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Inleiding
Onder ruime belangstelling ging de vijfde jaarlijkse Studiedag Klinische psychotherapie op 3
december 2009 door in het Cultuurcentrum de Werft in Geel. De thematiek van therapieën in tijden van
evidencebased behandelen trok immers de aandacht van velen. Zowel van zorgverleners uit de diverse
klinische disciplines, als van directieleden, leidinggevenden, beleidsmedewerkers, stafmedewerkers en
docenten. De vraag om een forum rond deze belangwekkende thematiek is immers groot.
Dr. Tom Geuens, hoofdgeneesheer van het OPZ Geel, wees in zijn inleiding op het belang van de thematiek
in interdisciplinair verband.
Een citaat: “Vanuit de taak als hoofdgeneesheer van een psychiatrisch ziekenhuis, maar ook vanuit het
brede werkdomein van de geestelijke gezondheidszorg is er toenemende aandacht voor het belang van
kwaliteit van zorg. Dit maakt dat meten en registreren ook zijn ingang heeft gevonden in de klinische
praktijkvoering binnen het psychiatrisch ziekenhuis. Praktijkrichtlijnen en behandelprotocollen, vaak
evidencebased, worden ook in de geestelijke gezondheidszorg ontwikkeld en toegepast, maar het
uniek gegeven van de therapeutische relatie zal steeds binnen de psychiatrie een belangrijke rol blijven
opeisen. Evenzo geldt dit voor de rol die voor het multidisciplinair team is weggelegd in het aanbieden
van psychotherapie.
Deze nadruk op het multidisciplinair aspect wordt ook weerspiegeld in de programma van deze
studiedag. De sprekers van vandaag hebben namelijk als basisopleiding: psychiater, klinisch psycholoog,
muziektherapeut, kinesitherapeut, geestelijk verzorger, kwaliteitscoördinator, psycholoog, arts. Elk
vanuit hun eigen opleidingsachtergrond en praktijkervaring zorgen ze ongetwijfeld voor een interessante
complementariteit van verschillende invalshoeken en benaderingen.”
Op de studiedag werd de thematiek vanuit diverse disciplines en invalshoeken onderzocht. Aansluitend
biedt deze brochure een terugblik: meestal aan de hand van de volledige teksten van de lezing of aan de
hand van uitgebreide citaten uit relevante publicaties. Of aan de hand van een door de spreker geschreven
uitgebreide basistekst of toelichting bij de betreffende keuzesessie.
De volgorde van de bijdragen volgt in grote mate de opbouw van de studiedag zelf. Eerst komen de
plenaire sessies aan bod: de lezing van Minister Vandeurzen, een tekst van Walter Krikilion in aansluiting
bij zijn inleiding als dagvoorzitter, citaten uit de lezing van Joris Vandenberghe aangevuld met tekstcitaten
uit een bestaand artikel, een aantal relevante tekstcitaten uit een publicatie van Nele Stinckens, en de
lezing van Paul Verhaeghe. Daarna volgen de bijdragen vanuit de keuzesessies: muziektherapie en
practicebased evidence (Fanny Bauwens en Bike Verdonck), integratie van cranio-sacrale technieken in
kinesitherapie (Fernand Saelen), stilstaan bij zin en zijn (Ulrike Dausel), en evidencebased medicine als
inspiratiebron voor kwaliteitsvolle zorg (Etienne Vermeire en Nancy Steurs).
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Inleidende toespraak van Vlaams minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, licentiaat in de rechten

Dit is uw vijfde studiedag klinische psychotherapie, waarmee u zich profileert als
studiecentrum. Ik wil vooreerst mijn waardering uitspreken voor deze waardevolle traditie.
Uw thema nu is: ‘therapieën in tijden van evidencebased handelen’. De notie ‘evidencebased’
komt in de beleidsnota van WVG herhaaldelijk ter sprake. Het is een belangrijk criterium,
een indicatiestreepje op het kompas van ons beleid.

Evidencebased vindt zijn oorsprong in het economische klimaat van de jaren ’80, waar men moest snoeien
in de terugbetaling van de ziekenzorg, waar men streefde naar winstmaximalisatie en kostencontrole,
en meer en meer druk begon te leggen op effectiviteit. Dit denken heeft ook zijn weg gevonden naar de
psychotherapie: de druk wordt verhoogd, opdat wat men doet ‘effectief’ is en het liefst op een zo kort
mogelijke termijn.
Evidencebased denken is intussen een behandelingsnorm geworden, in de psychiatrie, in de
psychotherapie en ook in de hulpverlening. In een context van kennisexplosie is dat een goede zaak. De
beste actuele kennis wordt transparant ter beschikking gesteld van alle behandelaars. Er is ook met de
stroming mee ook een trend om de behandeling te onderwerpen aan een protocol. Daarover wil ik het
kort met u hebben.
Evidencebased behandelen, verhuist de klemtoon naar objectieve kennis en uniformiteit van
behandelingsmodel voor een bepaalde doelgroep. Dit verhoogt zeker de kwaliteit van de behandeling.
Het daagt het multidisciplinaire behandelingsteam uit om diagnose en behandeling beter te benoemen
en af stemmen. Ook maatschappelijk heeft dit zijn belang. Het verhoogt de transparantie van het aanbod
en van de financiering.
Maar, er zijn zeker ook kanttekeningen te maken bij deze aanpak en bij het ongenuanceerd toepassen
ervan.
De huidige toepassing van evidencebased denken overbelicht misschien het aspect kennis. Alle aandacht
gaat naar het ontwikkelen van methodes die de best beschikbare onderzoeksgegevens via de weg van
protocollen bij de behandelaar brengen. Daarbij komt nog dat het om een bepaald en beperkend type van
kennis gaat: een vorm van gerationaliseerde kennis, die haast ‘gemechaniseerd’ tot stand komt uit een
strakke visie op effectiviteit: “een specifieke technische interventie levert een specifiek resultaat op”.
Door die trend hebben (psycho)therapeuten wel eens de indruk dat er te weinig ruimte overblijft voor
‘wat er in therapie toe doet’ of ‘voor de ziel van de therapie’. De ruimte om als behandelaar voldoende
autonoom en in vrijheid een oordeel te vormen verkleint ten gevolge van de dwingende normering en
‘protocollisering’. Protocollisering en evidencebased behandelen mogen niet ten koste gaan van het
unieke van het behandeltraject van elke patiënt of cliënt en ook niet ten koste van de creativiteit in het
therapeutische werk. Dat is een boodschap waar ik begrip voor heb.
We mogen niet de illusie wekken dat alles meetbaar is en outcome vollédig gemanaged kan worden.
Een therapeutische relatie, een behandelrelatie heeft erg veel componenten: empathie, bijvoorbeeld,
betrokkenheid, presentie, vertrouwen, veiligheid …, en die zijn moeilijk meetbaar. Ze kunnen wél het
verschil maken in een behandeling.
Het unieke van de persoon van de cliënt mag en kan ook niet herleid worden tot een klein detail in
een behandelingssjabloon. Even belangrijk om te weten welke stoornis een persoon heeft, is het om
te weten wie de persoon is die deze stoornis heeft. Onderzoeksgegevens kunnen zeker aantonen dat
een behandeling evidencebased is en dus in gestandaardiseerde situaties kan werken, maar bewijzen
daarom nog niet dat ze werkzaam is voor die ene persoon.
Ik stel vast dat het spanningsveld tussen evidencebased behandelen en therapieën vruchtbaar kan zijn.
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Er zijn voor de (psycho)therapie verschillende uitdagingen aan verbonden. Maar om nu te stellen dat
je enkel evidencebased werkt als je volgens protocollen werkt, dat lijkt me een enge interpretatie van
evidencebased denken. Misschien moeten we dus terug naar de eerste definitie van evidencebased. In die
definitie is de creatieve klinisch-therapeutische afstemming op de patiënt één van de basiskenmerken.
Evidencebased verwijst naar een klinische methode die leidt naar een nauwgezet (of gewetensvol),
oordeelkundig gebruik van de actueel best beschikbare onderzoeksgegevens bij het nemen van klinische
beslissingen voor de zorg voor individuele patiënten en waarbij de concrete patiëntsituatie uitgangspunt
vormt van de klinische beslissing. Dit betekent dat niet enkel kennis van de beste onderzoeksgegevens
van tel is. Het betekent ook dat de betrokkenheid op de individuele patiënt op zich ontoereikend is. En
ook betekent het dat kennis op zich, ook al wordt ze toegepast op de individuele patiënt, niet volstaat.
Een oordeel vormen en aansluitend een gemotiveerde beslissing nemen, is namelijk cruciaal. En er zijn
drie essentiële elementen die in één beweging moeten samenkomen en tot de beslissing leiden: kennis,
oordeel, patiëntsituatie.
Tot slot wil ik u meegeven dat ik een voorstander ben van een goed evenwicht tussen het gebruik in
de behandeling van de beste wetenschappelijke kennis en transparante protocollen en de klinischtherapeutische afstemming op de unieke patiënt of cliënt. De klemtoon op evidencebased aanpak
in (psycho)therapie kan, door de klemtoon op transparantie en uniformiteit in de behandeling,
een belangrijk element zijn van kwaliteitsvolle, voor iedereen, ook voor de kwetsbare doelgroepen
toegankelijke therapie.
Ik wijs nog op het belang van een gespreks- en discussieforum zoals tijdens deze studiedag vandaag over
een juiste aanpak in de sector van de geestelijke gezondheidszorg. Evidencebased behandelen kan een
motor zijn in de zorgvernieuwing, omdat het de ambitie inhoudt om met de beste actueel beschikbare
kennis te werken en om de gediversifieerde inbreng van de verschillende behandelaars/experten in
het zorgnetwerk op elkaar af te stemmen. Evidencebased behandelen kan, door de klemtoon op de
afstemming tussen best beschikbare actuele kennis, behandeltraject en cliëntsituatie, een factor zijn in
het streven naar een zo adequaat mogelijke afstemming van aanbod en hulpvraag van de cliënt.
Ook de psychotherapie heeft er alle belang bij om zich systematisch te laten evalueren: een
psychotherapeut kan tegenwoordig moeilijk aannemen dat om het even welke behandeling efficiënt is
voor om het even welke behandeling. Door zichzelf systematisch te evalueren, vormt hij zijn klinisch
oordeel en komt hij tegemoet aan de complexiteit van de problematiek van zijn patiënt. En tot slot
draagt hij ook bij tot onderzoek, en meer specifiek tot het belang van aangepaste monitoring- en
evaluatietechnieken. Die zorgen ervoor dat psychotherapie en andere therapieën geoptimaliseerd
worden. Met als resultaat: hogere kwaliteit, wetenschappelijke validering, efficiëntiewinst, bredere
toegankelijkheid en betere zorg.
De professionals, de therapeuten zelf moeten een actieve(re) houding aannemen. Het is van belang dat
ze niet afwachten wat de ontwikkelingen in de evidencebased praktijk opleveren. Elke professional heeft
er belang bij om te zoeken naar een nieuw evenwicht: tussen best beschikbare kennis, kritische zin
tegenover elke vorm van versmalling in evidencebased behandeling en creatief zoeken naar een bredere
aanpak. Dat vraagt een grotere bereidheid van therapeuten om aan onderzoek mee te werken.
Onderzoekers moeten, meen ik, actief op zoek naar onderzoeksmethodes die zoveel mogelijk congruent
zijn met en geworteld zijn in de klinische praktijk. Zo moet er bijvoorbeeld voor psychotherapie meer
procesgericht onderzoek komen, dat, in tegenstelling tot het louter meten van resultaten, meer
aansluiting zoekt met de psychotherapeutische of klinische setting. Psychotherapie is namelijk bij uitstek
een procesmatig gegeven en als we dit niet uitdrukkelijk en voluit een plaats geven in het onderzoek,
slaan we volgens mij de bal mis.
Evidencebased handelen in psychotherapie is niet het blind implementeren van onderzoeksevidentie
maar het kritisch bekijken van onderzoeksbevindingen, die spiegelen aan de dagelijkse klinische
praktijk, en ze afstemmen op de behandeling van die éne, unieke patiënt.
Deze studiedag is een schitterende gelegenheid om op zoek te gaan naar een fundering van een oordeel
en conclusies over een rechttoe rechtaan versie van evidencebased en over een andere versie die meer
evenwicht in zich draagt en vooral bekommerd is om de uitkomst, om de patiënt, om de mens achter de
gegevens.
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Evidencebased revisited: een pleidooi tegen onterechte versmalling
Walter Krikilion, stafmedewerker patiëntenzorg met aandachtsgebieden zingeving, ethiek en kenniscentrum OPZ Geel, doctor in
theologie en psychotherapeut

Sinds geruime tijd is evidencebased behandelen ingeburgerd. Het is de norm geworden van
de behandeling in psychiatrie en in psychotherapie, en aansluitend ook in de hulpverlening.
In wezen gaat het om een methodiek die de kwaliteit van de behandeling wil garanderen
door de klemtoon op objectieve kennis en aansluitend op gevalideerde behandelmodellen.
Zo wil men vermijden dat behandelaars ten koste van de cliënt teveel ‘hun eigen ding’
zouden doen.
De actuele maatschappelijke context met een klemtoon op beheersing, verantwoording en
verzakelijking brengt echter mee dat deze benadering een bepaalde, versmalde betekenis krijgt. Een versmalde
betekenis, die niet beantwoordt aan de oorspronkelijke betekenis van evidencebased medicine.
Wat is er gebeurd? En is er een uitweg? Wat betekent evidence-based behandelen eigenlijk? Welke conclusies
kunnen we hieruit trekken? Welke best practices kunnen aansluitend geformuleerd worden?

1. Actuele situatie
Ik ga er van uit dat ‘evidencebased’ een onderdeel is geworden van een pragmatisch denken dat
behandeling, psychotherapie en hulpverlening op een kostenbesparende manier volgens heldere
doelstellingen hanteerbaar wil maken. Het is een toverwoord geworden en wordt ingeroepen als ultieme
bekrachtiging en machtiging van efficiënt handelen (cf. van Heeswijk 2009, 100). Efficiënte therapie en
hulpverlening met een wetenschappelijke bezegeling ervan. Erkend door de overheid en de samenleving
en met een volledige transparantie.
Zo lijkt het tenminste, maar het werkt niet echt in de praktijk. Het lijkt bij nader toezien eerder een
oppervlakkige schijnvertoning, waarbij vele therapeuten en cliënten zich niet goed voelen. Er blijkt
namelijk weinig of geen ruimte meer te zijn voor wat wezenlijk is in de behandeling of de therapie, voor
‘datgene wat ertoe doet’. Zo is er een verontrustende verschraling van ingrediënten die boven de techniek
uitstijgen en een verschil kunnen maken: empathie, betrokkenheid, presentie, vertrouwen, veiligheid.
Kortom, van aspecten die deel uit maken van de therapeutische relatie en binnen een pragmatische
optiek minder meetbaar en relevant zijn.
Het unieke van de persoon van de cliënt lijkt herleid te worden tot een klein detail in een
behandelsjabloon.
Verder lijkt er nauwelijks ruimte te bestaan voor ‘het andere’, voor hetgeen het onmiddellijke overstijgt,
met name voor al wat te maken heeft met zingeving, levensbeschouwing en spiritualiteit.1 Dit alles wordt
als te soft en te weinig resultaatgericht bestempeld.
Het gangbare gebruik van evidencebased impliceert dus een fundamentele vernauwing van het blikveld
en van wat als waardevol gezien wordt en in aanmerking komt voor behandeling. Zo is bijvoorbeeld
angst eerder een gedrag waaraan gericht gewerkt wordt vanuit symptoomreductie en niet zozeer een
aanknopingspunt van waaruit een persoon bejegend wordt in de dynamiek van het verlangen naar meer
geluk en waarbij aandacht gegeven wordt aan het unieke zingevingsproces van deze persoon.
De vernauwing van het blikveld heeft ook alles te maken met de vervlakking van de onderzoeksmethodes
bij het ontwikkelen van het benodigde wetenschappelijke bewijsmateriaal. Dit wordt ontwikkeld volgens
de klassieke methode van de randomised controlled trial, waarbij men vanuit een referentietest
dubbelblind werkt met een grote groep proefpersonen en een controlegroep.2 Meer en meer worden de

Het is wel zo dat bijvoorbeeld de term ‘existentiële zingeving’, die in de jaren negentig van de vorige eeuw werd geïntroduceerd met het oog op
hetgeven van een plek aan levens- en zinvragen in diagnose en behandeling, in zekere zin ingeburgerd is en ook opgenomen is in bepaalde handboeken,
behandelprotocollen en praktijkrichtlijnen. Dit is uiteraard van belang, maar het resulteert echter geenszins in een betekenisvolle brede impact en het
behoort zeker niet tot de mainstream van de behandeling.
2
Voor een overzicht van de diverse types en gradaties van een dergelijk onderzoek: Raad voor de Volksgezondheid & Zorg 2007, 27-28.
1
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gebreken hiervan zichtbaar (Van Heeswijk 2009, 84.89-95). Zo levert de verwerking van grote hoeveelheden
empirische gegevens en de nauwgezette vergelijking met controlegroepen vaak maar een pover resultaat
op. Men komt tot algemene conclusies, die vaak vanuit de praktijk zelf op vrij evidente wijze evengoed of
nog beter kunnen geformuleerd worden. Tegelijk wordt de kennis die potentieel in de praktijk aanwezig
is onvoldoende gehonoreerd. Zo lijden vele onderzoeksmethodes aan een structurele versmalling van het
blikveld. Vanuit de onderzoeksvraag en ook de onderzoeksdoelstelling is men immers uiterst selectief
inzake datgene wat gemeten wordt. Zo worden niet zelden onderzoeksgegevens ‘gemasseerd’ om een
bepaalde conclusie te kunnen trekken (Van Heeswijk 2009, 93). Op die manier gaan waardevolle gegevens
verloren. Bovendien worden bepaalde gegevens, die in wezen minder relevant zijn, wel meegenomen en
vaak uitvergroot, terwijl bepaalde gegevens die waardevoller zijn, niet gemeten worden. Met als gevolg
dat het onderzoek te ver af komt te staan van de dagelijkse klinische praktijk.
Verder is het zo dat de effectiviteit van bepaalde vormen van therapie of zorg sowieso moeilijk te meten
is en dat de validiteit ervan moeilijk te bewijzen is vanuit de gangbare onderzoeksmethodes. Zo is
bijvoorbeeld het effect van fysiotherapie voor ouderen die aan meerdere ziekten lijden heel moeilijk
te meten (Raad voor de Volksgezondheid & Zorg 2007, 3), terwijl men vanuit de praktijk toch duidelijk
aanvoelt dat deze therapie zeer zinvol kan zijn. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor de effectiviteit
van muziektherapie binnen een psychiatrische setting. Het geldt ook voor de klassieke vormen van
verdiepende experiëntiële psychotherapie, die binnen de courante onderzoeksmethodes hun relevantie
dreigen te verliezen.3
Om deze vernauwing van het blikveld te remediëren, stel ik voor dat we ons toespitsen op de
oorspronkelijke betekenis van evidencebased. Tijd dus om te herbronnen en om terug te keren naar de
fundamenten.

