument kan worden gebruikt om een individugeoriënteerde aanpak 
in de diagnostiek en behandeling te ondersteunen en objectiveren. 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de achtergrond en eigenschappen van 
het instrument. Aan de orde komen: de heilpedagogische constitutiebeelden, 
het begrip ‘constitutie’, de constitutiebeelden als typologie, het antroposo"sch 
gezondheids- en ziektebegrip en de complementaire diagnostiek. Vervolgens 
worden de eigenschappen van het instrument beschreven. Daarna komt de 
bruikbaarheid van het instrument ter sprake, in het bijzonder bij het maken van 
keuzes in de behandeling. Tot slot wordt een concrete vorm van implementatie 
van het instrument in een opzet van e!ectevaluatie in Zonnehuizen Kind en Jeugd 
beschreven. Als illustratie van het gebruik van het instrument in de zorgpraktijk 
wordt het verhaal van diagnostiek en behandeling van Bert op hoofdlijnen 
geschetst.

Bert is een jongen van vijf jaar die vanwege opvallend gedrag en problemen in 
de sociale afstemming met leeftijdgenoten en volwassenen wordt aangemeld 
voor poliklinisch onderzoek. Het intakegesprek spitst zich toe op de vraag of er 
sprake is van een Autisme Spectrumstoornis. Het onderzoek dat volgt heeft als 

doel een diagnose te stellen en om vast te stellen hoe hij kan worden geholpen om 
belemmeringen in zijn ontwikkeling te overwinnen.

Heilpedagogische constitutiebeelden
De heilpedagogische beelden zijn door Steiner (1924) geïntroduceerd in 
voordrachten voor artsen en pedagogen. Steiner schetst zes beelden, drie polair 
geordende paren van eenzijdigheden in de kinderlijke ontwikkeling. Deze worden 
beschreven aan de hand van morfologische, fysiologische en gedragsfenomenen; 
bijvoorbeeld respectievelijk dikte van de huid, slaapproblemen en 
overbeweeglijkheid. Aansluitend worden aanwijzingen gegeven voor de therapie 
(Steiner, 1924; Holzapfel, 1987; Niemeijer e.a., 2004; Baars, 2006; Grimm e.a., 2008).

Als werkzame factoren waardoor de genoemde fenomenen als ‘symptomen’ en 
‘symptomencomplexen’ (Steiner, 1924, p. 12) in verschijning treden, noemt Steiner 
“das Substantielle der Krankheit” (‘de eigenlijke kern van de ziekte’, Steiner, 1924, p. 
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12). Deze eigenlijke kern beschrijft Steiner als – verschillen in – con!guraties van 
niet zintuiglijk waarneembare krachten. Deze krachten zijn in de voordrachten te 
herkennen als de ‘wezensdelen’: het ik en het bewustzijnslichaam (de psyche), het 
levenslichaam en het fysieke lichaam. De wezensdelen ‘constitueren’ in speci!eke 
con!guraties de verschillende constitutiebeelden. In de beschrijving volgt Steiner 
een fenomenologische weg naar kennis en inzicht: de zintuiglijk waarneembare 
symptomen of fenomenen worden zo beschreven en doorzien dat daarin de 
werking van de (niet zintuiglijk waarneembare) wezensdelen gekend kan worden. 
 
Een belangrijke uitwerking van de constitutiebeelden voor de praktijk geeft 
Holzapfel (1987). Hij plaatst de drie paren van polaire beelden in een centripetale 
respectievelijk centrifugale dynamiek, als uiterste vormen (eenzijdigheden) van 
‘samentrekking’ en ‘uitbreiding’. Daarbij benadrukt hij het algemeen menselijke 
van deze beelden: “Wij hebben het geheel van deze polariteiten nodig, want het 
zijn processen die gezamenlijk ons mens-zijn vorm geven” (Holzapfel, 1987, p. 84). 
Zo gaat elk kind op een eigen unieke wijze zijn ontwikkelingsweg tussen centrum 
en periferie, tussen de centripetale en centrifugale dynamiek van de drie paren 
polair geordende beelden.  

De constitutiebeelden hebben hier de volgende benamingen (Niemeijer en Baars, 
2004):
 ! dwangachtig/ijzerrijk (DIJ) – vergeetachtig/zwavelrijk (VZ);
 ! gesloten/gestuwd (GG) – open/uitvloeiend (OU); 
 ! zwaar/traag (ZT) – licht/overbeweeglijk (LO). 

