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Best Practices binnen de 
antroposofische gezondheidszorg 

Joop Hoekman, Annemarie Abbing en Erik Baars 

Symposium lectoraat AG, 14 december 2012 

Introductie (1) 

1. Inventarisatie best practices bij beroepsgroepen (Joop Hoekman) 

2. Gebruik best practices en voortgezet onderzoek bij kunstzinnige 
therapie (Annemarie Abbing) 
 
  
ROM: in werkgroep ‘Monitoren binnen de AG’ in tweede ronde 

Introductie (2) 

 
•  Kennis en ervaring 

•  Praktijkervaring (‘tacit knowledge’) 

•  Best practices: behandelingen, bij specifieke indicaties, die 
succesvol zijn 

•  Er is in de AG geen beeld van best practices 

Methode 

•  Korte vragenlijst via beroepsverenigingen 

•  Invullen via link naar website 

•  Drie dezelfde vragen voor leeftijdsgroepen: 
–  Kinderen 
–  Volwassenen 
–  Ouderen  
 

•  Vrijwel dezelfde vraag naar behandeling van infectieziekten 

•  Bij welke 3-5 reguliere indicaties is uw therapie het meest 
effectief? Schrijf de 3-5 indicaties achter elkaar en benoem per 
indicatie in enkele woorden het gebruikte middel.  

Respons 

•  Beroepsgroep     Aantal  

•  Artsen     17 
•  Verpleegkundigen    21 
•  Kunstzinnig therapeuten beeldend  60 
•  Kunstzinnig therapeuten muziek  16 
•  Chirofonetiektherapeuten    2 
•  Euritmietherapeuten    10 
•  Fysiotherapeuten    13 
•  Diëtisten      3 
•  Psychosociaal hulpverleners    7 

•  Totaal     149 

Ordening 

•  Per beroepsgroep 

•  Verwante indicaties samengevoegd (angst en faalangst, 
depressie en somberheid) 

•  In volgorde van het aantal keren dat een indicatie werd 
genoemd 

•  ‘Top-10’ 
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Resultaten 

•  Naar eigen oordeel: succesvol bij veel verschillende indicaties 

•  Grote onderlinge verschillen binnen beroepsgroepen en tussen 
beroepsgroepen 

•  Heel vaak genoemd: depressie, somberheid, rouw, burn out, 
vermoeidheid 

Relevantie 

•  Input voor beleidskeuzes 

•  Input voor keuzes van onderzoeksthema’s 

•  Beeldvorming binnen en tussen beroepsgroepen (adequater 
verwijzen) 

•  Beeldvorming naar buiten 
 

Overzicht 

•  Gedetailleerd rapport van alle beroepsgroepen op DVD 

•  Nu ter illustratie: 4 vragen bij artsen 

•  Enkele vragen bij enkele andere beroepsgroepen 

•  Nadruk nu op indicaties; minder op therapieën 
 

Artsen (N=17) - kinderen 

•  Luchtweginfecties (10 x) 
•  Psychische gezondheid (hechting, ADHD, psychotrauma) (10 x) 
•  Hooikoorts; allergie (4 x) 
•  Oogproblemen (4 x) 
•  Astma (3 x) 
•  Slaapproblemen (3 x) 
•  Hoofdpijn (3 x) 
•  Otitis (3 x) 
•  Bedplassen (2 x) 
•  Menstruatiestoornissen (2 x) 

•  Nog 11 indicaties (ieder 1 x) 

Artsen – luchtweginfecties kinderen (10 x) 

•  luchtweginfecties behandelen zonder antibiotica > Weleda 
Drosera-Ipeca. comp. of pneumodoron 1 en 2 

•  bronchitis (bronchi plantago) 
•  bovenste luchtweginfecties (apis/belladonna c merc.) 
•  astmatische bronchitis - thijmoliepakkingen of baden 
•  pneumonie  pneumodoron 1 en 2 plus kwarkpakkingen, 
•  chronische tonsillitis zinnober D20 tabl. 
•  chronisch-recidiverende luchtweginfecties (div. geneesmiddelen) 
•  pneumonie (pneumodoron I/II + mosterdwikkel)  
•  bronchitis: pyriet 
•  bronchitis (phosph/tartarus e.a., olie uitw.) 

Artsen (N=17) - volwassenen 

•  Psychische gezondheid (11 x) 
•  Migraine, hoofdpijn (4 x) 
•  Hooikoorts; allergie; eczeem (4 x) 
•  Slaapstoornissen (4 x) 
•  Klachten bewegingsapparaat (3 x) 
•  PHS (3 x) 
•  Menstruatie (3 x) 
•  Kanker (3 x) 
•  Darmproblemen (3 x) 
•  Oogproblemen (3 x) 
•  Luchtweginfecties (3 x) 
•  Hartritmestoornissen (7 x) 
 
•  Nog 6 indicaties (ieder 1 x) 
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Artsen (N=17) - ouderen 

•  Psychische gezondheid (10 x) 
•  Hart- en vaatziekten (5 x) 
•  Kanker (3 x) 
•  Oogproblemen (3 x) 
•  Artrose (3 x) 
•  Slaapproblemen (2 x) 

•  Nog 10 indicaties (ieder 1 x) 

Artsen (N=17) - infectieziekten 

•  Luchtweginfecties (21 x) 
•  Huidinfecties (5 x) 
•  Oogontstekingen (3 x) 
•  Sinusitis (2 x) 
•  Blaasontsteking (2 x) 