2. Definitie van evidencebased behandelen
Wat zijn de ingrediënten van het oorspronkelijke concept van evidencebased medicine? Ik probeer ze op
te lijsten4:
§
een klinische methode waarbij gestreefd wordt
§
naar een nauwgezet (of gewetensvol),
§
expliciet
§
en oordeelkundig gebruik
§
van de actuele best beschikbare onderzoeksgegevens (of bewijsmateriaal)
§
bij het nemen van klinische beslissingen
§
in de zorg voor individuele patiënten
§
en waarbij de concrete patiëntsituatie uitgangspunt vormt van de klinische beslissing
Essentieel zijn dus:
§
de vorming van een klinisch oordeel en een klinische beslissing
§
de betrokkenheid op de individuele patiëntsituatie (met aandacht voor wensen, voorkeuren en
culturele achtergrond), die de basis vormt van de concrete beslissing
§
het methodisch, expliciet en oordeelkundig gebruik van de beste actueel beschikbare
onderzoeksgegevens

Paul Verhaeghe analyseert dit mechanisme waarbij met name de verdiepende experiëntiële psychotherapievormen (zoals bijvoorbeeld psychoanalyse
en cliëntgerichte psychotherapie) in de actuele context hun relevantie volkomen dreigen te verliezen, omdat ze gescreend worden op effectiviteit vanuit
onderzoeksmethodes die aan blikveldvernauwing lijden vanuit een eenzijdig neurobiologisch-genetisch paradigma en die aanbevolen worden in een
context van o.a. vermarkting van het zorgaanbod en productfinanciering. Zie o.a.: P. Verhaeghe (2009a), Geestdrift voor het brein als belichaming van een
foute verdeeldheid, in Tijdschrift voor Psychotherapie, 35, 35-50; P. Verhaeghe (2009b), Het einde van de psychotherapie. Amsterdam: De Bezige Bij.
4
Enkele definities:
“EBM is een klinisch algoritme waarbij men op een nauwgezette, expliciete en oordeelkundige manier de beste beschikbare onderzoeksgegevens
gebruikt bij het nemen van klinische beslissingen in de zorg voor individuele patiënten (D.L. Sackett e.a. (2000) Evidence-based Medicine: how to practise
and teach EBM, Edinburgh: Churchill Livingstone). Met dit algoritme integreert men gegevens uit systematisch klinisch onderzoek met klinische ervaring
en kennis en met de waarden en verwachtingen van de patiënt.” (Vandenberghe 2008, 377-378)
“Evidence Based Medicine omvat idealiter het integreren van individuele klinische expertise met het beste externe bewijsmateriaal dat vanuit systematisch
onderzoek beschikbaar is. De voorkeuren, wensen en verwachtingen van de patiënt spelen bij de besluitvorming een centrale rol. (M. Offringa e.a. (2003)
Inleiding in evidence-based medicine. Klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal. Houten/Antwerpen: Bohn Stafleu van Loghem)” (Raad voor de
Volksgezondheid & Zorg 2007, 17).
En een definitie in de toepassing op de praktijk van de klinische psychologie: “Evidence-based practise in psychology is the integration of the best
available research with clinical expertise in the context of patient characteristics, culture and preferences.” (definitie van de American Psychological
Association van 2006 zoals geciteerd in Baert 2009, 90).
3
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Deze elementen zijn alleen in samenhang essentieel. Dit betekent dat het niet enkel om kennis van de
beste onderzoeksgegevens gaat. Het betekent ook dat de betrokkenheid op de individuele patiënt op
zich ontoereikend is. En ook betekent het dat kennis op zich, ook al wordt ze toegepast op de concrete
patiënt nog niet voldoende is. De vorming van een oordeel en aansluitend de gemotiveerde beslissing zijn
namelijk cruciaal. En er zijn drie essentiële elementen die in één beweging samen moeten komen en tot
de beslissing leiden: kennis, oordeel, patiëntsituatie.
In de actuele situatie met de genoemde vernauwing van het blikveld ligt de klemtoon eenzijdig op het
kennisaspect en dat dan ook nog in een beperkte zin. Alle aandacht gaat namelijk naar het ontwikkelen
van methodes die de actueel best beschikbare onderzoeksgegevens via de weg van protocollen
bij de behandelaar brengen. Verder lijkt het erop dat deze ‘best beschikbare kennis’ vanwege de
normeringscontext een solide karakter heeft, terwijl ze eigenlijk voortdurend aan verandering onderhevig
is en nooit een perfecte staat kan bereiken en dat ze slechts een actuele momentopname kan zijn van
iets wat noodzakelijk in beweging moet zijn. Daarbij komt nog dat om een bepaald en beperkend type van
kennis gaat: een vorm van gerationaliseerde kennis, die haast ‘gemechaniseerd’ tot stand komt vanuit
een eenzijdig paradigma rond effectiviteit (‘een specifieke technische interventie levert een specifiek
resultaat op’; cf. Baert 2009, 90).
Bovendien is er een eenzijdige koppeling aan financiering en kostenbeheersing, waardoor de aandacht
voor de andere aspecten nog minder ruimte krijgt.
Formeel gesproken wordt het oordeel – en de bevoegdheid ertoe - van de professional weliswaar
gehonoreerd, want kennis en financiering worden strikt aan beroepstitels gekoppeld. Maar feitelijk is de
ruimte om als behandelaar met een voldoende autonomie en vrijheid een oordeel te vormen verkleind
ten gevolge van de dwingende normering en protocollisering. Het belang van de expertise van de
behandelaar neemt daarbij eveneens af. Verder wordt de ruimte om in overleg met de concrete patiënt
en eventueel diens context een heel specifieke beslissing te nemen en daartoe de objectief-beschikbare
kennis vanuit de klinische praktijk te ‘voeden’ zeer klein.
In het licht van de actuele situatie wil ik de volgende stelling formuleren: de focus op de oorspronkelijke
definiëring van evidence-based behandelen en het engagement om alle elementen ervan evenwichtig en
in samenhang te honoreren, vormen de beste remedie tegen de onterechte versmalling die uitgaat van
het courante evidencebased handelen.

3. Een voorstel tot vernieuwde kijk
Vanuit de oorspronkelijke definiëring van evidencebased, wil ik nu met jullie kijken naar wat nodig is voor
de ontwikkeling van een bredere kijk en een aangepast referentiekader. Een dergelijk referentiekader
is noodzakelijk met het oog op het borgen van de bredere visie. Wat kunnen de basiselementen hiervan
zijn?
Het gaat ten eerste om een integrale kijk. Geestelijke gezondheidszorg vraagt namelijk per definitie
om een bredere, meer integrale kijk op behandeling en alles wat ermee samenhangt. Een integrale
kijk die de gerationaliseerde en geobjectiveerde kennis van het versmalde evidencebased behandelen
openbreekt. In een dergelijke integrale visie is er aandacht is voor de verschillende dimensies van de
persoon en van de therapie of de zorg. De rijkdom van de persoon – en analoog van de zorgsetting - in
al zijn mogelijkheden en aspecten vormt het uitgangspunt. Zo moet er een soort ‘gelijktijdige’ aandacht
zijn voor alle dimensies van de persoon, zowel in hun specifiek karakter als in hun samenhang: het
psychische, het lichamelijke, de relationele context, de maatschappelijke context, het levenspad en
de existentiële dimensie, en verder de ruimte voor zingeving en de spirituele dimensie. Uiteraard kun
je niet uitputtend van elke dimensie een volledig lijstje met kenmerken maken en uiteraard worden
in diagnose en behandeling de diverse elementen met elkaar verweven. Waar het om gaat, is dat de
persoon van de cliënt vanuit een dergelijk breder raster bejegend wordt en dat in dialoog met hem of
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haar aandacht gegeven wordt aan de veelkleurigheid van zijn of haar persoon. En ook dat er aandacht is
voor de dimensie van zingeving en spiritualiteit en de zorg er vanuit een interdisciplinaire optiek mede
op afgestemd wordt.
Het tweede basiselement betreft het valuebased behandelen.5 Valuebased medicine is namelijk
ontwikkeld als een soort aanvulling ten opzichte van de tekorten van evidencebased medicine. In de
oorspronkelijke definitie van evidence-based vormen het klinisch oordeel en de afstemming in dialoog op
de waarden van de cliënt essentiële onderdelen. Welnu, beide vragen om een breder referentiekader dan
dat van de beste kennis. Ze vragen om een expliciete ethische opstelling en om een model dat handvatten
biedt om de waarden die in het geding zijn, in overleg met de cliënt zichtbaar te maken en te bespreken,
en om samen met de cliënt tot een afweging en beslissing te komen die getuigt van zorg voor zijn of
haar persoon.6 In de geestelijke gezondheidszorg is de behandeling immers complex, niet in het minst
vanwege de complexiteit van waarden die in het geding zijn. Daarbij gaat om het fundamenteel om het
vinden van een balans tussen de autonomie en de beschermwaardigheid van de persoon. Wanneer en
hoe bescherm je iemand die in crisis verkeert en volkomen reddeloos aan je zorg toevertrouwd wordt?
Wat betekent autonomie dan? Het gaat ook om thema’s als zelfdoding en de eventuele begeleiding erbij
en om een thema als euthanasie bij psychisch ondraaglijk lijden. Maar het gaat ook om de basiswaarden
van waaruit je iemand begeleidt. ‘Waartoe’ begeleid je iemand? Wat is het doel van de therapie? Is het
een aanpassing van het gedrag van de betrokkene zodat hij of zij meer socialiseerbaar wordt en zich
meer invoegt in wat je als behandelaar als norm van samenleven ziet? Of gaat het erom hem of haar
te volgen in de zoektocht naar meer geluk vanuit de eigen dynamiek? Dit kunnen we ‘de ethiek van het
zoeken naar verschil’ noemen.7 In tijden van evidencebased behandelen is het een echte uitdaging om
het aspect van dialoog met de cliënt en afstemming op zijn of haar zorgvraag – een essentieel element
in de oorspronkelijke definitie van evidencebased – zó waar te maken dat we met een open blik kijken
naar het unieke van de persoon. Wat namelijk bij de ene patiënt ‘werkt’, is nog niet per definitie de
juiste aanpak bij de anderen. Mensen verschillen, ook in de wijze waarop ze graag bejegend worden en
waarmee we met hen in contact treden. Ieders ‘verlangen’ is namelijk anders en uniek. Als therapeuten
of zorgverleners gaan we het engagement aan om iemand ‘in zijn eigen waarde te laten’, om erkenning
te geven aan zijn eigen waarden en normen, ook in de vele worstelingen die ermee gepaard gaan. Dit
vraagt dat we er ons toe engageren een vrije ruimte voor de patiënt of cliënt te creëren. Zoveel mogelijk
ontdaan van beïnvloedingen van onze kant en van onze eigen invullingen over ‘wat goed is voor deze
cliënt’. Ook ontdaan van een routinematige begeleidingsaanpak die mensen onvoldoende erkent in
de eigen zoekweg. Op zo’n manier dat we mensen stimuleren hun worstelingen uit te klaren en zelf
verantwoordelijkheid te nemen voor nieuwe wegen in hun leven. Op zo’n manier dus dat we ruimte geven
aan het eigen zingevingsproces van de persoon.
Het derde basiselement van een bredere kijk betreft de wijze waarop de beste kennis zich ontwikkelt
of verworven wordt. Zoals gezegd, heeft kennis binnen de courante evidencebased context een vrij
gerationaliseerd en gemechaniseerd karakter. Er is dus werk aan de winkel met betrekking tot de
manier waarop het onderzoek verloopt en met betrekking tot wat onder kennis verstaan wordt. In die
zin is er zeker nood aan een verbreding en verruiming van onderzoek en kennis. Zo moet er maximaal
ingezet worden op de verbinding met de klinische praktijk. Dat kan door op interactieve wijze zo dicht
mogelijk aan te sluiten bij het praktijkmateriaal van de clinici zelf en hen te betrekken in het ontwikkelen
van de onderzoeksmethodiek en de referentietest. En ook door hen maximaal te betrekken in de toetsing
en de totstandkoming van de conclusies. Op die manier wordt voorkomen dat bijvoorbeeld waardevolle
onderzoeksgegevens verloren gaan of dat er een nodeloze afstand tot de praktijk ontstaat. Zo is er de
garantie dat er een grotere congruentie tussen onderzoeksmethodiek en praktijkmateriaal tot stand
komt.
Om de participatie van behandelaars aan onderzoeksprojecten te stimuleren, is het belang om proactief
kennisontwikkeling vanuit de praktijk te stimuleren. Zo is het van het belang dat het management in

Zie ook Vandenberghe 2008, 381.
Zie verder: Walter Krikilion (Red.) (2009) Ethiek in de psychiatrische kliniek. Brochure teksten OPZ-studiedag klinische psychotherapie van 02-12-08.
Geel: OPZ Geel.
7
Verdere toelichting in W. Krikilion (2007) Systemen in beweging. Een uitdaging voor psychiatrie. In: W. Krikilion (Red.), Systemen in beweging.
Brochure teksten OPZ-Studiedag klinische psychotherapie van 23-11-06. Geel: OPZ Geel, 2-6 (specifiek: 5). Zie ook W. Krikilion (2008) De ethiek van het
verlangen in psychotherapie. In: E. Maeckelberghe & H. Westerink (Red.), Gekke verlangens. Opstellen in ethiek en godsdienstpsychologie voor Patrick
Vandermeersch, Kampen: Kok, 116-131.
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zorginstellingen tijd en ruimte vrijmaakt ten behoeve van een grotere ‘reflectieve ruimte’. Intervisie
tussen collega’s of teamgenoten moet in die zin een extra-dimensie krijgen. Het mag niet blijven bij
uitwisseling ten behoeve van de onmiddellijke praktijk. Uitwisseling moet een reflexief karakter krijgen,
zodanig dat men vanuit de praktijk een soort ‘researchcollectief’ of een ‘kennisgemeenschap’ gaat
vormen, die actief en expliciet aan de slag gaat met de behandelvisie en de behandelmethodiek en
verbanden legt met actuele onderzoeksresultaten.
Om deze actieve participatie van de clinici te stimuleren, is het verder van belang om te vertrekken
vanuit een andere visie op kennis zelf. In die zin moet het kennen zelf breder begrepen worden dan
de beperktere betekenis van rationele kennis, die via een onderzoeksmethodiek abstractie maakt van
de levendige concrete praktijk. Uiteraard abstraheert onderzoek altijd en kan de ontwikkeling van
onderzoeksresultaten niet zonder een noodzakelijke veralgemening op basis van een groot aantal
praktijksituaties. Waar het op aankomt, is dat men meer gaat beseffen dat kennisverwerving in klinische
optiek – in de zorg voor een kwetsbare medemens in de veelkleurigheid van al zijn dimensies – veel
meer moet zijn dan het rationele reductie van de praktijk. Hiertoe is een bredere basisopstelling nodig,
waarbij men ervan uitgaat dat de waarheid - in fenomenologische optiek - veel meer is dan het rationele
aspect. Concreet gaat het erom dat men vanuit de therapeutische relatie in dialoog de cliënt met een
open blik ontvankelijk is voor de waarheid die zich als het ware in het hier-en-nu van het gesprek telkens
weer voltrekt. En dat je samen met de cliënt op zoek gaat naar meer verheldering over de weg die best
ingeslagen wordt. Kennis krijgt dan het karakter van een zoektocht naar waarheid, die samen ontdekt
wordt. Het heeft ook te maken met de genoemde value-based behandeling, waarbij je ontvankelijk durft
zijn voor de waarden die in het geding zijn en er niet voor terugdeinst om deze bespreekbaar te maken.
Dit vraagt dat je ook openstaat voor het ethisch appel dat uitgaat van de concrete situatie en dat je het laat
meespelen in de keuzes die je maakt en de conclusies die je trekt. Kennis als vorm van waarheidsvinding
is dan veel meer dan rationaliteit – zij het dat het rationele aspect zijn waarde blijft behouden – en heeft
aandacht voor de verschillende dimensies van de persoon van de cliënt. Op die manier krijgt kennis een
veelkleuriger karakter en krijgt het ook meer de betekenis van wijsheid. Concreet: wat is in de gegeven
situatie wijsheid omtrent de weg die de cliënt best inslaat? wat voelt aan als juist? Het hoeft geen betoog
wanneer we stellen dat er in een dergelijke optiek van een meer integraal weten ook ruimte vrijkomt voor
het zingevingsproces van de cliënt en voor al wat het onmiddellijke overstijgt.

4. Best practices voor een andere aanpak
Tegen de achtergrond van mijn voorstel tot een vernieuwde kijk, wil ik tenslotte een aantal best practises
voor een daadwerkelijke andere aanpak oplijsten.
1) Beroepsverenigingen van psychologen, psychotherapeuten dienen op een proactieve manier werk te
maken van andere aanpak met betrekking tot evidence-based behandeling. Anders loopt men teveel
achter de feiten aan en heeft men te weinig impact op ontwikkelingen in de standaardisering van zorg
en hulpverlening.
2) De professionals zelf dienen een actieve(re) houding aan te nemen. Het is van belang dat ze niet
vanuit een afwachtende houding kijken naar de ontwikkelingen inzake evidence-based. Daarbij is het van
belang om te zoeken naar een nieuw evenwicht: waarbij men enerzijds het aspect van best beschikbare
kennis integreert - en hier niet voor vlucht door zich bijvoorbeeld terug te trekken in het eigen gelijk van
de cliëntsituatie -; en waarbij men zich anderzijds kritisch opstelt tegenover elke vorm van versmalling
in evidence based behandeling en creatief zoekt naar een bredere aanpak.
3) Onderzoekers dienen actief te zoeken naar onderzoeksmethodes die zoveel mogelijk congruent
zijn met en geworteld zijn in de klinische praktijk. Van belang hierbij is dat men oog heeft voor ‘de
binnenkant’ van de geboden zorg of therapie en dat men de clinici hiertoe maximaal bij de ontwikkeling
van de onderzoeksmethode betrekt. Zo dient er bijvoorbeeld inzake psychotherapie meer ingezet worden
op procesgericht onderzoek, dat, in tegenstelling tot het louter meten van resultaten, meer aansluiting
zoekt bij de binnenkant van psychotherapie. Psychotherapie is namelijk bij uitstek een procesmatig
gegeven en wanneer men dit niet uitdrukkelijk en voluit een plaats geeft in het onderzoek, dan slaat men
de bal eigenlijk mis.
In dit licht is het ook van belang om te zoeken naar onderzoeksconcepten die beter aansluiten bij de
onderzochte begeleidingscontext. Zo is bijvoorbeeld verdiepende psychotherapie helemaal niet gebaat
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bij een screening die eenzijdig vertrekt vanuit onderzoekstermen als probleem, interventie, actie, effect
en resultaat. Van belang is dat er nieuwe onderzoeksconcepten ontwikkeld worden die bijvoorbeeld
ook aandacht en relevantie geven aan betrokkenheid, ontmoeting of presentie. En dat er aansluitend
een onderzoeksinstrumentarium ontwikkeld wordt dat vertrekt vanuit de therapeutische relatie en
het gezamenlijk werk van therapeut en cliënt8, in plaats van ervan uit te gaan dat er enkel een lineair
eenrichtingsmodel zou bestaan waarbij de therapeut interventies doet met betrekking tot de problemen
van de cliënt (Baert 2009, 92).
4) Aansluitend bij de noodzaak van congruentie, dienen zowel onderzoekers als clinici actief op
zoek te gaan naar een differentiatie van types van onderzoek in afstemming op de geboden zorg of
therapie. Onderzoek moet relevant zijn voor de concrete praktijkcontext. Zo vraagt het onderzoek van
cliëntbejegening in een woon- en zorgsetting voor ouderen om een andere onderzoeksmethodiek dan
bijvoorbeeld bij een onderzoek naar de basisattitudes van de hulpverlener in een behandelcentrum
voor drugverslaafden. De setting is anders, het begeleidingsdoel is anders, de concrete aanpak is
verschillend, ook al zijn wellicht in essentie een aantal begeleidingscompetenties gemeenschappelijk.
Evidence-based onderzoek moet daarom gekleurd zijn door de specificiteit van de context en met men
zich concreet afvragen wat de praktische relevantie van het onderzoek zal zijn.

Besluit
Evidencebased revisited dus. Op voorwaarde dat de oorspronkelijke betekenis met voldoende diepgang
gehanteerd wordt en in haar verschillende kernaspecten toegepast wordt, kan evidencebased een positief
verhaal worden voor de praktijk. Het kan een ondersteuning bieden aan de dagelijkse therapie- en
zorgpraktijk. De oorspronkelijke betekenis van evidencebased bevat voldoende interessante elementen
om in afstemming op de praktijk en mét de professionals op de werkvloer relevante en praktischbruikbare onderzoeksvormen te ontwikkelen.
Wanneer de verschillende actoren – beroepsverenigingen, onderzoekers en professionals – actief
betrokken zijn en samenwerken, is het mogelijk dat er onderzoeksvormen en onderzoeksconcepten
gevonden worden die relevant zijn voor de praktijk en die aansluiten bij het specifieke karakter ervan.
Op voorwaarde van diepgang en samenwerking dus, ben ik een gematigd en kritisch voorstander van
evidencebased.
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Grenzen aan evidence-b(i)ased psychiatrie?
Joris Vandenberghe, psychiater en psychoanalytisch psychotherapeut, UPC-KULeuven campus Gasthuisberg en Centrum Geestelijke
Gezondheidszorg Vlaams-Brabant-Oost, vestiging Leuven volwassenen

Joris Vandenberghe schetste in de openingslezing definitie en raamwerk van evidencebased
medicine en ging als een ‘koele minnaar’ kritisch in op de beperkingen ervan. Aansluitend
deed hij voorstellen tot een betere integratie van EBM binnen de psychiatrie.
Eerst citeren we kort een aantal zinsneden uit de inleiding van zijn lezing en vervolgens
stellen we een aantal relevante tekstcitaten ter beschikking uit een bestaand artikel, met
name Joris Vandenberghe, Grenzen aan evidence b(i)ased psychiatrie?, in Tijdschrift voor
Psychiatrie 50 (2008/6) 377-385.