Constitutie
‘Constitutie’ of ‘constitutioneel’ betekent ‘door de lichaamsbouw bepaald’. Het 
wordt in de medische literatuur vooral gebruikt voor (lichamelijke) verschijnselen 
die in aanleg aanwezig zijn. Dit geeft de suggestie dat de constitutie bij de 
geboorte is vastgelegd. Het antroposo!sche constitutiebegrip is ruimer, de 
constitutie ontwikkelt zich. Het zijn de eerdergenoemde wezensdelen die 
gedurende het leven in veranderende con!guratie in het organisme werkzaam 
zijn, het ‘constitueren’. Ontwikkelingen gedurende het leven, in uiterlijk en 
lichaamsbouw en wat betreft de levensprocessen en het gedrag, zijn hiervan 
een uiting. De constitutie ontwikkelt zich niet alleen op basis van de (genetische) 
aanleg, maar ook door de omgeving en het eigen ik. Hoe deze ontwikkeling 
therapeutisch kan worden beïnvloed, komt aan de orde bij het bespreken van de 
bruikbaarheid en behandeling.  

De heilpedagogische constitutiebeelden zijn op te vatten als oerbeelden van 
eenzijdigheden in de menselijke constitutie. Aanleg, bijvoorbeeld het syndroom 
van Down, maar ook een autismespectrumstoornis, heeft de neiging een 
speci!eke con!guratie in de constitutie te bewerkstelligen. Hetzelfde geldt 
voor omgevingsfactoren als bijvoorbeeld traumatisering van een kind, ook 
dat beïnvloedt de constitutie. Uiteindelijk echter ontwikkelt elk kind een eigen 
unieke constitutie. In de typologie van de constitutiebeelden betekent dit dat 
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elk kind in de constitutie van de drie paren constitutiebeelden een individuele 
verbijzondering laat zien.  

De constitutionele benadering van kinderen met ontwikkelingsstoornissen 
en -problemen staat de laatste jaren veel minder in de belangstelling dan een 
benadering op basis van onderzoek naar zogenaamde ‘behavioural phenotypes’. 
Dit onderzoek is gericht op het vinden van speci!eke patronen in de ontwikkeling 
van kinderen met een chromosomale of genetische aandoening. Inmiddels zijn 
‘behavioural phenotypes’ (Flint, 1998; Skuse, 2002) beschreven bij een aantal 
ontwikkelingsstoornissen. Een voorbeeld hiervan is het syndroom van Down. Door 
middel van onderzoek is inzicht verkregen in het algemene patroon wat betreft 
morfologische verschijnselen, de fysiologische ontwikkeling en gedragingen 
in de levensloop bij mensen met deze aandoening. Tussen de constitutionele 
benadering en die van de ‘behavioural phenotypes’ zijn er overeenkomsten en 
verschillen. Overeenkomstig is het zoeken naar patronen in biopsychosociale 
verschijnselen. De wijze waarop naar het vaststellen van deze patronen wordt 
gezocht, verschilt diametraal. Patronen voor de ‘behavioural phenotypes’ worden 
gezocht uitgaande van afwijkingen in de genetische/chromosomale aanleg. 
Bij de constitutiebeelden wordt gezocht hoe een oerbeeld, bijvoorbeeld het 
zware/trage, zich openbaart in samenhangende en zintuiglijk waarneembare 
morfologische, fysiologische en psychische verschijnselen.  

Typologie
De heilpedagogische constitutiebeelden vormen een typologie die betrekking 
heeft op de menselijke constitutie. De typologie van de heilpedagogische 
constitutiebeelden betreft met name kinderen, nog preciezer: kinderen met 
ontwikkelingsproblemen en -stoornissen. Deze typologie omvat het hele mens-
zijn (Muller-Wiedemann, 1994; Holzapfel, 1978); het geeft een ordening op basis 
van het gezamenlijk voorkomen van lichamelijk morfologische, fysiologische en 
psychische kenmerken in respectievelijk het waarnemen en denken, in het voelen 
en beleven en in het willen en handelen van het kind. 
 