•  Nog 3 indicaties (ieder 1 x) 

Kunstzinnig therapeuten beeldend (N=60); 
kinderen 

•  Angst; faalangst (18 x) 
•  ADHD (16 x) 
•  Depressie; verdriet (15 x) 
•  Autisme Spectrum Stoornis (14 x) 
•  Rouw (8 x) 
•  Hechtingsproblematiek (6 x) 
•  Concentratieproblemen (6 x) 
•  Psychose (5 x) 
•  Slaapproblemen (5 x) 
•  Laag zelfbeeld (5 x) 
•  Scheiding ouders (5 x) 

•  Nog groot aantal indicaties (3 x; 2 x; 1 x) 

Kunstzinnig therapeuten beeldend (N=60); 
volwassenen 

•  Depressie (27 x) 
•  Burn out (14 x) 
•  Kanker (7 x) 
•  Rouw (6 x) 
•  Angst; faalangst (5 x) 
•  Trauma (4 x) 
•  ADHD (3 x) 
•  Slaapproblemen (3 x) 
•  Hartritmestoornissen (3 x) 
•  CVA (3 x) 
•  Psychose (3 x) 

•  Nog groot aantal indicaties (2 x; 1 x) 

Kunstzinnig therapeuten beeldend (N=60); 
ouderen 

•  Depressie; verdriet (17 x) 
•  Rouw (6 x) 
•  Dementie (4 x) 
•  Piekeren (2 x) 

•  Nog groot aantal indicaties (ieder 1 x) 

 
•  Best Practice: we denken dat we hier goed in zijn 
•  Maar… is dat ook ECHT zo? Dit willen we meten! 

–  zodat we datgene wat we doen nog beter kunnen gaan doen  
–  en ook naar buiten kunnen communiceren waar we goed in 

zijn 

•  Meten => monitoren:  
–  a.) in kaart brengen wat we precies doen => goed 

documenteren! 
–  b.) het meten van de effecten 

Wat doen we met ‘Best Practices’ 
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Effectladder: 
 

 Niveau 0: de interventie is impliciet (black box) 
 Niveau 1: de interventie is goed beschreven  
 Niveau 2: interventies met theoretische bewijskracht 
 (veelbelovende interventies)  
 Niveau 3: interventies met voorlopige bewijskracht  
 (doeltreffende interventies) 
 Niveau 4: interventies met causale bewijskracht zijn bewezen 
 effectief (werkzame interventies) 

 
 
 
Yperen, T.A. van en J.W. Veerman (2008, red.). 'Zicht op effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek onderzoek in de jeugdzorg'. Delft: 
Eburon 

Onderzoek bij de kunstzinnige therapie  Onderzoek bij de kunstzinnige therapie  

 
•  Wat wordt er nu in de KT gedaan aan monitoring?  

•  Wat zouden we moeten doen? => documenteren 

•  Hoe gaan we dit doen?  

Resultaten KT-onderzoek 
Documentatiemethoden en monitoring in de praktijk 
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Gebruikte methoden 

N 

Gebruikte vragenlijsten (VR) of 
metingen: 
 
-  symptomen (ernst, ontwikkeling, 
evaluatie van het effect) (VR) 
-  cliënttevredenheid (VR) 
-  fysiologische metingen 

Ø 50% : geen vragenlijsten of metingen 
Ø Andere KT-en: 

-  m.n. cliënttevredenheid (VR) 
-  of alleen VR voor specifieke 
symptomen 

 
 
 
 
 
 

Resultaten - stakeholders  
 
Voor wie zou je willen documenteren?  
 
 
 

Kunstzinnig 
therapeuten 

Cliënten 

Verwijzer 

Onderwijs / 
opleiding Verzekeraar 

Onderzoekers 

Collega- 
zorgverleners 

Resultaten – redenen voor documenteren 
 
Waar kun je dat voor gebruiken? 
 
 

Kunstzinnig 
therapeuten 

Cliënten 

Verwijzer 

Onderwijs/ 
opleiding Zorgverzekeraar 

Onderzoekers 

overdracht 

data voor KT-
onderzoek 

terugkoppeling 

reflectie op eigen 
therapie proces 

delen van 
kennis en 
ervaring 

aanleveren 
(kost)effecten  

informeren 
verloop 
behandeling 
volgen 

delen van 
ervaring 

delen van 
ervaring 

Collega  
zorgverleners 

Hoe willen we documenteren?  
En: hoe zouden we moeten monitoren? 

 
1.  Enquete KT: wensen en eisen voor documenteren 

2.  Interviews met de verschillende 
stakeholdergroepen (verwijzers, patienten, 
verzekeraars, onderzoekers: wensen en eisen voor 
documentatie van KT 

3.  Literatuur: criteria voor documentatie van 
therapeutisch proces 

=> 1 + 2 + 3 = KWALITEITSCRITERIA 
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Vervolgonderzoek 

kwaliteitscriteria 

Werkgroep Docu KT 

1e versie Docu 
methode  

inzet op kleine schaal, 
1 indicatie (BP) 

meten: gebruik en 
effecten 

vragenlijsten 

effectmetingen, 
publicatie 

inzet op grotere 
schaal, 1 indicatie 

2e versie Docu 
KT 

evalueren en 
aanpassen 

Best Practice 

Hartelijk dank voor uw aandacht 

Contact:  
 
hoekman.j@hsleiden.nl 
 
abbing.a@hsleiden.nl 