“Een koele minnaar: daarmee bedoel ik aan de ene kant dat we dat nodig hebben, dat het een heel
belangrijk principe is. Langs de andere kant vrees ik ook dat als we alleen maar dat gaan gebruiken, dat
tot een verarming zou leiden. Ik ga proberen die genuanceerde houding te belichten in de rest van mijn
betoog. …
Ik zou vandaag de volgende dingen met u willen bespreken. Ik zou wat willen zeggen over het wat en
hoe van de evidencebased medicine, iets willen zeggen over de vooroordelen, want ik denk dat we ons
heel vaak verkeerdelijk richten op EBM, daarop kritiek hebben, waarbij het dan uiteindelijk gaat over een
verkeerd begrepen EBM. …
Daarna iets over de gevaren. Met gevaren bedoel ik de dingen die niet intrinsiek verbonden zijn met EBM,
maar waarbij de weg er naartoe wel gefaciliteerd wordt door de principes van EBM.” (Inleiding)
“We hebben een lange traditie in de geneeskunde, psychiatrie en ook psychotherapie, van open onderzoek,
niet-gecontroleerd onderzoek, vaak wel met grote groepen, waaruit dan eigenlijk bevindingen kwamen
die laten we zeggen methodologisch minder sterk waren, maar die wel goed aansloten bij de klinische
praktijk. Dat is een traditie die eigenlijk decennialang een goede basis gevormd heeft voor geneeskunde,
psychiatrie, psychotherapie. Wat erin ontbrak, was eigenlijk een meer stringente, rigoureuze empirische
toets. En die is er eigenlijk gekomen met de ontwikkeling van nieuwe onderzoeksdesigns, waaronder
de meest gekende, met name de gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT). … Eigenlijk is EBM een
deel van een antwoord, een poging om die nieuwe onderzoeksmethoden hun weg te laten vinden in de
klinische praktijk.” (Inleiding)
“Men ziet vandaag de onderzoeksgegevens niet meer als enige heiligmakend, neen, men gaat die stellen
naast klinische ervaring, naast kennis, naast patiëntvoorkeuren. Het staat niet meer zo haaks op wat we
in de praktijk allemaal belangrijk vinden. Het integratieve komt meer en meer op de voorgrond, en dat
gaat al heel wat van de kritiek uit de weg ruimen. Ik denk dat we het eens moeten zijn over hoe EBM
omschrijven en dat we dan het beste terugvallen op de reeds geciteerde definitie (Sackett). Als we het op
die manier begrijpen dan gaan we er wel van uit dat het niet alleen onderzoeksgegevens zijn, en dat ook
andere dingen nog heel belangrijk zijn, zoals de reeds genoemde creativiteit, de uniciteit van de patiënt,
de klinische ervaring, kennis, enzovoort.
Belangrijk in deze definitie is dat het niet gaat over een kookboekgeneeskunde, maar dat het gaat om
zorg voor een individuele patiënt, en dat we naar aanleiding van die individuele patiënt op zoek gaan naar
informatie, naar kennis, naar onderzoek en dat integreren met onze klinische kennis.” (Inleiding)

Definitie van EBM
“Evidencebased Medicine (EBM) is een klinisch algoritme waarbij men op een nauwgezette, expliciete
en oordeelkundige manier de beste beschikbare onderzoeksgegevens gebruikt bij het nemen van
klinische beslissingen in de zorg voor individuele patiënten (Sackett e.a. 2000). Met dit algoritme
integreert men gegevens uit systematisch klinisch onderzoek met klinische ervaring en kennis
en met de waarden en verwachtingen van de patiënt. Dit algoritme maakt het mogelijk om
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informatietechnologie, bijvoorbeeld databanken zoals Medline, te integreren in het klinische werk. Zo
kunnen wij onderzoeksgegevens die wij niet kennen, toch gebruiken om ons klinisch handelen te inspireren;
een noodzaak in tijden van exponentiële kennisgroei.” (pp. 377-378)
“Deze integratie van klinische kunde en medische wetenschap kenmerkt de moderne geneeskunde
en is niet specifiek voor EBM (Tonelli 1998; Williams & Garner 2002). EBM onderscheidt zich omdat
hierbij bepaald wordt welke wetenschappelijke kennis voorrang krijgt in dit algoritme: ‘klinische
onderzoeksdata uit systematisch onderzoek’ gaan bijvoorbeeld voor pathofysiologische kennis. In die zin
huldigt EBM een bepaalde epistemologie of kennistheorie: ze geeft een waardeoordeel over vormen van
klinisch bruikbare kennis (Jenicek 2006a; Tonelli 2006). Dit vertaalt zich in de niveaus van bewijskracht (levels
of evidence) of onderzoekshiërarchie die men in de EBM expliciet hanteert bij de keuze van interventies
(Sackett e.a. 2000; Tonelli 2001) (zie tabel 1).
Bij EBM is de hoogste vorm van klinisch bruikbare kennis dus kwantitatief effect- of outcomeonderzoek, met de gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeksopzet (gerandomiseerde gecontroleerde
trial, RCT) als gouden standaard. Kwalitatief onderzoek, pathofysiologische kennis of klinische ervaring
wordt als minder sterke evidence of onderbouwing van interventies beoordeeld. Hiervoor heeft men
goede argumenten. De ongecontroleerde klinische beoordeling is immers vertekend en gekleurd. De
psychologie van de waarneming leert ons dat wij vaak zien wat wij willen zien. Wij zijn geneigd gunstige
veranderingen toe te schrijven aan de behandeling en wij onderschatten de invloed van externe factoren
en van het spontane beloop. Interventies op basis van theoretische argumenten of pathofysiologische
kennis kunnen verrassende, onvoorziene effecten hebben, die ons confronteren met de beperkingen of
onvolkomenheden van onze theorieën. Bij EBM beklemtoont men de empirische toetsing en toont men zo
respect voor de complexiteit van de (psychische) realiteit: de theorie mag nog zo uitgebalanceerd zijn, ze
doet de realiteit altijd tekort.” (pp. 378-379)

TABEL 1
Onderzoekshiërarchie (levels of evidence) van evidence-based medicine (naar www.cebm.net/ en
Sackett e.a. 2000)
Bewíjsklasse Soort onderzoek
1a

Homogene systematische review (SR) of meta-analyse (MA) van meerdere gerandomiseerde
gecontroleerde trials (RCT’s) van 1b-niveau

1b

RCT’s van goede kwaliteit en voldoende omvang en consistentie

2a

Homogene SR of MA van cohortstudies

2b

Cohortstudie(s) of RCT van mindere kwaliteit

3a

Homogene SR van patiënt-controlcstudics

3b

Patiënt-controlestudie(s)

4

Niet-gecontroleerd onderzoek: case-series (en cohort-en patiënt-controlestudies van mindere
kwaliteit)

5

Mening van experts, gebaseerd op pathofysiologie, niet-klinisch onderzoek, klinische ervaring
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RCT: moeilijk te generaliseren
“EBM is daarom een kritische methode, waarbij men vertrekt vanuit een gezond wantrouwen tegenover
theorie en waarneming. Een RCT toetst overtuigingen door gecontroleerde waarneming van de feiten,
met een methodologische rigueur die vertekening (bias) minimaliseert De onderzochte interventie
mag het enige verschil zijn tussen beide groepen, zodat wij veranderingen in de interventie- en niet in de
controlegroep op een valide manier in verband kunnen brengen met de interventie zelf.
Uit de onderzoekshiërarchie blijkt verder dat men binnen EBM vooral een onderzoeksopzet met hoge interne
validiteit waardeert. Dit betekent hoge reproduceerbaarheid door een rigoureuze methodologie
die vertekening door verstorende factoren (confounding factors) minimaliseert, zoals in de RCT.
Onderzoeksontwerpen die ecologische of externe validiteit (grote generaliseerbaarheid) beklemtonen,
zijn daar ondergeschikt aan volgens de EBM-logica. Onderzoeksontwerpen met hoge interne validiteit
leveren informatie over de intrinsieke werkzaamheid (efficacy) van de interventie, maar zijn slechts
beperkt generaliseerbaar naar de klinische praktijk. Het is aangetoond dat van 293 opeenvolgende
patiënten met een niet-psychotische unípolaire depressie 86% als gevolg van exclusiecriteria (vooral
comorbiditeit) niet in een klassieke RCT zou terechtkomen (Zimmerman 2002). Strikt genomen zijn de
bevindingen van RCT’s dus moeilijk te generaliseren naar de meerderheid van de patiënten, tenzij
wij ons beroepen op analogie en theoretische rationale, waar men zich binnen de EBM juist zo tegen
afzet. Een meer naturalistische onderzoeksopzet met hoge ecologische validiteit leert ons meer over
de doeltreffendheid (effectiveness) van de behandeling in de klinische praktijk. Bij EBM kiest men dus
voor werkzaamheid en maakt men onderzoek over effectiviteit daaraan ondergeschikt (Biswas e.a. 2007;
Morrison e.a. 2003; Slade & Priebe 2001).” (p. 379)

Hoge interne validiteit heeft een prijs
“Maar zelfs als in een RCT dezelfde patiënten onderzocht worden als degenen die wij zien in de klinische
praktijk, kunnen wij de bevindingen ervan niet vanzelfsprekend naar de praktijk generaliseren, omdat
de context sterk verschillend is. De context van een RCT is immers een wetenschappelijke, en die van
de praktijk een klinische. Met EBM erkent men onvoldoende dit onderscheid tussen geneeskunde en
wetenschap en men spreekt zelfs de hoop uit de kloof tussen beide te dichten: `EBM (...) can be used to
close the gulf between good clinical research and clinical practice’ (Rosenberg & Donald 1995).
Het spanningsveld tussen geneeskunde (psychiatrie) en wetenschap lijkt ons echter onvermijdelijk en
zelfs wenselijk, juist omdat beide verschillende doelen hebben en verschillende methoden gebruiken
(Kenny 1997). Goede geneeskunde of psychiatrie is geen wetenschap. In de psychiatrie willen wij de
mentale gezondheid van een patiënt bevorderen door middel van therapie binnen een unieke, individueel
aangepaste therapeutische relatie; bij wetenschap streeft men een zo groot mogelijke overeenkomst
na tussen waarneming en werkelijkheid (validiteit) door middel van rigoureuze methodologie,
gestandaardiseerde setting en gecontroleerde observatie.
Door deze verschillen in doel en middelen zijn een wetenschappelijke en een klinische context zeer
verschillend, zoals clinici ervaren die als onderzoeker in een RCT participeren.
Als de RCT de hoeksteen is van de evidence van EBM, is de impliciete premisse dat werkzaamheid in een
onderzoekscontext veralgemeend kan worden naar de zeer verschillende klinische context; met andere
woorden: dat van de invloed van de context op de werkzaamheid een abstractie gemaakt kan worden.
Deze premisse is allesbehalve evident, en is dat zeker niet in de psychiatrie en de psychotherapie. De
mate waarin effecten van interventies contextafhankelijk zijn, beperkt de generaliseerbaarheid naar
andere situaties, bijvoorbeeld van een RCT-context naar die van de klinische praktijk.
Omdat in psychiatrie taal, betekenis en symbolische en relationele context van groot belang zijn, zijn
psychiatrische interventies sterk context- en waardeafhankelijk (Milders 2007). De setting van een RCT
leidt tot een ander soort interactie en therapeutische relatie. Daarom geldt een aantal beperkingen van
EBM a fortiori voor evidence-based psychiatrie (EBP). Het is goed denkbaar dat sterk contextafhankelijke
interventies wel werken in de ene context (die van de kliniek), en niet of anders werken in de andere
context (die van onderzoek).
Om hoge interne validiteit te bereiken, betaalt men met de RCT dus een prijs: de context wordt ingrijpend
veranderd ten opzichte van de klinische context. De premisse is dat de werkzaamheid van de interventie
intrinsiek is, en niet tot stand komt in interactie met een bepaalde context, of als er al een interactie is,
dat die context in voldoende mate gereproduceerd kan worden in de onderzoekssetting.
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Maar hoge interne validiteit vergt nog een andere prijs: informatieverlies. Men moet het doel van de
onderzochte interventie operationaliseren en een - vaak kwantitatieve - onderzoeksmethode kiezen,
waarbij onvermijdelijk informatie verloren gaat, mogelijk ook over effecten die mijn patiënt juist
interesseren (Biswas e.a. 2007).
In de klinische praktijk gaan wij na of wij met een interventie het gewenste doel bereiken op basis
van gesprek en observatie, eventueel aangevuld met psychometrische instrumenten. Deze klinische
beoordeling interfereert minimaal met het therapeutische proces, integreert verstehen, erklären en
einfühlen en biedt zo een rijke, ideografische - maar mogelijk vertekende en gekleurde - totaalindruk
in een betekenisvolle, symbolische en relationele context. Een RCT zal het effect veel scherper in beeld
brengen dan deze totaalindruk, maar daarvoor moeten de onderzoekers wel inzoomen en dus de blik
vernauwen.
Een RCT met negatieve bevindingen toont dus aan dat een interventie in de gegeven onderzoekscontext
geen effect heeft op de primaire uitkomstmaat. Of diezelfde interventie in een andere context of op
andere uitkomstvariabelen ook geen effect heeft, is daarmee niet bewezen.” (pp. 379-380)

Kennistheorie en mensbeeld in EBM
“EBM is dus geen neutrale, atheoretische benadering, maar ze is gebaseerd op een bepaalde
kennistheorie (epistemologie) en premissen, en men hecht meer belang aan interne dan aan ecologische
validiteit (Polychronis e.a. 1996). Bovendien is EBM niet waardevrij, maar ze houdt een aantal impliciete
veronderstellingen en keuzes in (Norman 1999). EBM is impliciet gebaseerd op een objectivistisch mensen wereldbeeld (Bensing 2000; Miller 1999; Tonelli 1998; Wilson 2000). Bij het objectivisme gaat men
ervan uit dat mens en wereld het beste begrepen worden door wetmatigheden te zoeken (nomothetische
benadering) op objectieve, analytische wijze, die het beste geoperationaliseerd wordt in kwantitatief
onderzoek (erklären). Wetmatigheden zijn volgens het objectivisme te veralgemenen naar andere
contexten. Met de objectivistische bril ziet en waardeert men vooral wat meetbaar is.
Met evenveel recht kan men echter een subjectivistisch mensbeeld aanhangen waarin de realiteit gezien
wordt als een geheel, gevormd door waarden en door zijn waarnemer, die daarom nooit echt objectief
kan zijn. Vooral de ideografische benadering, zichtbaar in kwalitatieve onderzoeksdesigns, helpt ons
de realiteit te begrijpen (verstehen). Deze subjectivistische visie sluit nauw aan bij de klinische praktijk,
vooral in de psychiatrie (Shea 2000). EBM sluit aan bij de globale overstap van het ideografische naar het
nomothetische paradigma in de geneeskunde, waardoor alles wat moeilijk grijpbaar, niet meetbaar of
meerzinnig is, uit beeld dreigt te verdwijnen (Nelson-Gray 1996).” (pp. 380-381)

EBM en ValueBased Medicine
“De overtuiging dat wetenschappelijke kennis een objectieve, rationele motivatie voor ons (klinisch)
handelen kan bieden, sluit aan bij het objectivistische mensbeeld. Binnen EBM erkent men wel dat
patiëntvoorkeur een belangrijke plaats heeft in de klinische besluitvorming, maar men herleidt ethische
keuzes (wat is het goede handelen?) tot voorkeuren waarbij de betrokken waarden, de arts en de relatie
tussen arts en patiënt in de schaduw komen te staan.
Wetenschap kan ons niet zeggen wat goed, zinvol of waardevol is. De empirische feiten spreken niet voor
zich, maar zijn functie van waarden. Wetenschap biedt ons geen evaluatieve kennis, terwijl klinische
beslissingen ook ethische beslissingen zijn en het afwegen van waarden steeds moeilijker wordt in onze
complexe geneeskunde. Onder anderen de filosoof Fulford bepleit een integratie van EBM in ValueBased
Medicine (VBM; Fulford e.a. 2005; Petrova e.a. 2006).
Zoals EBM een antwoord biedt op de toenemende complexiteit van onderzoeksgegevens, biedt VBM
een antwoord op de toenemende complexiteit van waarden die in het geding zijn. VBM is nuttig bij het
afwegingsproces om tot goede, ethische beslissingen te komen, en ontwikkelt de vaardigheden en
attitudes die daarvoor nodig zijn bij hulpverlener en patiënt: kennis en bewustmaking van (vaak impliciete)
waarden, afwegen van en redeneren over waarden, communiceren over waarden in een overlegmodel,
respect voor waardesystemen van anderen en voor beslissingen die daaruit voortvloeien. Fulford
stipt aan dat de psychiatrie hierbij een voortrekkersrol kan spelen. Nu al komen liaisonpsychiaters in
bijvoorbeeld fertiliteit- of transplantatiecentra vaak in consult wegens ethische problemen, eerder dan
wegens psychiatrische of psychologische vragen. Zoals wij bij EBM kritische vragen moeten stellen
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over de empirische grond van onze interventies, zo moeten wij bij VBM - en bij filosofie in het algemeen
- kritische vragen stellen naar de ethische grond van onze klinische besluitvorming (Fulford e.a. 2004;
Vandenberghe 2006).” (p. 381)

EBM en psychotherapie
“Met EBM lopen wij ook het risico psychotherapie te benadelen, en niet alleen door het nietcommerciële karakter van psychotherapie. Empirically supported therapy is als equivalent van EBP wel
degelijk een realiteit, ondanks de kostprijs van effectonderzoek. Psychotherapie kampt vooral met de
modelincongruentie met EBP en met moeilijkere toepasbaarheid van een RCT voor psychotherapeutische
interventies (Fensterheim & Raw 1996; Wallerstein 1995).
Het drug metaphor model suggereerde dat psychotherapie, evenals de psychische verandering die ze
nastreeft, onderzocht kan worden alsof het een geneesmiddel is dat wordt toegediend (Margison e.a.
2000; Stiles & Shapiro 1994). Maar dat model maakt een abstractie van de actieve rol die de patiënt zelf
speelt in psychotherapie, van de persoon van de therapeut, van de relatie en van de wetenschappelijke
bevindingen dat psychotherapie vooral werkt via contextgebonden niet-specifieke factoren (Elkin 1999;
Omer & London 1989).
Een andere vorm van modelincongruentie tussen EBP en psychotherapie (met uitzondering misschien
van cognitieve gedragstherapie) is de niet-eenduidige relatie tussen probleemomschrijving, diagnose
(die vaak eerder op structurele, onderliggende probleemgebieden focust), behandeling en effect (Walsh
2004). (p. 382)

Besluit
“In de context- en waardegevoelige psychiatrie stuiten wij nog meer dan in andere disciplines op de
beperkingen van EBM. EBM biedt bovendien een klinisch algoritme en geen kennismodel. Men is meer
geïnteresseerd in een antwoord op de vraag of een bepaalde interventie werkt, dan hoe ze werkt. Met
EBM doet men dan ook geen uitspraak over wetenschappelijk gehalte van theorieën, maar over de
werkzaamheid van interventies die al dan niet zijn afgeleid van die theorieën. De interventie wordt als
een zwarte doos beschouwd, die niet door effectonderzoek, maar door neurobiologisch en psychologisch
procesonderzoek ontleed wordt. In de psychiatrie is de interventie te vaak daadwerkelijk een zwarte doos,
bij gebrek aan een omvattend kennismodel voor het mentaal (dis)functioneren. In de overige medische
domeinen is de pathofysiologie meestal nauwkeuriger bekend.
Wetenschapsfilosofisch kan men stellen dat de psychiatrie in zekere zin nog preparadigmaisch is, en om
dat te overstijgen hebben wij naast effectonderzoek en EBM complementaire strategieën nodig. Om de
psychiatrie recht te doen, moet kwalitatief en naturalistisch onderzoek opgewaardeerd worden in EBP.
Dan integreren wij meer verstehende kennis, bijvoorbeeld op basis van hermeneutiek en fenomenologie.
EBM in het algemeen moet aangevuld worden met VBM en ethische analyse en met inzichten uit
patiëntcommunicatie, besliskunde (shared decision-making) en kritische analyse (Cohen e.a. 2004; Gupta
2003; Henry e.a. 2007; Jenicek 2006b en c; Lambert 2006; Mykhalovskiy & Weir 2004; Widder 2004).
Als wij ons niet bewust zijn van haar grenzen en beperkingen, dreigt EBP evidence-biased psychiatrie te
worden.” (pp. 382-383)
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‘Meestertherapeuten’ en het geheim van hun succes
Nele Stinckens, doctor in de klinische psychologe en cliëntgericht psychotherapeute, docente, en onderzoekster Faculteit Psychologische
en Pedagogische wetenschappen, Onderzoeksgroep Psychotherapie, KU Leuven, verder werkzaam in de groepspraktijk voor
psychotherapie Liraz

Onderzoek reveleert meer en meer dat therapie niet als ‘kunst’ te beschouwen is, maar
wel als ‘kunde’. Om zich te bekwamen in de ‘therapiekunde’, is een voortdurende reflectie
vereist.
Door oog te hebben voor de noden en verwachtingen van de diverse betrokkenen kan een
synergie worden gecreëerd waarvan ieder beter wordt. De klinische praktijk kan zorgen
voor meer toegewijde onderzoekers en het onderzoek kan zorgen voor meer deskundige
therapeuten en zelfbewustere cliënten.
In een recent artikel – Uit de (medische) kleren om psychotherapie te redden?9 -gaat Nele Stinckens uitgebreid in
op deze thematiek. Hieronder nemen wij een aantal relevante tekstcitaten hieruit over.