Het antroposo!sche ‘type’-begrip vindt zijn oorsprong in het natuur-
wetenschappelijke werk van Goethe en de !loso!sch-methodische onderbouwing 
hiervan in het werk van Steiner (1886). Het type is voor de levende of organische 
natuur wat natuurwetten (bijvoorbeeld de wet van de zwaartekracht) zijn voor de 
dode of anorganische natuur. Het ‘type’ is een scheppend, met de fysieke zintuigen 
niet direct waarneembaar, dynamisch functioneel oerbeeld (bijvoorbeeld 
oerplant, oerdier, constitutiebeeld), waaruit alle afzonderlijke organismen 
‘wetmatig’ afgeleid kunnen worden. Het scheppende oerbeeld laat zich niet direct 
kennen aan de afzonderlijke zintuiglijk waarneembaar organismen; elk van deze 
toont slechts één verschijningsvorm van het type. Eerst door het vergelijken van, 
idealiter, alle verschijningsvormen, ‘door de zintuiglijke waarnemingen heen’, 
wordt een patroon zichtbaar waarin dit scheppende oerbeeld (‘type’) gekend 
kan worden. Dit proces om in natuurfenomenen samenhangen te herkennen is 
beschreven als ‘dynamische patroonherkenning’ (Van der Bie, 1995). 
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De drie paren polair geordende heilpedagogische constitutiebeelden zijn als 
‘types’ oerbeelden van de kinderlijke constitutie. Ze constitueren in onderlinge 
samenhang bij het kind zijn individuele uiterlijke kenmerken, fysiologie, 
temperament en karaktereigenschappen. 

Een concept van gezondheid en ziekte
Huidige opvattingen over gezondheid bij de mens betre!en niet alleen de 
afwezigheid van ziekte, maar vestigen tevens de aandacht op twee centrale 
begrippen: heelheid en balans (Larson, 1991). Gezondheid is op te vatten als 
resultante van een dynamisch proces gericht op balans op biologisch, psychisch 
en biogra"sch niveau; het is het vermogen tot behoud van evenwicht en tot 
herstel na verstorende gebeurtenissen als bijvoorbeeld ziekte en trauma. 
De wijze waarop Steiner (1924) de heilpedagogische constitutiebeelden beschrijft, 
sluit aan bij deze functioneel-dynamische opvatting. Als voorbeeld noemen we 
de polariteit gesloten/gestuwd versus open/uitvloeiend. Eerst beschrijft Steiner 
hoe bij de mens bij het ontwaken uit de slaap de hogere wezensdelen (ik en 
bewustzijn) zich verbinden met het lichaam en vervolgens in verbinding treden 
met de buitenwereld. Dit wordt toegelicht aan het proces van wakker worden, dat 
wordt gevolgd door het, in relatie tot de buitenwereld, tot bewustzijn komen. Dit 
algemeen geldige proces kan zich in twee (polaire) richtingen (meer of minder) 
vereenzijdigen. Het organisme is te vast en verdicht en weinig doorlaatbaar om 
de hogere wezensdelen door te laten. Het is ‘gesloten’ en de hogere wezensdelen 
raken ‘gestuwd’ in het organisme, zoals bij boosheid die niet tot ontlading komt. Of 
in het andere geval: het biedt weinig tot geen houvast en begrenzing, waardoor 
het de hogere wezensdelen onvoldoende houvast biedt. Het is zodanig ‘open’, dat 
de hogere wezensdelen doorgelaten worden en ‘uitvloeien’ tot in de buitenwereld, 
waarmee samenhangend een grote gevoeligheid voor sfeer en stemming in de 
omgeving optreedt.  

Complementaire diagnostiek
Diagnostiek in de hulpverlening aan kinderen met ontwikkelingsproblemen en  
-stoornissen behelst “het door en door leren kennen van een situatie teneinde 
beslissingen te kunnen nemen” (Kievit e.a., 2002, p. 19). In de diagnostiek wordt 
onderscheid gemaakt tussen enerzijds de ‘formele diagnose’ (Verhulst en Verhey, 
2000, p. 27): het classi"ceren, vaststellen van de stoornis; anderzijds is er de 
beschrijvende diagnose: de ‘diagnose in ruimere zin’ (Verhulst en Verhey, 2000, p. 
27) of ‘de theorie van het individuele geval’ (Tak e.a., 2002, p. 19). Deze laatste is 
gericht op het individuele kind: een beschrijving van de ontwikkeling van het kind, 
wat betreft sterke en zwakke kanten in het lichamelijk functioneren, in cognitieve, 
emotionele en sociale functies, in de context van gezin en familie, school en derde 
milieu. Beide, de classi"catie en de beschrijvende diagnose, zijn noodzakelijk 
voor het maken van de juiste keuzes in de behandeling. De classi"catie geeft een 
algemene richting wat betreft de begeleiding en behandeling, de beschrijvende 
diagnose geeft richting aan de individugeoriënteerde behandeling. De formele 
diagnose of classi"catie objectiveert de ontwikkelingsproblematiek aan de hand 
van hiertoe ontwikkelde classi"catiesystemen (DSM IV, ICD 10). 
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Diagnostiek van de heilpedagogische constitutie bij een kind is een vorm 
van beschrijvende diagnostiek. Zij biedt aanvullende gezichtspunten voor 
het begrijpen van zijn unieke ontwikkelingsproblematiek. De drie paren 
heilpedagogische beelden schetsen eenzijdigheden in de ontwikkeling, waarbij 
de ontwikkeling stagneert doordat het evenwicht verschoven is naar een van de 
polen en therapeutische ondersteuning nodig is om zo goed als mogelijk is herstel 
van evenwicht te (helpen) realiseren.   