“We bevinden ons op een kantelmoment dat het einde of een herbronning van de psychotherapie kan
inluiden. Naar mijn mening ligt dit lot niet uitsluitend in handen van de farmacie of de neurobiologie;
therapeuten en therapieonderzoekers dragen eveneens een grote verantwoordelijkheid.” (p. 176)

Een ruimere definiëring van EvidenceBased Practice
“Hun verantwoordelijkheid ligt vooral in de wijze waarop zij zich verhouden met de steeds luidere roep
naar de empirische ondersteuning van psychotherapie. Vanuit overheden, universiteiten, ziekenfondsen
en verzekeringsmaatschappijen wordt de vraag gesteld welke behandelvormen werkzaam, klinisch
bruikbaar zijn. Deze vraag is begrijpelijk en legitiem; in ruil voor de royale financiële steun die naar de
sector vloeit, wordt kwaliteit en kostenefficiëntie verwacht. Het probleem ligt vooral in de specifieke
invulling die de sector zelf geeft aan het concept ‘EvidenceBased Practice’. Tot op heden is de
dominante onderzoeksfilosofie in sterke mate ‘top down’ georiënteerd en wordt het RCT als gouden
standaard beschouwd voor de empirische validatie van behandelvormen. Deze sterk positivistische
onderzoeksmethodologie komt echter onvoldoende tegemoet aan de complexiteit van de klinische
actualiteit (Lauteslager, 2006; Norcross, Beutler & Levant, 2006): de veralgemeenbaarheid naar de
alledaagse therapiepraktijk is gering, de geselecteerde steekproeven zijn zelden of nooit klinisch
representatief, de onderzochte therapievormen zijn meestal gestandaardiseerd en van het korte
type, en de equivalentie van de gebruikte controlecondities is gebrekkig. De fenomenologische,
gecontextualiseerde en meerlagige kennis wordt bovendien systematisch ‘uitgefilterd’ omdat deze
onvoldoende meetbaar en controleerbaar is.
Nochtans is het vooral deze kennis die praktiserende therapeuten aanspreekt. Zij zijn op zoek naar
verstaanbare informatie die klinisch relevant is en een genuanceerde ‘inkijk’ geeft in het verloop van het
concrete therapiegebeuren. Zij willen ook achterhalen welke veranderingsgebeurtenissen zich in de loop
van het therapieproces ontvouwen en tot het uiteindelijke behandelresultaat leiden.” (p. 176)

Psychotherapie in een medische jas
“Als de psychotherapie zich in de medische jas blijft wurmen die haar eigenlijk niet past, zie ik de
toekomst somber in. Het idealiseren van geprotocolleerde behandelingen, gebaseerd op diagnostische
categorieën, zorgt voor een verontrustende verschraling van het therapiegebeuren. De meest curatieve
therapie-ingrediënten - zoals empathie, warmte en betrokkenheid van de therapeut, specifieke cliënten therapeutkenmerken en de kwaliteit van de therapeutische relatie - blijven onderbelicht. Nochtans
heeft internationaal onderzoek (Hubble, Duncan & Miller, 1999; Lambert & Barley, 2003; Wampold, 2001)
overtuigend aangetoond dat deze sterk bepalend zijn voor het uiteindelijke therapieresultaat.
9

Stinckens, N., Uit de (medische) kleren om psychotherapie te redden?, in Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie 48 (2010/2) 175-187.
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Tevens wekt een vertechnisering van de psychotherapiepraktijk de illusie dat het resultaat eenvoudig
voorspelbaar en manipuleerbaar is. Uiteraard is dit ‘Gefundenes Fressen’ voor zij die wanhopig op zoek
zijn naar een gewaarborgde verlichting van hun lijden. Maar de keerzijde is dat hun lijden gereduceerd
wordt tot een ‘stoornis’ of een ‘syndroom’, zonder nog oog te hebben voor de unieke en meerlagige
betekenissen die erin besloten liggen. Alsof een depressie bij eenieder die eronder gebukt gaat op
gelijkaardige manier ontstaat en op eenzelfde manier beleefd wordt. Het resultaat is een eenheidsworst
die aan alle cliënten geserveerd wordt, ongeacht of zij deze worst lusten of een snelle of trage vertering
hebben. De psychotherapie zou het lef moeten hebben om tegen deze ‘quick-fix’-stroom in te durven
varen. Dit impliceert dat het behandelresultaat niet eenzijdig wordt gedefinieerd in termen van
symptoomreductie of herintegratie in het maatschappelijk bestel. Men zou ook ruimte moeten creëren
voor contact, ontmoeting, beleving en doorleving, veiligheid, vertrouwen, verpozing, zingeving en andere
minder meetbare therapieprocessen. Van therapeuten wordt in dit geval verwacht dat zij niet enkel
investeren in het ontwikkelen van hun technische bagage, maar ook - en vooral - in het zorg dragen voor
hun ‘eigen persoon’ als werkinstrument.” (pp. 176-177)
“Betekent dit dat we moeten terugkeren naar het `Bokrijk van de psychotherapie’, waar men zijn
ambacht beoefende in de beslotenheid van zijn erf? Dit biedt volgens mij evenmin overlevingskansen.
Cliënten zijn immers veranderd: ze zijn mondiger en zelfbewuster geworden, ze zijn beter geïnformeerd
en ze hebben andere verwachtingen. En ook de maatschappij is veranderd. Kwaliteitsbewaking is een
modewoord geworden, kwaliteitsmanagers treft men aan in elke sector. Maar zijn therapeuten mee
geëvolueerd? Zijn zij bereid hun therapeutisch werk te meten en te evalueren? Diverse onderzoeken
(Baker, McFall & Shoham, 2008; Morrow-Bradley & Elliott, 1986) wijzen uit dat empirisch onderzoek
als vorm van kwaliteitsbewaking voor vele praktiserende therapeuten onbekend of onbemind is. De
traditionele onderzoeksliteratuur wordt door hen omschreven als ‘saai, té beperkt, tendentieus en met te
veel nadruk op methodologie en statistiek’. Men baseert zich bij voorkeur op de eigen klinische ervaring
en die van collega-therapeuten om het therapeutisch werk te onderbouwen. Ook theoretische scholing
wordt verkozen boven empirische onderbouwing.” (p. 177)

Meestertherapeuten en het geheim van hun succes
“Nochtans is gebleken dat verschillen tussen therapeuten minder afhankelijk zijn van ervaring, training
of theoretisch-technische bagage (Wampold & Brown, 2005) . Ze zijn vooral te wijten aan een houding van
openheid en receptiviteit om zich gedurende het therapieproces regelmatig te laten bijsturen. Het gaat hier
om een zeer bewust proces van systematisch verzamelen, assimileren en integreren van feedback. Het is
precies dit proces dat ‘meestertherapeuten’ onderscheidt van modale therapeuten. Uit recente studies
(Miller e.a., 2008; Okiishi e.a., 2003) blijkt dat sommige therapeuten het systematisch beter doen dan
andere, ongeacht de cliëntproblematiek en de therapeutische setting. Waarin deze ‘meestertherapeuten’
uitblinken, zijn twee onderling verweven eigenschappen. In de eerste plaats besteden ze systematisch
aandacht aan het verloop en de voortgang van therapie. Ze houden de vinger nauwgezet aan de pols door
de cliënt op regelmatige basis om feedback te vragen. Hierbij aansluitend zijn zij ook bijzonder alert voor
mogelijke therapiestagnaties en dreigende drop-outs. Vooral in de beginfase van therapie is het risico
op ‘afhaken’ groot. Wanneer cliënten geen of weinig verandering ervaren of verwachten tijdens de eerste
zes therapiesessies, lopen zij tweemaal meer kans om hun therapie vroegtijdig af te breken. Een tweede
eigenschap van `meestertherapeuten’ is hun therapeutische flexibiliteit: ze zijn bereid hun aanpak
soepel aan te passen en bij te sturen in functie van de ontvangen feedback van hun cliënten. Dit betekent
niet dat de cliënt koning is en het therapieroer volledig in handen heeft; het betekent wel dat de therapeut
streeft naar een optimale afstemming en bereid is de vooropgestelde koers aan te passen.
Een bevraging van therapeuten (Sapyta e.a., 2005) leert dat de meerderheid onder hen weliswaar
rapporteert cliënten systematisch en routinematig om feedback te vragen, maar een minderheid
blijkt dit ook effectief te doen. De meeste therapeuten laten het initiatief bij hun cliënten, waardoor de
feedback vaak ambigu en onregelmatig is. Of zij wachten totdat ze barsten of breuken gewaarworden
in de werkalliantie, waardoor de feedback vaak te laat komt om het therapieproces terug op de rails te
krijgen. De overgrote meerderheid van therapeuten blijkt de eigen beoordelingscapaciteiten namelijk
te overschatten: 85% meent in staat te zijn cliënten die niet voldoende vooruitgaan, of zelfs achteruit
gaan, als dusdanig te herkennen, terwijl slechts 4% hier daadwerkelijk in slaagt (Hannan e.a., 2005).
Wanneer clinici echter gestandaardiseerde feedback krijgen over die cliënten die geen vooruitgang
boeken of zelfs achteruit gaan, slagen ze er beter in potentiële ‘risicocliënten’ te identificeren en

18 / Studiedag Klinische psychotherapie

hen alsnog te begeleiden naar een positieve verandering toe. Het gebruik van meer systematische
feedbacksystemen, zoals monitoring, kan de ‘blinde vlek’ bij therapeuten verhelpen.” (pp. 177-178)

Monitoring als onderzoeks- en therapeutisch instrument
“Monitoring is een vorm van kwaliteitsbewaking die relatief nieuw is en veelbelovende mogelijkheden
biedt voor de diverse betrokkenen in de geestelijke gezondheidszorg. Zowel cliënten, therapeuten als
onderzoekers kunnen er hun voordeel mee doen. Voorwaarde is echter wel dat het op een dusdanige
manier geïmplementeerd wordt dat het recht doet aan de belangen en verwachtingen van de
verschillende betrokkenen.
Onderzoekers stellen zaken als betrouwbaarheid, validiteit, hypothesevorming en –toetsing voorop.
Om die reden is het van belang dat therapiegegevens niet op een intuïtieve of ondoordachte manier
worden verzameld, maar dat er een gestructureerd en systematisch onderzoekskader wordt
gehanteerd. Therapeuten willen verstaanbare informatie vergaren die voldoende relevant is en een
genuanceerde ‘inkijk’ geeft in het therapiegebeuren. De combinatie van korte en eenvoudige proces- en
outcomemetingen die zowel kwantitatieve als kwalitatieve data oplevert, lijkt goed aan te sluiten bij hun
verwachtingen. Opdat zij het meten en evalueren als een therapeutisch instrument kunnen hanteren,
is het van belang dat het op een minder reductionistische manier gebeurt dan momenteel het geval
is: niet louter in termen van symptoomreductie, maar ook in termen van ruimere veranderings- en
groeigeoriënteerde processen; niet enkel met een handleiding of protocol als leidraad, maar ook rekening
houdend met de unieke cliënt- en therapeutkenmerken en de synergie tussen beide. Ook voor cliënten
is de relevantie en gebruiksvriendelijkheid van de instrumenten prioritair. Het systematisch opvolgen van
de voortgang van hun therapie zou niet negatief mogen interfereren met het lopende therapiegebeuren;
idealiter zou dit het therapiegebeuren moeten ondersteunen.” (pp. 178-179)

Bruggen slaan tussen klinische praktijk en onderzoek
“De vraag die zich stelt, is hoe dergelijke afstemming gerealiseerd kan worden. Naar mijn mening
is het van belang de medische jas te vervangen door een outfit die meer ‘op maat’ is van de
complexe therapierealiteit. Dit houdt in dat de heersende dominante top-down-benadering in het
psychotherapieonderzoek wordt ingeruild voor een multidimensionele aanpak met een evenwaardige
beoordeling van gecontroleerd en naturalistisch onderzoek, van grootschalig en enkelvoudig casestudy-onderzoek en van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodes. De complementariteit
van onderzoeksbevindingen draagt bij tot de verbetering en innovatie van de therapiepraktijk, terwijl
het monopoliseren van de RCT-methode een houding van conservatisme voedt. Het laatste maakt
het voor therapeuten immers erg verleidelijk om ‘binnen de lijntjes’ te kleuren en zich te houden aan
behandelprotocollen die ooit empirisch ondersteund zijn gebleken (Grawe, 1997; Lietaer, 2003).
Het therapieonderzoek zou zich ook niet enkel moeten beperken tot outcomeonderzoek. Praktiserende
therapeuten zijn doorgaans minder geïnteresseerd in therapieresultaten - deze zijn vooral een
bekommernis van het beleid. Therapeuten willen veeleer inzicht verwerven in hoe zij tot die resultaten
zijn gekomen: welke blijken de werkzame therapie-ingrediënten te zijn en hoe zijn de veranderingen
precies tot stand gekomen? Vanaf de aanvang heeft de cliëntgerichte therapie een voortrekkersrol
gespeeld in de gedetailleerde, intensieve studie van veranderingsprocessen (Lietaer, 2003). Dit hoeft
ons niet te verwonderen. Kenmerkend voor de cliëntgerichte identiteit is het fenomenologisch, vanbinnen-uit pogen te begrijpen van de innerlijke belevingswereld van de cliënt. Om die reden wordt
de cliënt rechtstreeks als medeonderzoeker betrokken en wordt zijn/haar perspectief expliciet mee
in rekening gebracht (Elliott, 2002). De cliëntgerichte therapie benadert de cliënt bovendien als
persoon in zijn totaliteit en ambieert meer dan louter klachtenreductie. Het doel is om de cliënt in zijn
wordingsproces te stimuleren. Hierdoor gaat er logischerwijs meer aandacht uit naar de tussenliggende
veranderingsstappen en de mechanismen die tot verandering leiden, eerder dan naar het uiteindelijke
behandelresultaat. Er wordt niet enkel de vraag gesteld of iets werkt, maar ook waarom het werkt.
Een hoopvolle evolutie is dat ook andere therapierichtingen het procesonderzoek (her)ontdekken. Het
huidig onderzoeksklimaat raakt steeds meer doordrongen van een reflectief pragmatisme dat dichter
aansluit bij de therapeutische behandelingen zoals die ‘op de vloer bedreven worden’ (Slife, 2004). Binnen
deze evolutie worden therapie en onderzoek ook niet langer als twee gescheiden circuits benaderd.
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Het meten en evalueren gebeurt in de loop van het therapiegebeuren en de onderzoeksbevindingen
worden onmiddellijk en rechtstreeks ingezet om het therapeutisch proces te continueren of bij te
sturen. De strikte scheiding tussen klinische praktijk en onderzoek wordt door deze wisselwerking
uiteraard opgeheven. Aan- en bijgestuurd door de voortdurende metingen ontstaat er ongetwijfeld een
ander therapieklimaat: het realiteitsniveau wordt meer binnengebracht in het therapeutisch contact,
de taakgerichte dimensie (het samen werken aan bepaalde doelstellingen) krijgt meer nadruk, de
metacommunicatie over het therapiegebeuren wordt gestimuleerd en zowel cliënt als therapeut worden
aangemoedigd tot voortdurende reflectie over het gezamenlijk therapietraject. Omgekeerd worden ook
de onderzoeksresultaten beïnvloed door deze gewijzigde therapierealiteit: er vinden niet enkel voor- en
nametingen plaats, maar het meten maakt integraal deel uit van het therapiegebeuren. Daarenboven ligt
de focus niet langer op geïsoleerde en gecontroleerde therapievariabelen, maar wordt de complexiteit in
naturalistische therapiesettings zo veel mogelijk in rekening gebracht.” (pp. 179-180)

Het Leuvens Systematisch Case-study (LSCS) Protocol
“In het Centrum voor Cliëntgericht-experiëntiële Psychotherapie en Counseling van de KU Leuven werd
een multispectrum monitoringinstrument ontwikkeld (Stinckens, Elliott & Leijssen, 2009): het Leuvens
Systematisch Case-study (LSCS) Protocol. In vergelijking met de reeds bestaande monitoringinstrumenten
die meestal slechts één enkele outcome- of procesmaat omvatten (Lambert e.a., 2003; Miller e.a., 2005),
biedt het LSCS Protocol het voordeel dat het een rijk en meer gedifferentieerd beeld schetst over het
psychotherapeutisch contact, dat meer voedend is voor zowel cliënt als therapeut.
Het LSCS Protocol10 is de Nederlandstalige aanpassing van het IPEPPT (International Project on the
Effectiveness of Psychotherapy and Psychotherapy Training; Elliott & Zucconi, 2006) en biedt een
gestructureerd en omvattend kader om aan praktijkgebaseerd, procesgeoriënteerd en monitoringgestuurd
onderzoek te doen. Het onderzoekskader bestaat uit een combinatie van proces- en outcomeaspecten, die
bestudeerd worden met behulp van kwantitatieve en kwalitatieve meetinstrumenten. Daarnaast worden
relevante achtergrondgegevens van de cliënt en therapeut geïnventariseerd en worden gedetailleerde
registraties bijgehouden van de opeenvolgende therapiesessies (procesnota’s of audio-opnames). De
specifieke onderzoeksinstrumenten zijn alle geselecteerd in functie van hun gebruiksvriendelijkheid en
relevantie voor het therapiegebeuren. Er werd gekozen voor korte en goedkope onderzoeksinstrumenten
waarmee gemakkelijk te werken valt en die zo weinig mogelijk interfereren met de lopende therapie.
Tevens is geopteerd voor ‘transtheoretische’ instrumenten die niet gebonden zijn aan een bepaalde
oriëntatie of methodiek, maar die veeleer verwijzen naar gemeenschappelijke factoren in therapie.
De metingen gebeuren op regelmatige basis in de loop van het therapieproces, om zicht te krijgen op de
kleine, maar vaak cruciale verschuivingen die zich gaandeweg voordoen. De frequentieafnames van de
respectievelijke instrumenten zijn ingegeven door de specifieke veranderingsgevoeligheid ervan.” (pp.
180-181)
“Onderzoekers krijgen een uitgebreide en gevarieerde waaier van onderzoeksgegevens ter beschikking
met een grote externe validiteit. Doordat er gewerkt wordt met een uniform onderzoekskader, worden
cross-casusvergelijkingen mogelijk en kan men meer inzicht verwerven in hoe psychotherapie in de
alledaagse realiteit vorm krijgt. Het methodisch pluralisme waarvan het LSCS Protocol doordrongen is,
dwingt onderzoekers bovendien om rekening te houden met verschillende perspectieven en zodoende
verplicht de complexiteit van de klinische praktijk in rekening te brengen.
Cliënten krijgen een therapie met kwaliteitsgarantie. Zij worden op een meer directe manier betrokken in
therapie en ze worden aangemoedigd om hun eigen therapie actief vorm te geven. Bovendien worden zij
voortdurend gestimuleerd om belangrijke therapie-ervaringen te identificeren en te verankeren. Hierdoor
verwerven ze meer inzicht in het therapeutisch proces en ontwikkelen ze een soort leidraad om het
therapiegebeuren te kunnen vatten. Ook worden ze aangemoedigd om meer te gaan metacommuniceren
over het therapiegebeuren; rechtstreeks feedback geven over het verloop van hun therapie wordt dankzij
monitoring een natuurlijk onderdeel van het therapiegebeuren.

Therapeuten worden eveneens aangezet tot meer metacommunicatie; zij krijgen directe feedback
over hun manier van werken die zij aansluitend met hun cliënten dienen te bespreken en in te passen
in hun therapeutische benadering. Ze krijgen ook meer inzicht in het perspectief van de cliënt; eigen
invullingen en hypotheses worden hierdoor sneller aan het wankelen gebracht. Door de systematische
proces- en outcomegegevens worden therapeuten gestimuleerd tot voortdurende reflectie op en
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eventuele bijsturing van het therapieproces. Ook worden ze sneller geconfronteerd met stagnerende
processen, dreigende alliantiebreuken en risico’s op drop-outs. Het monitoringinstrument voorziet dus
in explicietere wegwijzers en waarschuwingstekens die de effectiviteit en doelmatigheid van therapie
kunnen bevorderen.” (pp. 184-185)
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Het einde van de psychotherapie
Paul Verhaeghe, doctor in de psychologie en psychoanalyticus, gewoon hoogleraar Faculteit Psychologische en Pedagogische
wetenschappen Universiteit Gent en vakgroepvoorzitter van de Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie

Niemand met enig gezond verstand kan een tegenstander zijn van evidencebased
behandelen. We willen allemaal het beste voor ons en voor onze kinderen, en als iemand
zwart op wit kan aantonen wat er de beste behandeling is, dan kunnen we dat alleen maar
toejuichen. Het probleem is dat de uitwerking van dit model binnen ons vakgebied, met
name de psychotherapie en de psychiatrie, zeer moeilijk is, alleen al omwille van het feit
dat we nagenoeg altijd te maken hebben met complexe problematieken en langdurige
behandelingen. Vandaag is het meest courante antwoord daarop het zogenaamde RCTmodel in combinatie met DSM-diagnoses. In het eerste deel van mijn lezing zal ik aantonen dat dit voor een
perverse besluitvorming zorgt. Bovendien schuilt er achter deze aanpak een bedenkelijk maatschappelijk model,
met name dat van de maatschappij als één grote markt, waar we allemaal slachtoffer van dreigen te worden. Dat
wordt dan het tweede stuk van mijn uiteenzetting.

I. Onderzoek naar de werkzaamheid van psychotherapie
Is psychotherapie werkzaam of niet?
Het antwoord daarop is niet zo moeilijk, en in eerste instantie positief. Op grond van ervaringen die
iedereen in de sector deelt, blijkt psychotherapie inderdaad te werken, en zelfs vrij snel. Plusminus vanaf
de vierde sessie zijn er positieve resultaten merkbaar, grotendeels ten gevolge van de aandacht en de
luisterbereidheid die de patiënt ervaart. Duurzame effecten van psychotherapie blijken dan weer vooral
samen te hangen met langdurige psychotherapieën, en ook dat zal nauwelijks verwondering wekken. De
werkzame factoren daarbinnen hebben heel veel te maken met de therapeutische verhouding en met de
mate waarin de patiënt het gevoel heeft zelf een actieve positie te kunnen innemen bij de behandeling. Tot
verrassing van heel wat therapeuten blijken de specifieke therapeutische technieken of scholen er een
stuk minder toe te doen. Tot daar het goede nieuws. Het minder goeie is dat we deze evidenties vandaag
zwart op wit moeten bewijzen, en daar begint de ellende. Bij wijze van inleiding geef ik onmiddellijk twee
moeilijkheden. Ten eerste, hoe meet je die werkzaamheid, welke kwantificeerbare criteria ga je daarvoor
gebruiken? Is een behandeling efficiënt als een aantal symptomen gedaald zijn in frequentie? Of is een
behandeling geslaagd als het welbehagen bij de patiënt, ruimer, diens ‘quality of life’ toegenomen is?
Dit is absoluut niet simpel, het is bijvoorbeeld best mogelijk dat de symptomen gedaald zijn, maar dat de
patiënt zich niet beter voelt. Het omgekeerde kan ook, namelijk dat de symptomen nog steeds aanwezig
zijn, en dat de patiënt zich toch stukken beter voelt. En ten tweede, hoe bewijs je dat die eventuele
werkzaamheid veroorzaakt wordt door de behandeling? Zeker als de therapie verscheidene maanden
duurt, dan is het heel goed mogelijk dat een eventuele verbetering te maken heeft met zaken buiten
de therapie, het feit bijvoorbeeld dat de patiënt een andere job of een nieuwe partner gevonden heeft.
Maar misschien zijn die andere job en die nieuwe partner op zich ook al een eventueel gevolg van de
behandeling – maar hoe kan je dat aantonen?
Nu verander ik even van petje, en in plaats van mijn therapeutische klak zet ik mijn academische muts
op. Als we de werkzaamheid van een bepaalde methode willen onderzoeken, dan moeten er minimaal
twee voorwaarden vervuld zijn. We moeten alle relevante factoren kennen, en bovendien moeten we al
die factoren ook kunnen controleren. In mijn cursus methodologie uit de jaren ’70 noemde ik dat de
methode van de isolerende variatie, nu spreekt men over Randomized Controlled Trial. Bij een bepaald
proces houdt men alle factoren gelijk, behalve één, zodat eventuele verschillen in uitkomst wel een
gevolg moeten zijn van die ene factor. Dit is simpelweg gezond boerenverstand, en je mag dit zelfs
letterlijk opvatten, want deze methode komt onder andere uit landbouwstudies. Je neemt dezelfde grond,
ingezaaid met dezelfde graansoort, maar het ene stuk krijgt bemesting X, de andere bemesting Y. Als er
verschil in opbrengst is, dan ligt dat aan die bemesting. Of, in een andere opzet, dezelfde grond, dezelfde
bemesting, maar twee verschillende graansoorten. Het verschil in opbrengst zal in dat geval te maken
hebben met de graansoort.
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Dit voorbeeld is duidelijk, en illustreert overigens meteen het doel: een hogere efficiëntie. Binnen de
landbouw is dit gelukt, we hebben nu veel meer opbrengst dan ooit tevoren. Helaas blijken die efficiëntie
en dat succes de laatste jaren toch niet zo onverdeeld te zijn. De verschraling en verzilting van onze
landbouwgronden in combinatie met de vergiftiging van grond- en oppervlaktewater tonen het relatief
karakter van die efficiëntie – het is een kortetermijn-denken dat op lange termijn nog voor veel ellende
zal zorgen. Overigens maakt deze vergelijking met de landbouw meteen duidelijk wat we moeten
begrijpen onder het moderne toverwoord ‘efficiëntie’: méér voor minder geld, en liefst nog sneller dan
vroeger ook. Dit is het huidige marktdenken, en het resultaat daarvan is het laatste jaar op de beurzen
spectaculair duidelijk geworden.
Binnen het onderzoek naar de meest efficiënte psychotherapeutische behandelingsmethodes is er
bovendien nog een bijkomende reden waarom de RCT-benadering plots furore maakte. De oorspronkelijke
studies gebeurden tijdens de kapellenstrijd tussen de verschillenden therapeutische stromingen, die elk
wilden bewijzen dat zij beter waren dan de andere. Die studies zijn zeer vruchtbaar geweest, omdat ze ons
vooral geleerd hebben dat doorheen die verschillende methodes er steeds een aantal identieke factoren
werkzaam zijn. Vanaf een bepaalde periode verandert de context van het onderzoek zeer ingrijpend, en
wordt er geen vergelijking meer gemaakt tussen verschillende vormen van psychotherapie, maar wel
tussen psychotherapie en farmacotherapie. Dit gebeurde soms expliciet, waarbij een groep patiënten die
behandeld werd met psychotherapie vergeleken werd met een verondersteld identieke groep die alleen
farmacologische hulp krijgt. In het merendeel van de onderzoeken gebeurt dit evenwel impliciet, omdat
de onderzoekers dezelfde methodologie en onderzoeksdesign gaan gebruiken om psychotherapie te
evalueren, als deze die gebruikt worden bij farmacologische onderzoek, en dat is precies RCT.
Verdwijnen van psychotherapie: vier factoren
Ik heb recent een boek gepubliceerd waarvan de basisstelling luidt dat psychotherapie het risico loopt
te verdwijnen op grond van vier factoren. Een eerste factor betreft de zelfoverschatting van de eerste
generatie psychotherapeuten die dachten ‘alles’ te kunnen oplossen en daar nu op afgerekend worden.
Een tweede factor betreft een mentaliteitswijziging bij het brede publiek: de vroegere (niet bewezen)
overtuiging dat ‘alles’ een psychologisch-sociale oorzaak had, is nu vervangen door de (evenzeer niet
bewezen) overtuiging dat ‘alles’ genetisch-neurologisch vastligt. Een dergelijke overtuiging laat weinig
plaats voor psychotherapie. Een derde factor betreft een verandering in de praktijk: de problemen
waarvoor men vandaag op consultatie komt, zijn anders van aard dan die van pakweg vijfentwintig
jaar geleden, zodat wat ik de ‘klassieke’ methoden noem, veel minder tot zelfs niet werkzaam zijn.
De belangrijkste factor van de vier, binnen de context van de studiedag van vandaag, betreft precies
die groep van effectiviteitstudies gebaseerd op het farmacologische RCT-model. De therapeutische
methodes die op grond daarvan gepromoot worden als de beste, zijn in de eigenlijke klinische praktijk
nauwelijks bruikbaar, hetgeen tot het besluit kan leiden dat ‘de’ psychotherapie niet bruikbaar is. Dit
is zo belangrijk dat ik er nu wat grondiger op inga. Dit is meer dan nodig, omdat het merendeel van
de professionals, laat staan de mensen die het beleid bepalen, nauwelijks weet hebben van de manier
waarop dit onderzocht wordt en wat de gevolgen daarvan zijn. De enige boodschap die men onthoudt,
is dat het wetenschappelijk bewezen is dat methodes X en Y ‘evidencebased’ zijn en al de rest niet, die
mogen in de vuilbak.
RCT-onderzoek: kritische analyse van uitgangspunten
Dus: hoe zit RCT-onderzoek in elkaar? Zoals ik hoger reeds zei: om dit te kunnen uitvoeren, moeten
we alle factoren kennen en kunnen controleren. Tussen haakjes: in de psychologie noemen we dit een
almachtsfantasie, en dat komt vooral voor bij paranoïde patiënten. In geval van therapie betekent dit dat
er minimaal aan drie voorwaarden voldaan moet worden: gelijke patiënten, gelijke methoden en gelijke
therapeuten. Ik bespreek ze achtereenvolgens.
Eerst en vooral gelijke patiënten. Als men het effect van een bepaalde behandeling wil vergelijken met
bijvoorbeeld een ‘treatment as usual’-conditie, dan moeten er in beide groepen natuurlijk identieke
patiënten zitten, anders heeft die vergelijking geen zin. In de praktijk betekent dit dat ze slechts aan één
‘disorder’ mogen lijden. Ik gebruik met opzet de term ‘disorder’, omdat bij dit soort onderzoek altijd DSMdiagnoses gebruikt worden. Slechts één stoornis per patiënt betekent dat iedereen met comorbiditeit eruit
vliegt. Concreet impliceert dit dat ongeveer twee derde van de patiënten uit de échte consultatiesector
niet mag meedoen, want dat is ongeveer het aantal dat ofwel géén duidelijke DSM-diagnose krijgt, ofwel
er meteen twee of drie krijgt! Ik stel mij de vraag waar die onderzoekers dergelijke enkelvoudige en

24 / Studiedag Klinische psychotherapie

verondersteld identieke patiënten vinden. Ik zie ze zelden of nooit, want vanaf het ogenblik dat iemand de
kans krijgt om zijn of haar verhaal te doen, blijkt al heel snel dat zelfs een geïsoleerde paniekstoornis,
eetstoornis, etcetera, nooit enkelvoudig is en heel wat andere problemen afdekt. Dit is vermoedelijk de
reden waarom een aantal onderzoeken toch patiënten met een dubbeldiagnose toelaten. In ieder geval
in wat de onderzoeksliteratuur de ‘naturalistic setting’ noemt – de klinische praktijk dus – ontmoeten we
echte patiënten met complexe problemen die niet zomaar te categoriseren vallen in één hokje.
Vervolgens gelijke methoden. Dit betekent dat de toegepaste psychotherapie zo gestandaardiseerd
mogelijk moet verlopen, hetgeen dan op zijn beurt leidt naar zogenaamde protocollaire of
handboekgestuurde behandelingen. De benaming is afkomstig uit het medische domein, waar die
aanpak trouwens meer en meer onder vuur komt te liggen. Een protocollaire aanpak beschrijft stap voor
stap wat de therapeut moet doen, eventuele zijstappen inbegrepen, met als doel het garanderen van een
identieke behandeling.
Dit voert meteen tot de derde eis: gelijke therapeuten. In wezen betekent dit dat de therapeut gereduceerd
wordt tot een ‘executive’, iemand die enkel uitvoerend werk doet en zeker geen eigen initiatieven kan of
mag nemen. Hij moet uitvoeren wat het handboek voorschrijft, punt aan de lijn.
Laat ons nu even recapituleren. De eerste eis – gelijke patiënten – is in de praktijk zeer moeilijk te
realiseren. De tweede en derde methodologische vereisten – zelfde methoden en identiek tewerk gaande
therapeuten – botsen op zich met een evidencebased gegeven uit de klinische realiteit. In 1989 schreef
Irvin Yalom wat veel collega’s wisten, maar niet luidop durfden zeggen: hoe meer ervaring een therapeut
heeft, hoe minder strikt hij nog de orthodoxe regels van zijn of haar school volgt. Psychotherapie werkt
niet volgens strak afgebakende voorschriften en élke behandeling is anders omdat elke cliënt anders
is. Een aantal jaren geleden (2003) had ikzelf het genoegen als spreker uitgenodigd te zijn op een
lustrumviering van de Vlaamse Vereniging voor Psychiaters en Psychotherapeuten, samen met vier
andere ervaren collega’s die elk een psychotherapeutische school vertegenwoordigden. Ter voorbereiding
van de eigenlijke studiedag brachten de organisatoren de sprekers samen voor een brainstorming over
het onderwerp. Tijdens deze zeer leerrijke ervaring kwamen we onder andere tot de vaststelling dat wij,
ondanks onze verschillen, toch minimaal één gemeenschappelijk kenmerk deelden: niemand van ons
volgde nog blindelings zijn of haar eigen handboek, laat staan een geprotocolliseerde versie daarvan. De
verklaring was heel eenvoudig: het is onmogelijk op voorhand te weten wat belangrijk zal zijn binnen het
verloop van een particuliere behandeling, en elke patiënt is zo specifiek dat een behandeling specifiek
aan hem of haar moet worden aangepast. Zoals Freud het in zijn tijd over zijn eigen methode opmerkte:
het is net een schaakspel, je kent de openingszet en het einde, maar daartussen liggen oneindig veel
variaties.
Daarbij aansluitend wil ik nog de aandacht vestigen op iets wat nagenoeg altijd terugkeert bij die
verhandboekte behandelingen. Om wetenschappelijk harde vergelijkingen te kunnen maken, moet ook
de tijdsduur ongeveer identiek gehouden worden. Je kan een behandeling die 20 sessies duurt niet
vergelijken met een die er 43 geduurd heeft, wetenschappelijk gezien is dat onzin. Bovendien moet de
totale behandelduur zo kort mogelijk gehouden worden, want bij een langere periode is het risico zeer
reëel dat eventuele veranderingen bij de cliënt veroorzaakt worden door iets wat niet of nauwelijks met
de behandeling te maken heeft. Hoe korter de periode waarbinnen de behandeling plaatsgrijpt, hoe
groter de zekerheid dat eventuele effecten inderdaad te maken hebben met de onderzochte methode.
Vandaar dat binnen het RCT-onderzoek er meestal gewerkt wordt met minder dan 20 sessies binnen een
totale behandelduur van zes tot twaalf weken.
Ik herhaal dat deze vereisten voortvloeien uit de onderzoekslogica, ze hebben niets te maken met
intrinsieke eisen van psychotherapie op zich. Eens we naar ons vakgebied overstappen, botsen we op
een derde evidencebased gegeven - het eerste ging over het feit dat enkelvoudige DSM-diagnoses de
grote uitzonderingen zijn, het tweede over het gegeven dat therapeuten niet volgens het boekje kunnen
werken: er is meer dan voldoende ‘evidence’ om te stellen dat een korte behandelduur bij veel patiënten
nauwelijks blijvende resultaten heeft. Dit vindt een ruime bevestiging in de onderzoeksliteratuur. Het
effect van een behandeling is meestal recht evenredig met de lengte van de behandelduur: het effect van
zogenaamde short term psychotherapies blijkt vaak ook ‘short term’.
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RCT-onderzoek in verhouding tot de meerderheid van de psychotherapieën
Conclusie: we zijn zeer ver verwijderd van ons onderzoek naar het effect van verschillende meststoffen
op een identieke graansoort ingezaaid op een identiek veld. Je hebt geen doctoraat in de klinische
psychologie nodig om te beseffen dat, indien de onderzoekslogica een protocollaire behandeling vereist
die bovendien kortdurend is, er dan slechts een héél beperkt aantal psychotherapeutische methodes
in aanmerking komt voor deze vorm van onderzoek. Het is dan ook geen toeval dat de RCT-literatuur
uitpuilt van studies die kortdurende psycho-educatieve, gedragsmatige of cognitief-gedragsmatige
behandelingen evalueren: dit zijn nagenoeg de enige waarbij dergelijk onderzoek mogelijk is. Op de koop
toe worden deze methodes dan nog verder aangepast en afgeslankt. Zo zal een cognitief-gedragsmatige
behandeling binnen een ‘naturalistische’ - dat wil zeggen dat een echt klinische setting - meestal dubbel
zo lang duren als binnen een RCT-situatie.
Anders gezegd: de overgrote meerderheid van de psychotherapieën kan met deze methodologie niet
beoordeeld worden. Ter illustratie: een overzicht van vier decennia onderzoek naar de doeltreffendheid
van psychotherapie bij kinderen en jongeren bevat minder dan één procent studies met ‘family focused
interventions’! Bijgevolg kan men op grond van de RCT-benadering geen uitspraak doen over het al dan
niet effectief zijn van deze behandelmethode. Op de koop toe komt er voor deze benadering slechts een
heel sterk uitgeselecteerd groepje patiënten in aanmerking, met name patiënten die in de klinische
praktijk eerder de uitzondering dan de regel vormen.
Het besluit is niet zo moeilijk te formuleren: wetenschappelijk gezien vindt RCT-onderzoek binnen
de psychotherapie slechts een zeer beperkte toepassing en de resultaten hebben een even beperkte
reikwijdte. Bijgevolg hebben we dringend nood aan een andere methodologie om de ‘naturalistische’
psychotherapieën bij ‘naturalistische’ patiënten te kunnen evalueren, en deze is zowel denkbaar als
mogelijk. Gelukkig zijn er ondertussen heel veel moedige collega’s daar volop mee bezig. Helaas
worden zij voorlopig nauwelijks gehoord, en de kans zit er dik in dat hun stem ook in de toekomst niet
erg luid zal klinken. Om onverklaarbare en dus economische redenen wordt er op grond van het steeds
beperkte RCT-onderzoek een heel andere conclusie naar voren geschoven. In plaats van te stellen dat
de methodologie tekortschiet omdat het merendeel van zowel de behandelingen als van de patiënten
er niet mee onderzocht kan worden, klinkt de huidige boodschap als volgt. “Psychotherapievormen die
niet volgens het RCT-model onderzocht kunnen worden, zijn niet wetenschappelijk en niet effectief.”. Dit
noem ik een perverse besluitvorming, die bovendien - zoals elke perversie - grenzenloos verder uitdeint.
De volgende stap is dat de zorgverzekeraars zullen weigeren behandelingen te vergoeden die niet
volgens het RCT-model gewogen zijn. Het feit dat die toevallig ook de goedkoopste zijn, ten minste binnen
een typisch hedendaags kortetermijn-denken, daar zwijgen ze meestal over. De volgende, eveneens
economisch bepaalde stap, is dat opleidingsinstituten zich meer en meer exclusief gaan toeleggen op dit
beperkt aantal kortdurende behandelingen dat de RCT-weging doorstaan heeft, enzovoort.
Ten gevolge daarvan zijn er vandaag de dag heel wat psychotherapieën naar het verdomhoekje verbannen
en worden kortdurende protocollaire behandelingen gepromoot als de enige écht-wetenschappelijke
en enige écht-effectieve. Terugkomend naar het voorbeeld dat ik daarstraks gaf: dit houdt dus in dat
volgens deze redenering ‘family focused interventions’ bij de behandeling van kinderen en jongeren niet
wetenschappelijk zijn en ook niet effectief. Weg ermee! Aangezien het selecte clubje wél onderzoekbare
methodes zowel kortdurend als verhandboekt is, vallen ze bovendien makkelijk te onderwijzen, met als
resultaat dat iedereen denkt dit wel te kunnen. Ter illustratie: heel wat jonge huisartsen in Vlaanderen
vinden het geen probleem om op grond van een (inderdaad) kortdurende en bovendien geaccrediteerde
opleiding zélf cognitief gedragsmatige therapie toe te passen bij hun patiënten. Ik kan ze niet eens
ongelijk geven, althans volgens de redenering waarin psychotherapie gereduceerd wordt tot een
‘manualized protocol for dummies’ en de therapeut tot een pure uitvoerder van de richtlijnen. In die zin
wordt psychotherapie als aparte discipline zelfs overbodig.
Vandaar dat dergelijke effectiviteitstudies volgens mij een bedreiging vormen voor het voortbestaan van
de psychotherapie.