Wanneer een diagnose of classi!catie kan worden vastgesteld, accentueert dit de 
stoornis, waarmee samenhangend een algemene richting voor begeleiding en 
behandeling kan worden gegeven. De heilpedagogische constitutie geeft een 
beeld van het kind wat betreft (de mate van) eenzijdigheden in zijn ontwikkeling. 
 
Het instrument
In het Instrument Kinderlijke Constitutie (IKC) is de eigen aard van de 
constitutiebeelden meetbaar gemaakt op een wijze die recht doet aan het 
speci!eke karakter van deze beelden, en tevens voldoet aan psychometrische 
eisen die aan een beoordelingsschaal gesteld worden. De keuze is gemaakt om 
de drie paren beelden in het instrument op twee manieren meetbaar te maken. 
In beide manieren van meten is het voor de constitutiebeelden kenmerkende 
polariteitsprincipe toegepast. 

De eerste manier om met het instrument de constitutie meetbaar te maken betreft 
het op een zevenpuntsschaal bepalen of er sprake is van evenwicht dan wel in 
meerdere of mindere mate van evenwichtsverstoring in elk van in totaal 36 polair 
geformuleerde items. 
 
Enkele voorbeelden uit het IKC:

Valt ’s avonds 
snel in slaap

+++ ++ + 0 + ++ +++ Valt ’s 
avonds laat 
in slaap

Heeft droge 
handen en huid

+++ ++ + 0 + ++ +++ Heeft 
vochtige 
handen en 
huid

Toont weinig tot 
geen emoties

+++ ++ + 0 + ++ +++ Toont 
heftige 
emoties

Door optelling van de uitkomsten van per constitutiebeeld twaalf items wordt 
voor de polaire constitutiebeelden een somscore verkregen. Hiermee kan 
vervolgens voor elk van de drie paren de mate van evenwichtsverstoring worden 
vastgesteld. Deze wijze van meten heeft een analytisch karakter en komt overeen 
met het gebruik van vragenlijsten waarmee in de hedendaagse diagnostiek in de 
gezondheidszorg wordt gewerkt.  
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De tweede manier van meetbaar maken van de constitutie vormt een uitvloeisel 
van het gegeven dat de constitutiebeelden een typologie zijn. Dit geeft 
aanvullende mogelijkheden om de (mate van) evenwichtsverstoring in elk van de 
drie polariteiten vast te stellen. Hiermee wordt een ander niveau aangesproken 
(dan het direct zintuiglijke waarnemen) voor het beoordelen van de constitutie. 
Met behulp van Goethes fenomenologische methode is van elk van de drie paren 
polaire constitutiebeelden een karakteriserende (prototypische) beschrijving van 
het type of oerbeeld geformuleerd. 