II. Maatschappelijke inbedding van idee van effectiviteit
Ik wil nu in een tweede deel blijven stilstaan bij het idee van effectiviteit, en vooral bij de inbedding daarvan
in ons maatschappelijk bestel, omdat dit de zorgsector in haar totaliteit bedreigt. De gemakkelijke lezing
hiervan is simpel, en zorgt voor een geruststellende tegenstelling tussen de goeie en de slechte. Langs
de ene kant staan wij dan, de goeie, de mensen die zich op de werkvloer inspannen voor hun patiënten;
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langs de andere kant staan de bureaucratische managers, die ons voortdurend lastig vallen met hun
registratiesystemen, evaluatiemodellen en andere kafkaiaanse toestanden. Een dergelijke polarisering
is niet interessant, en is volgens mij op zich al een gevolg van dat bestel. Het is veel interessanter
te begrijpen vanwaar dit komt, wat de effecten ervan zijn, en hoe we daar samen iets kunnen aan
veranderen, in plaats van tegenover elkaar te staan.
Einde van een overkoepelende ethiek
Het gaat natuurlijk om een zeer breed onderwerp, waarvan ik hier slechts de krijtlijnen kan schetsen.
De oorzaak ligt in een historisch-maatschappelijke evolutie waarvan wij nu een eindfase beleven,
met name het verlies van een gemeenschappelijk ethisch kader, de zogenaamde ‘grote verhalen’, die
samenhingen met religie en ideologie. Zolang die overkoepelende ethiek in voege was, werkte dit kader
zeer richtinggevend en normerend voor onze maatschappij in haar totaliteit. Concreet betekende dit dat
ongeveer iedereen zichzelf beschouwde als onderdeel van die gemeenschap, en dat ongeveer iedereen
dat ethisch kader gebruikte om het eigen gedrag te richten en om dat van anderen te beoordelen.
Concreet: er was geen nood aan camerabewaking, omdat er meer dan voldoende sociale controle
bestond. Vandaar dat er binnen een dergelijk maatschappelijk bestel een vrij groot vertrouwen aanwezig
is in het systeem als dusdanig en in de ander. De regelgeving wordt gedragen door het overkoepelende
ethische verhaal, waarbinnen regels zowel hun grond als hun interpretatie vinden.
Dit overkoepelend kader is nu verdwenen en vervangen door een veralgemeend marktdenken waarin
groei en winst centraal staan. Vandaag is het bon ton de oorzaak van dit verlies in mei ‘68 te leggen, maar
dat is een beetje te simpel; Alasdair McIntyre heeft heel overtuigend aangetoond dat dit van start gaat
met de Verlichting in de 17de eeuw.
De verdwijning van het overkoepelend ethisch kader heeft enorme implicaties, vooral omdat deze een
tegenstelling installeert waar er vroeger een inclusie was. In plaats van het individu als onderdeel van
een gemeenschap krijgen we nu het individu dat lijnrecht tegenover de organisatie gaat staan, en dit
binnen een hedendaagse neoliberale versie van het utilitarisme. Ik werk die tegenstelling even uit.
Individu en organisatie
Het hedendaagse individu maakt deel uit van een organisatie, maar zal zich daar niet of nauwelijks mee
identificeren. De maatstaf waarmee dat individu zijn eigen gedrag en dat van anderen gaat beoordelen, is
simpelweg de hoeveelheid profijt die hij er kan uit halen, en dan liefst op korte termijn. Zijn eigen rechten
staan op het voorplan, maar terzelfdertijd durft hij nog nauwelijks de ander te be- of veroordelen. Bij
gebrek aan een overkoepelende ethiek is alles toegelaten, zolang die ander maar niet aan mijn rechten
en mijn vrijheid raakt. Dat is de kern van de postmoderne moraal.
Lijnrecht daartegenover staat de organisatie, die de rechten en de privileges van het individu vooral
wil inperken in functie van een verondersteld algemeen belang. Aangezien er geen overtuigende
gemeenschappelijke ethiek is die dat algemeen belang verwoordt, wordt de nieuwe morele maatstaf puur
utilitair. Concreet betekent dit dat alles wordt afgemeten, liefst zelfs letterlijk, in termen van efficiëntie
en effectiviteit. Binnen een veralgemeend markt-denken betekent dit ‘in termen van groei, fusie en
winst’. Bovendien moet elke organisatie zorgen voor voortdurende evaluaties en zelfs controles, want
het individu is steeds verdacht, aangezien het gericht is op eigen rechten en privileges. Maar natuurlijk
wordt een organisatie zelf ook geleid door individuen, die als individu evenzeer hun eigen rechten en
profijt opeisen, en die bijgevolg nog meer verdacht zijn. Vandaar dat ook zij gecontroleerd en geëvalueerd
moeten worden, en dat de organisatie hoe langer hoe anoniemer en bureaucratischer wordt.
Aldus ontstaat er in toenemende mate een negatieve spiraal tussen individu en organisatie. Begrijp:
tussen het individu als individu en de individuen die de organisatie vertegenwoordigen, dat wil zeggen
tussen werknemer en manager, die elkaar hoe langer hoe minder vertrouwen. Precies omdat de
overkoepelende ethiek verdwenen is, moet de organisatie steeds meer gedetailleerde regelgevingen
invoeren, in combinatie met steeds meer registratiesystemen om te zien of die regels wel toegepast
worden. Immers, geen enkel individu is te vertrouwen, want iedereen is toch vooral uit op het eigen
profijt. Vanaf dat ogenblik worden er overal camera’s gehangen om toch maar iedereen en alles onder
controle te houden. Op zijn beurt voelt het individu zich hoe langer hoe meer aangetast in zijn rechten,
en neemt hij nog meer afstand van de organisatie. Elk individu-als-individu probeert vandaag zoveel
mogelijk te ontsnappen aan de toenemende regels en registratiesystemen. Dit is niet eens zo moeilijk,
omdat de mogelijkheid om met die registratie- en meetsystemen te knoeien recht evenredig toeneemt
met de groei ervan. Controle en meting worden daardoor hoe langer hoe minder betrouwbaar, waardoor
er nog méér registraties en metingen ingevoerd worden, die op hun beurt de onvrede nog doen toenemen,
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enzovoort. Binnen een dergelijk systeem verdwijnt de vroegere autoriteit, zoals die gedragen werd door
een groep, en wordt ze vervangen door bureaucratische macht binnen een organisatie.
Een dergelijke negatieve spiraal van registraties en controle en toenemend gefoefel daarmee, installeert
niet alleen een steeds groeiende oppositie en wantrouwen tussen de deelnemende partijen. Op de
koop toe ontstaat er op grond van die registratie- en controlesystemen een papieren werkelijkheid
die mijlenver verwijderd is van de echte realiteit. In die papieren versie verloopt alles naar wens, in de
eigenlijke werkelijkheid daalt de effectiviteit van de organisatie pijlsnel.
Uitdeinende topdown-evaluatie
Ons maatschappelijk bestel gaat meer en meer die richting uit, ook binnen de onderwijs- en zorgsector.
Verplichte registratie en bijbehorende evaluatie van prestaties nemen ook binnen de psychotherapeutische
en psychiatrische zorg hand over hand toe, samen met de controlemechanismen, en dit allemaal met
als doel de efficiëntie en de effectiviteit te doen toenemen. De slechte versies van de evidencebased
benadering, zoals ik die in mijn eerste deel geschetst heb, passen perfect in dat kader. Als gevolg van
die toenemende registratie en controle staan werknemer en manager, zeg maar zorgverleners en
directie, steeds meer tegenover elkaar. Dat zorgt dan voor de nodige conflicten en wantrouwen, hetgeen
de efficiëntie zeker niet ten goede komt. De paradox is dat die tegenstelling het systeem als dusdanig
mee helpt in stand houden. Als je het van op afstand bekijkt, is het duidelijk een topdown-systeem, dat
op elk niveau opposities creëert die vervolgens uitgevochten worden op een volgend niveau en precies
daardoor een perpetuum mobile creëren. In naam van de efficiëntie uniformiseert en controleert Het
Beleid (Brussel, het ministerie, ….) het management (de directie). Het gevecht tussen die twee wordt dan
doorgegeven naar het volgende niveau: het management uniformiseert en controleert de hulpverleners.
Ook daar wordt er gebotst, hetgeen dan verschuift naar het onderste echelon, waar het de bedoeling
is dat de hulpverlener zijn patiënten uniformiseert en controleert. Binnen een dergelijk systeem is
uiteindelijk iedereen manager van het echelon onder hem en doelwit van het echelon boven hem.
Het geheel kadert binnen een ultieme droom van totale almacht waarin alles perfect gesmeerd loopt
ten voordele van iedereen. Als symbool daarvoor staat dan het fameuze kwaliteitshandboek, dat
verondersteld wordt op elke situatie een antwoord te bieden. Ondanks het succes op papier zal dit in de
praktijk hoe langer hoe minder effectief zijn. Naast een groeiende tegenstelling tussen de individuen,
die in feite op alle echelons slechts pionnetjes zijn in een ruimer systeem, ontstaat er bovendien bij elk
individu op elk niveau een toenemende frustratie, een daling van arbeidsvreugde en een stijging van
burn-out. De verklaring daarvoor is vrij simpel: niemand heeft nog het gevoel greep te hebben op de
eigen werksituatie, en dat leidt regelrecht naar frustratie en burn-out.
Op weg naar een nieuwe gezamenlijkheid
Tot daar het slechte nieuws. Het goeie is dat dit letterlijk en figuurlijk een papieren tijger is die alleen
maar gevaarlijk wordt als men erin gelooft. Wanneer dat niet het geval is, kunnen we die negatieve
spiraal in omgekeerde richting sturen. De eerste en belangrijkste vereiste daarvoor is het verlaten van
die opgefokte tegenstellingen tussen management en werkvloer. De werking van een instelling zal veel
effectiever gebeuren als beide partijen gezamenlijk hun inbreng doen, op grond van formeel en informeel
overleg, met wederzijds respect voor elkaars expertises. Een dergelijke gezamenlijke inbreng heeft tot
gevolg dat de afzonderlijke individuen zich veel meer betrokken voelen, en zich weer gaan identificeren
met de organisatie of instelling, die daardoor opnieuw ook hun organisatie en hun instelling wordt. De
loyaliteit zal toenemen, samen met de onderlinge solidariteit. Daardoor zullen ze bovendien weer meer
plezier in hun werk vinden. Op zijn beurt heeft dit tot gevolg dat er veel minder controle en evaluatie nodig
is. Dit leidt dan tot het ontstaan van een gedeeld vertoog, zelfs zonder dat men zich daar zo van bewust is,
een gedeeld discours en kader van waaruit men handelt. Dit kader kan eventueel zelfs neergeschreven
worden, maar dan liefst niet in de holle woorden van ‘mission statements’ met ‘targets’. In plaats van
een tot in details uitgewerkt regelsysteem moet een dergelijk kader veeleer de richting uitgaan van een
gemeenschappelijke ethiek, van waaruit men kan denken en handelen. Een typisch kenmerk van een
dergelijk kader is dat het per definitie open en onvolledig is, en dat men daar bewust van uit gaat. Dit is
meteen een heel belangrijk verschil met de paranoïde spiraal van regelgeving, registratie en controle
die steeds totaal wil zijn. In de praktijk is het onmogelijk om alles te voorzien, en is het veel verstandiger
ervan uit te gaan dat iedereen op zijn niveau in staat is zelf beslissingen te nemen op grond van dit kader
en in combinatie met de eigen ervaring.
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Dit brengt mij meteen bij mijn slotconclusie, meteen het belangrijkste om die negatieve spiraal te keren:
we hebben dringend nood aan vertrouwen in de ander in combinatie met het toelaten van verschil, en dit
in tegenstelling tot de verplichte eenheidsworst van het pseudo-pluralisme en de pseudo-effectiviteit.
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Muziek brengt in beweging, een beweging binnen het discours van
practicebased evidence
Fanny Bauwens en Bike Verdonck, meesters in de muziek, optie muziektherapie, muziektherapeuten OPZ Geel

In het voorjaar van 2009 hebben wij de vraag gekregen om
muziektherapie een plaats te geven op de studiedag ‘Therapieën
in tijden van evidencebased behandelen’. Hoe hieraan een zinvolle
invulling geven en afbakenen wat haalbaar is, werd onze grootste
uitdaging.
We hadden niet de bedoeling om tot vernieuwende concepten te
komen. Wel trachtten we de specificiteit van het medium muziek
binnen het discours evidencebased behandelen een plaats te geven en hebben we nagedacht over de zin van
evidencebased behandelen voor muziektherapeuten. Het is een evenwicht geworden tussen vraag en aanbod,
onderzoek en praktijk, idealen en realiteit.
We zijn vertrokken vanuit een historische schets van de geëvolueerde visie ten aanzien van muziek om vervolgens
de eigenheid alsook het belang van de muziek binnen de context van de muziektherapie te plaatsen. Aansluitend
belichten we de aanwezigheid van de muziektherapie in het discours van evidencebased behandelen, de aanzet tot
beweging en verandering alsook de bepaling van een eigen mandaat als muziektherapeut. Tot slot een weergave
van enkele onderzoeksvormen met een uitdaging voor de toekomst.

Aangezien het discours van evidencebased behandelen in dialoog moet gaan met de essentiële
ongrijpbaarheid van de muziek, maken we eerst plaats voor het medium muziek dat een bijzondere
plaats inneemt binnen de muziektherapie. Zeker het kunnen beleven van de muziek of beter het
geaffecteerd kunnen worden door de muziek is van groot belang. We denken dan aan de beleving
tijdens het musiceren of bij het beluisteren van de muziek. Met haar klank, kleur, ritmes, melodieën en
harmonie, bezit ze de eigenheid om je in beweging te brengen. Ze kan beroeren, ontroeren, in vervoering
brengen maar evengoed kan ze ons doen verstijven of met afkeer achterlaten. Een eigenheid van de
muziek die ons als muziektherapeut erg fascineert. De muziek leeft in de luisteraar.
Doordat muziek door de eeuwen heen als een continuüm aanwezig is zou men verwachten dat er reeds
lange tijd een eenduidige visie over zou bestaan. Niettemin blijkt dat de ongrijpbaarheid van de muziek
menig filosofen en musicologen aan het denken heeft gezet maar dat ze weinig als zelfstandig aspect
werd benaderd. Vaak werd de muziek binnen een context geplaatst als aanknopingspunt. Voor de
muzikale beleving en de muziek als klankfenomeen werden veel minder ruimte gemaakt doordat deze
gemakkelijk als subjectief werden gezien en moeilijk te beschrijven.

Geschiedenis
Historisch is het interessant na te gaan hoe er naar muziek gekeken en geluisterd werd. Onze Westerse
voorstelling van muziek gaat terug naar die van de Griekse Oudheid. De gekende leer van Pythagoras
met zijn ‘harmonie der sferen’ bleef een belangrijke mijlpaal tot zelfs in 1600. Volgens Pythagoras was de
kosmos een begrensd geheel waarin de kosmische processen volgens een bepaalde regelmaat verlopen.
De hemellichamen zouden zich tegenover elkaar bewegen volgens bepaalde wiskundige verhoudingen
waarbij ze onhoorbare hemelse muziek voortbrengen. De mensen kunnen dit niet horen doordat ze er
reeds van bij de geboorte aan blootgesteld werden en niet weten hoe de omgeving klinkt zonder dit
geluid. Onze aardse muziek zou een weerspiegeling zijn van deze hemelse muziek.
In ruimere zin weerspiegelt de muziek hier een wereldordening die op getalsverhoudingen berust en ook
invloed heeft op de mens. Ze werd als een gevaar aangezien omdat ze kan leiden tot oncontroleerbare
subjectiviteit wanneer ze de oude ordeningen zou doorbreken. Ook Plato verzette zich tegen de nieuwe
muziek. Hij omschreef de verschillende karakters van de toonsoorten zowel muziektechnisch als
psychologisch omdat de confrontatie met muziek niet vrijblijvend is. De idee van de ideale staat kon zo
nagestreefd worden. Naast deze afbakening van toelaatbare muziek (enkel de dorische en frygische
modus) werd de muziek eveneens ondergeschikt gesteld aan de tekst.
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Aristoteles slaagde er later in dit te objectiveren doordat hij een verschil zag met andere kunsten en het
gehoor tot een belangrijk zintuig wist te verheffen. Toch bleef de omgang met muziek met voorzichtigheid
te benaderen. Ze was enkel imiterend of mimetisch en ging ergens over. Net zoals Plato met een politieke
bezorgdheid kampte, heeft er ook binnen de vroege kerk over de eeuwen heen een grote ongerustheid
geleefd. De instrumentale muziek leidde de gelovigen immers te ver af van het woord en kon niet
toegelaten worden tijdens de erediensten. Ze werd gezien als heidens. Later, wanneer de instrumentale
muziek wel toegelaten werd, gebeurde dit nog steeds met voorzichtigheid. Een bepaalde toonsoort, de
frygische (dionysische) modus, werd zelfs op het Concilie van Trente verbannen als duivelse muziek, dit
vanwege de aanwezigheid van de gekleurde toonafstand, de tritonus. De spanning die deze toonafstand
bij de luisteraar teweeg brengt, was onaanvaardbaar. Eén bepaalde toonsoort, de dorische (apollinische)
modus, werd als enig- aanvaardbare gepresenteerd. In de Barok groeide de affectenleer hieruit verder.
Bepaalde instrumenten en toonsoorten werden toen gekoppeld aan bepaalde gemoedstoestanden.
Tot de 18de eeuw heeft de muziek verder als mimetische kunst bestaan. Toen werd het belang verlegd
naar expressie via de muziek. Een expressie die verwijst naar iets buiten de muziek, hetgeen zeker de
periode van de romantiek kenmerkt.
Pas in de 19de eeuw waagt de Weense musicoloog en muziekcriticus Eduard Hanslick zich eraan om de
eigenheid van de muziek zelf te benaderen. Hij verzette zich tegen de gevoelsesthetica van de romantiek
waar de idee leeft dat muziek tot doel heeft emoties op te roepen. Hij publiceerde zijn boek ‘Vom
Musikalisch-Schönen’ waarin hij beklemtoont dat een compositie “het vormgeven is van toonmateriaal”
en “de bewogen klinkende vormen enkel inhoud en onderwerp zijn van de muziek” (“Der Inhalt der Musik
sind tönend bewegte Formen” “Das Komponieren ist ein arbeiten des Geistes in geistfähigem Material”,
“Das Urelement der Musik ist Wohllaut, ihr Wesen Rhythmus”, 1854). De muziek kan dus vertrouwen op
haar eigen medium en is niet bedoeld om naar iets anders te verwijzen. Een basis voor de formalistische
muziekfilosofie werd hierbij gelegd. Verschillende auteurs en componisten konden zich hierin vinden,
maar nieuwe aanvullingen drongen zich op om naast de basis van de ‘Tönend bewegte Form’ onder
andere na te gaan waarom we als luisteraar zo betrokken geraken. Een belangrijk aspect hierin is het
verloop van de muziek in de tijd net zoals bij dans en theater. De muziek ontwikkelt zich in de loop van de
tijd en er is hierbij een parallel met ons gevoelsleven. Het toont zich niet als een geheel, maar laat zich
geleidelijk aan verder ontwikkelen om al dan niet tot een hoogtepunt te komen. De muziek voltrekt zich
in de tijd en zoekt naar een structuur.
Albert van der Schoot brengt hier aan dat muziek ons kan confronteren met de hoogtepunten uit ons
emotionele repertoire. Niet door ze correct te benoemen, maar door ze in gecomprimenteerde vorm te
tonen. Of zoals Wittgenstein beoogde bij de uitspraak dat “het onuitsprekelijke zich toont”.
De luisterervaring is ook voornamelijk een innerlijk gebeuren, hetgeen de Nederlandse filosoof Helmuth
Plessner omschrijft als een Fern-Nähe luisterervaring. We horen de muziek buiten onszelf maar in
tegenstelling tot het visueel waarnemen is het horen een ‘innewerden’, een innerlijk gewaarworden. In
de muziek gaan de geluiden een leven op zich leiden. Klank en ritme zijn lichamelijke gewaarwordingen.
De muziek speelt zich af in lichaam en geest tegelijkertijd. Constantijn Koopman beklemtoont hierin dat
de muzikale ervaring een verwevenheid is van het één zijn met het muzikale proces en de objectivering
ervan.

Specificiteit van muziek binnen muziektherapie
Vanuit deze historische schets staan we verder stil bij de bijzonderheid van de muziek binnen de
muziektherapie. Verschillende belangrijke gegevens weerspiegelen de eigenheid van de muziek. Een
eigenheid die van belang is wanneer we als muziektherapeuten de vraag naar evidencebased behandelen
willen beantwoorden. Een proces dat zich in de therapie via de muziek kan voltrekken heeft namelijk een
grote waarde.
Binnen de muziektherapie trachten we namelijk tot het improviseren te komen. Het ontwikkelen van
een eigen spel staat centraal, een spel waarbij de patiënt de tijd en ruimte krijgt om eerst het muzikale
materiaal te verkennen en zo tot een eigen muzikale identiteit en verhaal te komen. Het afstand nemen
van de vertrouwde, vaak beredeneerde verbale communicatie laat een gelegenheid om vanuit het lichaam
en zijn gewaarwordingen te vertrekken. Dit openstaan voor het eigen lichaam is vaak nieuw en vraagt de
nodige tijd. De muziek omvat immers een onontkoombare directheid waar de mens zich niet voor kan
afsluiten. Een onmiddellijkheid waar een fascinatie maar ook angst tegenover kan leven. De resonantie
van ons lichaam laat geen duidelijke grens toe tussen binnen en buiten zodat de muziek de kracht heeft
om ons weg te voeren uit onze gevoelens en gedachten.
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Jan Van Camp verwijst hier naar de directe kracht van de muziek doordat zij ons weghaalt uit onze
gevoelens en terugvoert naar de open ruimte van het affect. Gevoelens zijn immers concreet en steeds
verbonden met voorstellingen. Affecten daarentegen vertrekken vanuit een lichamelijke sensorialiteit
die vooral gelieerd is aan de motoriek. Het open veld van het lichaam wordt binnen de muziektherapie
tegemoet getreden door het spel met de muziek aan te gaan. Een spel binnen de muziek dat niet bezig
is met verwijzingen en voorstellingen, maar wel met het vormgeven. De muziek vormt zich eerst in het
lichaam voordat erover gedacht kan worden.
Dit proces van vormgeving, het komen tot een mentale ruimte in de muziek tot er een fase van presymbolisatie kan bereikt worden, wordt uiteengezet in een onderzoek van Jos De Backer aangaande
de psychotische problematiek. Hierin wordt de overgang van een sensorieel spel tot het bekomen van
een muzikale vorm via momenten van synchroniciteit tussen de patiënt en de therapeut uitgebreid
uiteengezet.11
Naast de tijd en ruimte waarbinnen dit proces tot spelen en symboliseren zich in de muziek voltrekt, is er
ook een ruimte tot reflectie. Het gaat dan over het afstand nemen van wat zich afspeelde in de muziek,
het reflecteren over de ervaring binnen dit spel. Er wordt mentaal, via de taal, een structuur gezocht. Een
taal die vaak klinkt zoals de muziek.

Muziektherapie en het discours van evidencebased behandelen
De specificiteit en bijzonderheid van muziek en van muziektherapie in het hele hulpverleningsaanbod
dringt aan om aanwezig te zijn en mee te stappen in het discours evidencebased behandelen.
Muziektherapeuten uit de praktijk, ervaren vaak de toenemende vraag aan te tonen dat hun
hulpverleningsaanbod zijn geld waard is en dat zij kwaliteit verzekeren. Zij krijgen niet zomaar (meer) de
garantie en het vertrouwen dat ze door middel van vakmanschap kwaliteit kunnen en zullen verzekeren.
Zij moeten zich meer en meer verhouden tot economisch-bepaalde normen en regelgeving. Normen die
op het eerste zicht niet onmiddellijk te verzoenen zijn met de specificiteit waarop muziektherapie geënt
is. Prestatiegericht denken en aantoonbare resultaten bepalen daarbij ook het muziektherapeutisch
therapieaanbod. Een grote hoeveelheid patiënten op zo’n kort mogelijke termijn ‘behandelen’ blijft in
die zin een vraag waar muziektherapeuten niet altijd aan kunnen en mogen tegemoet komen. Mede
daarom vinden wij het belangrijk mee te stappen in het discours evidencebased behandelen. Niet
meestappen in het hele debat kan in die mate verkeerd begrepen en geïnterpreteerd worden als bewijs
dat muziektherapeuten niet evidencebased werken, versus dat muziektherapie van geen waarde is in de
behandeling van bepaalde ziektebeelden. Laten we misverstanden voorkomen: afwezigheid van bewijs
van effectiviteit is immers niet gelijk aan bewijs van de afwezigheid van effectiviteit.
Meestappen in het discours evidencebased behandelen zet aan tot beweging en verandering. Beweging
kan verandering brengen in negatieve, minder gunstige zin en aanzetten tot voorbarige of foutieve
conclusies. Wanneer binnen het discours evidencebased behandelen bijvoorbeeld het standaard
medische model als referentie gehanteerd wordt, is het verraderlijk dit ook toe te passen op kleine
paramedische beroepen in het algemeen, muziektherapie in het bijzonder. Om de effectiviteit en kwaliteit
van ons beroep aan te tonen, is het belangrijk methodes te hanteren die waardevolle informatie geven
over de evidentie van muziektherapie in al zijn facetten.
Beweging kan verandering brengen in positieve, gunstige zin en een aanzet zijn om muziektherapie
verder te laten uitgroeien. Zo kunnen bijvoorbeeld mogelijke misvattingen omtrent muziektherapie
worden uitgeklaard. Muziektherapie is en blijft een zeer specifiek hulpverleningsaanbod waarrond
communicatie extra nodig blijkt ten aanzien van niet-muziektherapeuten. Een voorbeeld van een nog
steeds veel voorkomende misvatting: de cliënt moet reeds vertrouwd-zijn met muziek.
Wijzelf vinden het een uitdaging een middenweg te vinden tussen de bewegingen enerzijds en het
verlaten of liever verankeren van die bewegingen anderzijds. Bewegingen vatten we divers op: van
muzikale bewegingen doorheen de improvisaties tot het verlenen van een muziektherapeutisch aanbod

Jos De Backer omschrijft dit proces vanuit zijn studie bij psychotische patiënten, maar geeft aan dat dit theoretisch kader evenzeer van toepassing is bij andere
pathologieën waarbij de functie tot symboliseren is aangetast zoals bij personen met een borderline-problematiek, autisme en andere ontwikkelingsproblemen. De
muziektherapie kan hier een meerwaarde hebben doordat ze zich op een basaal lichamelijk niveau afspeelt. Bij andere, bijvoorbeeld neurotische problematieken,
is muziektherapie minder van belang op dit basale niveau, maar brengt ze evenzeer in beweging.
11
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voor zeer diverse cliëntenpopulaties. Dit vereist een soepelheid die muziektherapeuten vaak moeten
hanteren wanneer ze ingeschakeld worden op vele verschillende afdelingen, elk met een andere visie
en afdelingscode. Verankering van die bewegingen vinden we terug in de vraag tot standaardisatie,
installatie van protocollen, normeringen en bewijsverlening in functie van op evidencebased behandelen
gebaseerde hulpverlening. Verslaggeving in het elektronisch patiëntendossier, geregelde evaluatie- en
functioneringsgesprekken, jaarverslagen, het vervangen van een andersoortige therapie van een collega
(en vice versa) kunnen soms bijdragen tot protocollisering van het therapieaanbod.

Mandaat als muziektherapeuten
We vonden het belangrijk om na te gaan welk mandaat wij onszelf zouden toekennen binnen de
evidencebased behandeling. Als muziektherapeuten uit de praktijk willen we noch uitvoerders zijn van
wetenschappelijk onderzoek, noch elke verbinding met onderzoek schuwen.
Henk Smeijsters spreekt in deze context over de ‘reflective practitioner’ voor wie de praktijk blijft
uitnodigen tot het zich vragen stellen over muziektherapie en haar indicatiestelling, alsook verantwoording
af te leggen ten aanzien van behandelteam, beleid, cliënten, … Dat idee herkennen we eveneens in de
‘actief lerende professional’ of ‘scientist practitioner’ van Giel Hutschemaekers en Carol Nijnatten. De
actief lerende professional baseert zijn werk op wetenschappelijke inzichten. Hij past wetenschap toe in
de praktijk, blijft leren en evolueren vanuit die dagdagelijkse praktijk.
De praktijk als vertrekpunt verklaart ook onze (titel)keuze: ‘practicebased evidence’. Hierbij wordt
evidence verworven op basis van de reguliere praktijk. Handelen is gebaseerd op tradities en gewoontes
in de klinische praktijk. Hetgeen natuurlijk niet betekent dat deze praktijk losstaat van wetenschappelijke
evoluties, maar wel dat de zorg zich niet beperkt tot een reductie van de klachten. We zijn immers
voorzichtig met ‘evidencebased practice’, namelijk in de praktijk toepassen van door onderzoek
verkregen evidentie. Het handelen is dan gebaseerd op uitkomsten uit wetenschappelijk onderzoek. Dit
kan tot passiviteit leiden omdat de hulpverlener in de rol van uitvoerder en volger wordt geduwd. Het
gevaar ontstaat wetenschappelijk ondergeschikt te worden, blind te vertrouwen op dit wetenschappelijk
onderzoek.

Types van evidentie en onderzoeksvormen
Elke muziektherapeut dient voor zichzelf uit te maken hoe hoog de nood is om aan te tonen
wat werkt en wat niet, alsook in welke mate hiermee een antwoord gegeven wordt aan de
vraag tot evidencebased behandelen. Er bestaat een breed spectrum aan onderzoeksvormen
waar de muziektherapeut zelf zijn weg in moet vinden, aansluitend bij de eigen praktijk.
Misschien volstaat een antwoord binnen het relatief beperkte klinische werkveld. Misschien
is vooral de mening van een expert van belang. Misschien geven getuigenissen van patiënten
over bruikbaarheid en effect voldoende bewijzen. Er zijn toepasbare methodes voorhanden die
de effectiviteit van muziektherapie onder de loep nemen en aantonen.
Tony Wigram suggereert drie mogelijke types van evidentie. Als eerste de directe evidentie
waarin het oordeel van de hulpverlener centraal staat wat betreft de analyse en evaluatie
van therapeutische verandering of behoud van de gezondheid. Een tweede type evidentie is
de gerelateerde evidentie. Hierbij staat de literatuur over klinisch werk van gelijkaardige of
gerelateerde domeinen centraal als maatstaf. Tot slot categoriseert hij de onderzoeksevidentie
met een onderscheid tussen kwantitatief (uitkomst) en kwalitatief (proces)onderzoek.
Ansdell, Pavlicevic en Proctor vertrekken eerder vanuit het praktische perspectief
(practicebased evidence). “Elke praktiserende muziektherapeut kan evidentie vergaren
waarmee hij muziektherapie als indicatie kan onderbouwen.” Zij maken een opdeling van
relatief eenvoudige onderzoeksvormen tot uitgebreide en tijdrovende onderzoeksvormen,
van de mening van de expert, een review van de behandeling, evaluatiestudies, assessments,
kwalitatieve effectstudies, systematische casestudies tot experimenteel onderzoek.
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Uit de gegevensbank van de Cochrane Collaboration12 vinden we het interessant volgend
systematische review en meta-analyse te vernoemen: “Dose-response relationship in music
therapy for people with serious mental disorders” van Christian Gold, Hans Petter Solli,
Viggo Krüger, Stein Atle Lie. In dit zeer begrijpelijk recent onderzoek wordt muziektherapie
bevonden als een effectieve behandelingsmethode die bij mensen met een psychotische en
niet-psychotische ernstige psychische stoornis hun globale toestand, negatieve, depressieve
en positieve symptomen, angst, alsook het functioneren doet verbeteren. De effecten zijn
niet gerelateerd aan de diagnose, hetgeen bevestigt dat in muziektherapie de mens als
uniek individu wordt aanzien. Ook zijn de effecten niet gerelateerd aan de onderzoeksvorm,
hetgeen de verscheidenheid in gehanteerde onderzoeksvormen justifieert. De effecten zijn wel
gerelateerd aan het aantal sessies. Kleine verbeteringen worden opgetekend na een aantal
sessies (3-10). Middelmatig effect treedt op na 10-24 sessies. Aanzienlijke, wezenlijke en
blijvende verbeteringen laten zich pas optekenen na een groter aantal (16-51) en frequenter
aanbod muziektherapie. Vanuit de bevindingen van dit onderzoek, is het mogelijk het
verwachte effect te voorspellen van het aantal sessies, of het aantal sessies te voorspellen
om een gewenst effect te bekomen. Dit kan toekomstig onderzoek werk besparen, en kan ook
implicaties hebben voor de praktijk en politieke beslissingen op beleidsniveau.

Besluit
In de toekomst zal het belangrijk zijn als professional ook onze persoonlijke professionaliteit te laten
blijven spreken. “Wijzelf zijn ook in staat als denkende subjecten beslissingen te nemen, die wel eens
niet zouden passen in zuiver gestandaardiseerd wetenschappelijk onderzoek.”, aldus Henk Smeijsters.
Wanneer we ons als professional te zeer gecontroleerd voelen, wanneer de organisatie waarvoor we
werken tracht beslag te leggen op onze eigenheid als (muziek) therapeut of wie dan ook, bestaat het
gevaar dat we ons willen indekken. En het is eigen aan de mens, wanneer hij bang wordt als professional
betrapt te worden, op safe te spelen: enkel laten zien wat goed loopt, geen risico’s lopen. Waar niets mag
mislukken, kan ook niets nieuws ontstaan. Daarvoor moeten we ons zeker behoeden. Daarom is het
belangrijk uit te filteren, in kaart te brengen in welke mate protocollen de professional steunen in zijn
handelingen, en in welke mate ze de professional beperken in zijn handelingen.
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Integratie van cranio-sacrale technieken in de kinesitherapie: een
waardevolle aanvulling
Fernand Saelen, licentiaat in de motorische revalidatie en kinesitherapie, kinesitherapeut Centrale dienst kinesitherapie OPZ Geel en
verder werkzaam in rusthuis Ter Vest (Balen) en in een eigen kinesitherapiepraktijk

In deze tijden van een steeds groeiend streven naar evidencebased geneeskunde
– zowel somatische als psychiatrsche geneeskunde – blijft voor de meeste therapeuten
op de eerste plaats zijn één-op-één-relatie met de patiënt de dagelijkse realiteit. Hiervoor
bestaan er meerdere mogelijke benaderingswijzen. Eén ervan is de cranio-sacrale therapie
(CST), gegroeid vanuit de holistische benadering van het mensbeeld in de osteopatie. Ze
streeft zowel het gezond somatisch functioneren van de patiënt na, als het geven van
ondersteuning aan het evenwichtig psychisch functioneren. De patiënt beschrijft zelf deze
vorm van behandelen als aangenaam, deugddoend, relaxerend en ontstressend.
In deze bijdrage wordt een globaal beeld geschetst aan de hand van oorsprong, basisprincipes, een aantal
noodzakelijke anatomische inzichten en therapeutische mogelijkheden van CST.

Oorsprong van de CST
CST is een zachte manuele vorm van therapie die ontstaan is in de ontwikkeling van het holistisch
osteopatisch denken. De grondlegger van de osteopatie was A.T. Still in het midden van de 19de eeuw
(Verenigde Staten). Eén van zijn leerlingen, W.G. Sutherland, breidde zijn palpaties uit naar de gewrichten
van de schedel en stelde daar een zeker ritme vast. Hij ondervond dat dit ritme aanwezig was bij alle
patiënten maar toch verschillen vertoonde in ritme, amplitudo en dynamiek. Hij legde zich de rest van zijn
leven toe op dit fenomeen en trachtte dit te verklaren. De CST ontwikkelde zich verder en de osteopatie
werd geïntroduceerd in Europa. Momenteel zijn er meerdere opleidingen mogelijk.

Basisprincipes van de CST
Zoals vermeld, is de CST ontstaan binnen de evolutie van de osteopatie en is ze dus ook onderhevig aan
de grondbeginselen waarop het osteopatisch denken geënt is. Deze zijn:
•

Het menselijk organisme functioneert optimaal wanneer al zijn afzonderlijke structuren vrij kunnen
bewegen op zichzelf en in relatie tot de omliggende structuren.

•

Het menselijk organisme beschikt in een bepaalde mate over zelfhelende krachten om in geval van
disfunctioneren zichzelf te corrigeren en te genezen.

Uit deze twee statements blijkt dat de osteopatie zich hoofdzakelijk richt op functionele stoornissen bij
de patiënt en zal trachten via haar ingrijpen de zelfhelende krachten van het lichaam te stimuleren en
te helpen.
Daarnaast kan men het functioneren van de mensen samenvatten in 3 ‘wetten’:
•

De ‘wet’ van het evenwicht: de mens zal in opgerichte toestand steeds streven naar horizontaliteit van
de ogen en van het bewegingsapparaat. Indien een factor (bijvoorbeeld ongelijke onderste ledematen)
het organisme in onevenwicht dreigt te brengen, zal het naar boven toe de structuren ‘dwingen’ naar
een evenwicht. Bijvoorbeeld: een S-vormige skoliose. De laatste compensatiemogelijkheid voor de
wervelkolom is het gewricht tussen atlas en occiput.

•

De ‘wet’ van het comfort: als de stoornis zoveel ongemak en/of pijn veroorzaakt dat het onmogelijk
is naar evenwicht te streven, zal de patiënt zijn comfort zoeken in een onevenwichtige houding
(bijvoorbeeld mensen die krom lopen van rugpijn).

•

De ‘wet’ van de economie: het lichaam streeft steeds naar het zo economisch mogelijk aanwenden
van zijn energiereserves. Als een onderdeel van het lichaam niet gebruikt wordt, verdwijnt het of
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wordt het tijdelijk minder ‘onderhouden’ en kan de vrijgekomen energie bijvoorbeeld besteed worden
aan het bestrijden van een bacteriële aanval (bijvoorbeeld astronauten die na verblijf in de ruimte
spieratrofie vertonen of gewrichtsstijfheid en spieratrofie na gipsimmobilisatie).
Het menselijk organisme is een precisieapparaat waar alle elementen – zowel somatische als geestelijke – optimaal dienen te functioneren op zichzelf en in relatie tot de andere structuren volgens de hoger
beschreven principes.

Samenstelling van de schedel
De menselijke schedel is samengesteld uit 23 beenderige elementen waarvan sommige gepaard
voorkomen en andere niet. Al deze botten vormen gewricht met elkaar. Bij een pasgeborene zijn de
verschillende suturen13 en fontanellen14 goed zichtbaar en ze hebben een duidelijke functie bij de geboorte
om de schedel te verkleinen bij passage door het geboortekanaal. Toch zijn die suturen en fontanellen
nog goed voelbaar bij een mens van middelbare leeftijd. Dit betekent dat ze nog aanwezig zijn en volgens
de ‘wet’ van de economie nog een functie vertonen. De functie van een gewricht is om in meerdere of
mindere mate beweging toe te laten.
Om de samenstelling van de schedel en de structuren erin beter te begrijpen, dienen we een klein
uitstapje te maken naar de ontwikkeling ervan, namelijk naar de embryologie. Hier kunnen we vaststellen
dat alle structuren zich tegelijkertijd ontwikkelen, in samenhang met elkaar en afhankelijk van elkaars
ontwikkeling en groei. Om niet in detail te treden, verwijs ik hier naar een interessant boek15:
Het bevruchte embryo ontwikkelt in de 3de week van de ontwikkeling 3 kiembladen die bestaan uit
primitieve cellen, namelijk het ectoderm, het mesoderm en het entoderm.
•

Alle neurologische structuren en de opperhuid zijn afkomstig van het ectodermaal kiemblad. Ons
volledige contact met de buitenwereld is dus hiervan afkomstig.