Een voorbeeld: zwaar/traag – licht/overbeweeglijk. 
In deze polariteit staan zwaarte en lichtheid in de beweging centraal, fenomenen 
die hun basis hebben in stofwisselingsledematenprocessen. Wanneer we de 
diverse zintuiglijk waarneembare elementen van de polaire beelden vergelijken, 
dan kunnen we ervaren dat er bij de zware/trage eenzijdigheid sprake is van 
een vertragen, een gebrek aan beweeglijkheid en een niet in beweging kunnen 
komen in de ziel met een overmaat aan bewegingsloosheid en zwaarte (gebrek 
aan lichtheid) in het lichamelijke. Bij de lichte/overbeweeglijke eenzijdigheid in de 
constitutie is er sprake van een versnellen en een gebrek aan rust en ontspanning, 
een niet-gecontroleerde bewegingsdynamiek in het willen en handelen, alsook 
in de stofwisselingsprocessen. In de gezonde situatie is er evenwicht in het 
versnellen en vertragen, tussen lichtheid en zwaarte. Wanneer we vanuit dit 
midden de dynamiek van de polen proberen te karakteriseren, dan kunnen we 
stellen dat er bij de zware/trage eenzijdigheid sprake is van een ‘centripetaal 
gericht, niet-geïmpulseerd vertragen’. Bij de lichte/overbeweeglijke eenzijdigheid 
kunnen we spreken van een ‘centrifugaal gericht, niet-geremd versnellen’. 
De beeldvorming van een kind vindt plaats via de volgende stappen:

1. Stel voor jezelf vanuit je waarnemingen de karakteristieke en meest opvallende 
fenomenen van het kind vast. 

2. Leef je, uitgaande van alle door jou waargenomen fenomenen, in het kind in. 
Probeer vanuit dit inleven te komen tot een beeldvoorstelling van het kind. 
Hierbij gaat het uiteindelijk erom de overkoepelende dynamiek te vinden die 
zich uitdrukt in de bij het kind waargenomen fenomenen. 

3. Probeer per polair beeld in jezelf de range te beleven van het ene uiterste tot 
aan het andere uiterste. Het beleven van deze range is als een dynamische 
‘meetlat’, waarlangs je het beeld dat je van het kind hebt, dient te plaatsen. 

4. Stel vast waar op de range tussen de twee uitersten van de constitutiebeelden 
het beeld dat je van dit kind hebt, te plaatsen is. Zet een streepje op de Visueel 
Analoge Schaal op de plaats die overeenkomt met jouw vergelijking. 

Het IKC bestaat uit twee delen. Deel I betreft de eerste manier om de constitutie 
te bepalen, deel II de tweede manier. De uitkomst wordt weergegeven op 
tienpuntsschalen (range: -10 tot +10). Dit resulteert voor elk van de drie paren 
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polaire constitutiebeelden in twee tienpuntsschalen, respectievelijk van deel I en 
deel II. De met het instrument vastgestelde constitutie is te lezen als een pro!el, 
een lijn die de punten op de zes tienpuntsschalen met elkaar verbindt. 

Het IKC-pro!el van Bert, de jongen van vijf jaar, bij wie een stoornis in het autistisch 
spectrum en een lichte verstandelijke beperking werd vastgesteld, is als volgt:
 
   DIJ     I ________________x________0________________________ ZV
      II_____________x___________0_________________________

   GG       I_________________________0________________x_______ OU
       II_________________________0_________x_______________

     ZT       I___________________x_____0_________________________ LO
                II______________________x__0_________________________

Dit pro!el was herkenbaar als uiting van zijn open- en gevoeligheid met angst (Open/
Uitvloeiend) en van de vaste patronen en stereotypieën (Dwangachtig/IJzerrijk) in zijn 

gedragingen; met daarbij een lichte neiging tot bewegingsarmoede (Zwaar/Traag)

Bruikbaarheid
Het IKC wordt ingevuld onder verantwoordelijkheid van een arts of een 
orthopedagoog/psycholoog, op basis van het functioneren van het kind 
gedurende de laatste maand. Begeleiders, groepsleiding, leerkracht, therapeuten 
en/of ouders vullen deel I in; deel II vult de arts, orthopedagoog of psycholoog 
zelf in. De uitkomst is een pro!el dat de mate aangeeft van evenwicht dan wel 
eenzijdigheid in de constitutie. Dit pro!el objectiveert en individualiseert de 
beeldvorming en diagnostiek. Aan het pro!el hangt geen receptuur voor de 
behandeling en begeleiding van het kind; het geeft hiervoor wel aanwijzingen en 
een richting.  
 
Behandeling
De drie paren heilpedagogische beelden schetsen eenzijdigheden in de 
ontwikkeling, waarbij de ontwikkeling stagneert doordat het evenwicht 
verschoven is naar een van de polen en therapeutische ondersteuning nodig 
is om zo goed als mogelijk is herstel van evenwicht te realiseren. De constitutie 
wordt bepaald door de (genetische) aanleg, maar wordt ook beïnvloed door de 
omgeving en staat eveneens onder invloed van het eigen ik. Dit impliceert dat de 
constitutie te beïnvloeden is, met name door therapeutische interventies.
Wanneer is hiervoor een aanleiding, een indicatie? De hypothese is dat uitslagen 
in het pro!el van groter dan of gelijk aan -2 en +2 uiting zijn van een zodanige 
evenwichtsverstoring dat daardoor de ontwikkeling van het kind wordt 
belemmerd. Praktijkonderzoek kan duidelijk maken of dat gezien de problemen 
die kind en omgeving ondervinden, juist is. 
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Theoretisch sluit de behandeling primair aan bij de grootste eenzijdigheid/
evenwichtsverstoring(en), maar richt deze zich op harmonisering in alle drie 
polariteiten. De behandeling is gebaseerd op het volgende theoretische kader:
 ! ondersteunen en versterken van het gezonde midden, de gezonde  

ontwikkeling! 
 ! afzwakken van de overheersende eenzijdigheid, dan wel de kracht die in  

deze eenzijdigheid schuilt dienstbaar maken voor de ontwikkeling; 
 ! versterken van de polaire (zwakke) zijde.

 
Interventiemiddelen kunnen worden ontleend aan:
 ! (ortho-)pedagogische middelen die betrekking hebben op het ordenen  

van ruimte en tijd;
 ! pedagogische interventies op cognitief, emotioneel en sociaal niveau;
 ! speci!eke therapieën en medicamenten.

Bert liet zich kennen als een jongen met grote gevoeligheid en angst als uiting van 
zijn open/uitvloeiende constitutie. Eerst kreeg hij uitwendige therapie en massage om 
de gevoeligheid van huid en zintuigen te verminderen, zodat hij minder overgevoelig 
en angstig zou reageren op omgevingsindrukken. Met ouders en leerkracht werden 

afspraken gemaakt hoe om te gaan met zijn vaste en dwingende patronen; dit 
gebeurde door Bert voor te bereiden op gebeurtenissen en hem met hulp van 

verwijzers, plaatjes, de dag door te helpen. Aanvullend werd afgesproken vast te 
houden aan een basale structuur en dagindeling en Bert daar niet confronterend 

maar ‘aan de hand’ steunend door heen te leiden. Om de zware/trage dynamiek in 
zijn beweging te overwinnen kregen bewegingsspelletjes een extra accent, speci!eke 

oefentherapie was vooralsnog niet geïndiceerd. Aan de ouders werden psycho-
educatie en ouderbegeleiding aangeboden.

E!ectevaluatie
Het IKC is ontwikkeld voor het ondersteunen en objectiveren van een 
individugeoriënteerde aanpak in de diagnostiek en behandeling. Hedendaagse 
zorg, ook de complementaire, dient te worden geëvalueerd op e"ect inclusief 
kwaliteit van de behandeling.  

In Zonnehuizen Kind en Jeugd zijn de antroposo!sche menskunde, de 
systeemtheorie en klachtgerichte benaderingen het referentiekader. Deze zijn 
voor de behandeling geoperationaliseerd in drie doelen: klachtvermindering, 
ontwikkelings- en gezondheidsbevordering en het steunen en versterken van het 
(gezins)systeem. Voor elk van de drie doelen zijn zorg- en behandelmethoden 
vastgesteld.  
 
In aansluiting hierop zijn instrumenten gekozen om het e"ect van de 
behandeling te meten (zie de bijdrage van Hoekman in deze bundel). Voor 
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ontwikkelingsbevordering zijn dat de ESSEON (Hoekman e.a., 2007a, 2007b), 
waarmee sociaal-emotionele ontwikkeling wordt vastgesteld, en in de school 
gemeten DLE’s, waarmee de cognitieve ontwikkeling wordt vastgesteld. Het 
IKC wordt gebruikt om op geleide van afname van eenzijdigheden in de 
constitutie het e!ect van gezondheidsbevordering vast te stellen. Het gehele 
instrumentarium wordt op vastgestelde momenten voor, tijdens en na de 
klinische behandeling afgenomen als vorm van Routine Outcome Monitoring 
(Kramers, 2006).  

Tot slot
Het onderzoek naar de validiteit en betrouwbaarheid van het IKC wordt 
voortgezet. Mensen die geïnteresseerd zijn (in het werken met het IKC) kunnen 
contact opnemen met de schrijver, mhn@planet.nl .
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