•

Alle steunweefsels (bindweefsel, kraakbeen, bot, fascias) en het bewegingsweefsel (spieren), en hart
en bloedvaten zijn afkomstig van het mesodermale kiemblad.
Belangrijk is dat bij de ontwikkeling van deze structuren een onderlinge samenhang en
afhankelijkheid bestaat. De schedel en de hersenvliezen ontwikkelen zich samen met de ontwikkeling
van de hersenen. Belangrijk om op te merken hierbij is dat de schedelbotten zich op 2 verschillende
manier ontwikkelen:
•

Het neurocranium (bovenste botten op schedeldak) ontwikkelt zich rechtstreeks uit het
mesoderm tot botweefsel en vormt platte beenderplaten. De gewrichten vormen hier in elkaar
hakende suturen.

•

Het viscerocranium (gezichtsbotten en schedelbasis) ontwikkelt zich eerst tot kraakbeen. Laat zo
lengtegroei toe en ontwikkelt zich later verder tot botten. Een beetje zoals andere botten in het
lichaam. De gewrichten hier vormen synchondroses.
Al deze gewrichten kunnen dus beweging toelaten. Vermits de schedel een soort ‘gesloten
bol’ vormt kunnen deze bewegingen enkel een soort vervorming van de schedelstructuur
teweegbrengen waarbij elk bot zijn ‘beweging’ uitvoert rond een ‘as’ toegelaten door het geheel
van de schedelstructuur.
De schedel en de wervelkolom bieden bescherming aan hersenen en ruggemerg, ontstaan uit
dezelfde embryonale structuur, namelijk de neurale buis. Hersenen en ruggemerg ‘drijven’
in een vloeistof – de liquor cerebrospinalis (LCS) – die geproduceerd wordt in de hersenholten
(ventrikels) en opnieuw geresorbeerd wordt in bloedvaten en lymfevaten over het geheel van het
centraal zenuwstelsel (zie Figuur 1).

Een sutuur wordt gevormd door de samenvoeging van twee platte schedelbotten en die vormen dus een soort ‘naad’ waar ze elkaar raken. De suturen
vertonen een beperkte beweeglijkheid. De beweeglijkheid van alle suturen en andere onderlinge schedelgewrichten laten een beperkte vervorming van
de schedel toe.
14
Een fontanel is de plaats waar enkele suturen als het ware samenkomen op een ‘kruispunt’. Fontanellen zijn vooral voelbaar bij het jonge kind en
verdwijnen naar de volwassenheid toe. Ze laten net zoals de suturen nog steeds een beperkte vervorming van de schedel toe.
15
Langman, J., Inleiding tot de embryologie, Utrecht/Antwerpen: Bohn/Scheltema & Holkema, 1982 (9de druk).
13
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Figuur 1 (Kahle, p. 261)

Daarbij worden de hersenen en ruggemerg omgeven door 3
membranen:
•

Dura mater: buitenste - vlak onder bot van schedel en ruggewervels

•

Pia mater: binnenste - volgt elke plooi van hersenen en ruggermerg
en ligt er vlak tegenaan.

•

Arachnoidea: spinnewebvlies, vormt holten tussen beide vorige
membranen; tussen beide in en in deze ruimte vloeit de LCS vanuit
de hersenholten naar het ruggemerg zodat de ganse ruimte gevuld
blijft.

Het cranio-sacraal ritme (CSR)
De holistische benadering van de osteopatie vereist een grondige kennis van de anatomische structuren
in hun samenhang en in hun relaties met de andere structuren. De osteopaat dient deze kennis te
vertalen naar zijn palpatie en ontwikkelt hierdoor een zeer fijn afgestelde epicritische sensibiliteit in
zijn/haar vingertoppen zodat hij/zij blind kan vertrouwen op zijn/haar palpaties.
Het craniosacraal ritme is niet zichtbaar, maar wel voelbaar door zachte palpatie en uit zich als een ritme
met een bepaalde frequentie van gemiddeld ongeveer 10/minuut, met bepaalde amplitudo, bepaalde
dynamiek en specifieke richting. Het ritme is onafhankelijk van andere ritmes in het lichaam zoals het
ademhalingsritme, hartritme, enzovoort.
Over de motor of de exacte aanzet van dit ritme bestaat nog veel onzekerheid en discussie, maar
men veronderstelt dat de productie en resorbtie van het LCS een rol speelt. Men heeft een ritmisch
patroon vastgesteld in de productie en resorbtie van LCS. Dit leidt tot een ‘uitzetten’ en ‘inkrimpen’
van de hersenventrikels en het overzetten van deze volumeveranderingen via enkele specifieke
membraanstructuren op het schedelbot.

Figuur 2 (Kahle, p. 269)

De dura mater vormt tussen beide hersenhelften een structuur – de falx cerebri – die aanhecht vooraan
net boven de neus, achteraan op het occiput en bovenaan aan weerszijden van de sagittale sutuur op
het schedelbot. Ontspringend aan de onderzijde van de falx vormt de dura mater aan beide zijden van
de schedel het tentorium cerebelli (tent boven kleine hersenen) die aan beide zijden van de schedel
aanhecht. Daardoor krijgt deze membraneuze structuur een soort hefboomvorm.
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(uit Figuur 2)

Het cranio-sacrale ritme uit zich in 2 fasen:
• Flexiefase: productie van het LCS wordt via de falx en het tentorium overgezet op het bot en onder
invloed van de bewegingsmogelijkheden van de diverse botten uit dit zich in een dalen van de falx
en een spreiden van het tentorium naar buiten toe. De schedel “wordt dus platter en breder”.
•

Extensiefase: omgekeerd, de schedel ”wordt hoger en smaller”.
Via de dura mater wordt het ritme overgezet in het ganse centraal zenuwstelsel tot aan het
sacrum, dat bij flexie achterover kantelt en bij extensie voorover in synergie met het occiput
volgens een soort katrolprincipe.

Figuur 3 (Busquet, p. 51)

Figuur 4 (Busquet, p. 52)

Bij beperkingen in bepaalde suturen of synchondroses zal de beweging van de schedel niet meer
harmonisch zijn, het ritme zal gestoord zijn en het globale bewegingsbeeld zal verstoord voorkomen.
Oorzaken van de bewegingsbeperkingen kunnen het gevolg zijn van zowel fysiologische als emotionele
processen.
Mogelijke oorzaken van disfunctie kunnen:
• in iedere levensfase voorkomen: van in de baarmoeder (trauma van de moeder) of bij een moeilijke
geboorteproces, trauma in jeugd of volwassenheid.
•

zowel bewuste als onbewuste processen zijn: iedereen heeft wel eens het gevoel dat de emmer
overloopt en we terug in een andere richting moeten gestuurd worden.

•

combinatie van factoren zijn.

•

stressfactoren zijn.
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Manier van therapeutisch ingrijpen en CST-technieken
In het kader van de osteopatische filosofie zal de hoofddoelstelling van een CST-behandeling er steeds
in bestaan om via technieken de zelfhelende krachten van het lichaam van de patiënt aan te spreken en
te stimuleren. We maken gebruik van manuele technieken om onder meer het weefselgeheugen van de
structuren aan te spreken en naar normalisatie te begeleiden. We streven naar herstel van de optimale
bewegingsvrijheid van de bindweefselstructuren in het centraal zenuwstelsel om op die manier de
functionele synergie en harmonie te optimaliseren.

Figuur 5 (Busquet, p. 106)

Hoofdbestanddelen van een CST-behandeling
1. Evalueren van het CSR via palpatie van de ‘beweging’ van de schedel.
2. Indien blokkages van externe structuren (bijvoorbeeld wervels) aanwezig zijn die mogelijk bijdragen
tot de stoornis, deze eerst corrigeren.
3. Fasciale technieken ter ondersteuning en ‘release’ van de 3 diafragma’s (pelvisch, thoracolumbaal en
cervikaal diafragma).
4. Normaliseren van de ‘spanning’ van de intracraniele membranen, zodat die de bewegingen van de
liquor op een evenwichtige manier op de botstructuren kunnen overzetten.
5. Opheffen van bewegingsbeperkingen in specifieke craniale gewrichten (indien aanwezig).
6. Eventueel andere ondersteunende technieken (bijvoorbeeld compressie 4de ventrikel).
7. Re-evaluatie van het PRM (‘primary respiratory mechanism’).
Al deze technieken zijn zeer zacht, worden door de patiënt als zeer aangenaam ervaren, doen een diepe
relaxatie bekomen - vaak valt de patiënt zelfs in slaap - en bieden een algemeen ondersteunend welzijn
aan de patiënt. Vaak zijn er onmiddellijk een aantal positieve fysiologische gevolgen merkbaar, zoals
bijvoorbeeld daling van de bloeddruk, vermindering van de hartfrequentie en ontstressing.
CST biedt een waardevolle ondersteunende functie in de globale holistische benadering van de patiënt
en biedt een scala aan zachte technieken. Ze vindt zeker haar plaats in een therapie waarbij het
therapiekader niet te eng genomen wordt en waarin elementen uit meerdere therapierichtingen kunnen
gecombineerd worden om het welzijn van de patiënt te verbeteren.

Literatuur en herkomst van figuren
Busquet, L., L’Osteopathie cranienne; Paris: Maloine, 1985.
Kahle, W., Leonhardt, H. & Platzer, W., Sesam Atlas van de anatomie, Deel 3: Zenuwstelsel en zintuigen,
Baarn: Bosch & Keuning, 1986 (5de druk).
Sobotta, J. & Becher, H., Atlas of Human Anatomy, Volume 1, München/Berlin/Wien: Urban &
Schwarzenberg, 1975.
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Stilstaan bij zin en zijn: op weg naar een model van integrale
geestelijke gezondheidszorg
Ulrike Dausel, psychologe en vrijzinnig moreel consulente PCMD Antwerpen

Het perspectief van een geestelijk verzorger kan bijdragen tot een vruchtbaar samenwerken
tussen verschillende klinische disciplines. Ulrike Dausel, moreel consulente en psychologe,
reikt vanuit haar praktijkervaring een aantal bouwstenen aan met het oog op een betere
samenwerking en een meer integrale kijk binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Voor degenen die het beroep van moreel consulent verbonden aan een Centrum Morele Dienstverlening
(CMD) niet kennen, geef ik een kort overzicht van mijn taken.
Naast bijzondere projecten (rond bijvoorbeeld de interlevensbeschouwelijke dialoog, vrouwen en
levensbeschouwing, …), het geven van voordrachten en vorming en het schrijven van artikelen in
tijdschriften en boeken over ethische en maatschappelijk relevante thema’s, bied ik vooral ondersteuning
bij vieringen rond belangrijke levensmomenten, zoals geboorte, samenwonen/trouwen, pensionering,
huwelijksjubilea, overlijden, …) en verleen ik morele bijstand aan mensen met zingevingsvragen en
existentiële en emotionele pijn.
De gesprekken in het kader van morele bijstand vinden steeds plaats op vraag van de ander. Hij of zij
beslist zelf om met ons in gesprek te treden, wij ‘dringen’ ons niet ‘op’. De locaties van de gesprekken
zijn divers: vaak komen mensen naar het CMD, maar indien dit niet mogelijk is, begeven wij ons ook
op huisbezoek of naar een instelling, zoals zorgcentra voor bejaarden, ziekenhuizen, psychiatrische
instellingen, … .
In eerste instantie zoeken mensen bij mij ‘een luisterend oor’ voor hun verhaal, maar wanneer iemand
die in een instelling verblijft, om een gesprek vraagt met een moreel consulente, speelt nog wel eens
een andere factor mee, met name het gegeven dat ik geen deel uitmaak van het behandelend team. Als
moreel consulente streef ik immers weliswaar naar een goede verstandhouding met het behandelend
team binnen de instelling en pleeg ik wel eens overleg rond de situatie van mijn cliënt(e). Tenminste,
indien mij dit aangewezen lijkt én mijn cliënt(e) hiermee op voorhand instemt. Structureel gezien sta ik
echter ‘los’ van de instelling, hetgeen in de perceptie van de cliënt(e) vaak van groot belang is. Hierdoor
heeft hij of zij immers het gevoel, bij mij een soort ‘vrijplaats’ te vinden, waar hij of zij ‘in alle openheid’ en
‘in volle vertrouwen’ kan spreken, zonder dat dit direct repercussies heeft op zijn of haar behandeling.
Dit alles plaatst mij als moreel consulente in een positie die een ietwat andere kijk biedt op het veld van
de geestelijke gezondheidszorg, in vergelijking met de positie van ‘er zelf middenin te staan’, namelijk de
kijk van een ‘betrokken buitenstaander’.
Een kijk die een aantal voordelen biedt bij het ontwerpen van een model van een integrale geestelijke
gezondheidszorg – een dynamisch model dat open is voor verandering en aanvulling door mensen uit
verschillende beroepsdisciplines binnen het veld van de geestelijke gezondheidszorg.
Vooraleer ik mijn model schets, wil ik echter eerst nog even dieper ingaan op mijn persoonlijke visie op
‘het leven’, ‘de wereld’ en ‘de mens’, die de basis vormt van mijn manier van omgaan met mensen binnen
het kader van mijn werk, en die zodoende ook van fundamenteel belang is voor mijn ontwerp van een
integraal zorgmodel.
Als vrijzinnig humaniste staat voor mij ‘de mens’ centraal – de mens met al zijn tekortkomingen, maar
ook met al zijn mogelijkheden. En wat is – naar mijn ervaring – de kern van mijn werk als moreel
consulente? Wat zoeken mensen bij mij en wat probeer ik hen te bieden?
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Tijd en ruimte
voor
gevoelens en gedachten
twijfels en angsten
pijn en verdriet
onmacht en woede
Tijd en ruimte
om
tot rust
op adem
en op verhaal te kunnen komen
bij de dingen stil te staan
jezelf te mogen zijn met al je kwaliteiten en gebreken
Als moreel consulente heb ik aandacht voor samenhang
tussen
gevoelens en achterliggende waarden
geest, lichaam en psyche (holistisch mensbeeld)
verschillende stukken uit het levensverhaal
Samenhang is immers essentieel voor het ervaren van zin
de ‚stoornis‘ van de ander als uiting van een verstoorde samenhang
breekpunten in het levensverhaal, die tot het ontbreken van samenhang leiden
Er zijn voor de ander
Samen momenten van machteloosheid uithouden
De (verborgen) krachten van de ander ontdekken
Licht én donker laten zijn
Dingen in een ander daglicht
in een ander perspectief
in een andere samenhang plaatsen
vanuit een andere invalshoek bekijken
De eigen kijk verruimen, licht en lucht binnenlaten
Ruimte creëren
om
nieuwe facetten te ontdekken
tot verhelderende inzichten te komen
die de ander ondersteunen om met zichzelf in het reine te komen
Zien en ervaren
hoe de ander tot zichzelf komt
bij zichzelf thuiskomt
met zichzelf samenvalt
Dit zijn zin- en waardevolle momenten ... voor de ander, en voor mezelf
momenten van zinervaring
Als moreel consulent
ontmoet ik de ander van mens tot mens
begeleid ik hem op zijn weg
bied ik een luisterend oor, zonder te oordelen
ben ik voldoende nabij om me in te kunnen leven in de ander
én ver genoeg weg om een ander perspectief te kunnen innemen
breng ik ‘licht in het donker’
ben ik spiegel en zorg ik voor duidelijkheid
onderzoek ik samen met de ander, wat er belangrijk is voor hem, en wat minder belangrijk
creëer ik zo de basis, van waar uit de ander zelf zo vrij mogelijk keuzes kan maken en kan handelen
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Tot zover de ‘kernachtige samenvatting’ van mijn werkwijze als moreel consulente, die in een aantal
punten mogelijk gemeenschappelijke elementen vertoont met de werkwijze van andere beroepen, en
in een aantal punten ook hiervan verschilt. Iedere beroepsgroep binnen de geestelijke gezondheidzorg
heeft immers haar eigen, specifieke invalshoek, en op zich vormen deze verschillen een potentiële
meerwaarde. Een geheel van verschillende invalshoeken die, zolang er voldoende onderlinge
communicatie en interactie zijn om elkaar op een constructieve manier aan te vullen, groter is dan de
som van zijn delen.
Dit betreft dan ook een van mijn eerste concrete aanbevelingen, op weg naar een model van integrale
geestelijke gezondheidszorg: oog en zorg hebben voor een goede communicatie tussen de verschillende
beroepsdisciplines onderling, én tussen de leden van het behandelend team en de patiënt/cliënt. Hoe
groter de bereidheid om open, respectvol en duidelijk met elkaar te communiceren, hoe vruchtbaarder
de samenwerking zal kunnen verlopen. Met een verhoogde tevredenheid bij het personeel als gevolg,
en een betere verstandhouding tussen behandelaar(s) en patiënt/cliënt, én betere resultaten van de
respectievelijke behandeling.
Dit klinkt mogelijk banaal, mijns inziens is het echter essentieel en zou het een blijvend aandachtspunt
moeten zijn, indien men tot echt kwaliteitsvolle zorg wil komen.
Als tweede concrete aanbeveling, die zich rechtstreeks uit mijn boven beschreven visie afleidt, raad ik
aan eenieder die binnen het veld van de geestelijke gezondheidszorg werkzaam is aan om in de mate van
het mogelijke aandacht voor de ander als mens in zijn geheel te hebben en hem of haar niet te reduceren
tot een ‘ziektebeeld’, ‘aandoening’ of ‘stoornis’.
Ik ben er me wel van bewust dat in de verschillende beroepsdisciplines niet altijd evenveel tijd en ruimte
vrijgemaakt kan worden voor een persoonlijk gesprek met de ander. Maar hoe meer die andere het gevoel
kan hebben, even ‘op verhaal’ te kunnen komen, zonder dat er meteen een tijdslimiet op staat of hij/zij
zich in een ‘diagnostisch hokje’ geplaatst zou moeten voelen, hoe meer ruimte er zal ontstaan voor groei
en vooruitgang in de behandeling, hetgeen op zich wederom de kwaliteit van de zorg ten goede komt.
In deze twee concrete aanbevelingen zitten meteen ook twee pijlers van mijn ontwerp van een integraal
zorgmodel vervat. Een model dat ik, zoals boven reeds vernoemd, als een dynamisch model versta, en
dat bij mij het beeld oproept van een boom. Een boom met een aantal stevige wortels, een krachtige
stam, en met mooie takken en bladeren …, een boom die nog verder kan groeien en zich verder kan
ontwikkelen.
Ik zal nu eerst de mijns inziens onontbeerlijke elementen ter hoogte van de ‘wortels’, de ‘stam’ en de
‘takken en bladeren’ in kaart brengen in tabelvorm, aangevuld met de bijdragen van de deelnemers aan
de workshop op de studiedag, en eindigen met de afbeelding van een ‘echte boom’.
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EEN MODEL VAN INTEGRALE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Wortels
*Aandacht voor de mens in zijn geheel, voor psyche, geest en lichaam
… en niet alleen voor zijn ‘aandoening’
*Luisterbereidheid en empathie
*Oog voor de lijdensdruk bij de ander
*Aandacht voor de specifieke aard van de hulpvraag
*Zorgvuldige diagnostiek
*Een gefundeerde opleiding
*Een evenwicht tussen …
* een geobjectiveerde en objectiveerbare behandelwijze en
ruimte voor het ‘onverwachte’, het ‘niet-planbare’, de ‘individualiteit’ van de mens
* groepsgerichte en individuele therapievormen
*Een dynamische grondhouding, met
* ‘openheid voor nieuwe horizonten’
* ‘bereidheid tot groei’, via introspectie, supervisie, opleiding, …
* ‘ruimte voor feedback’, bijvoorbeeld via de LSCS-methodologie (zie bijdrage van Nele Stinckens)
*Bereidheid tot interdisciplinaire samenwerking
*Aandacht voor de eigen grenzen en zelfzorg
*Aandacht voor zinervaring, bij de ander en bij jezelf,
en bewustzijn van je eigen zingevingsbronnen
Zinervaring is immers een essentieel onderdeel van het ‘mens-zijn’ en van het leven.
Zinervaring verwortelt de mens in het leven … en laat hem groeien.

Stam
Integrale geestelijke gezondheidszorg

Takken en bladeren
*Zinervaring bij hulpvrager en hulpverlener
*Persoonlijke groei
*’Cure & Care’
*Continuïteit in de zorg
*Bevordering van de zelfredzaamheid van de ander (in de mate van het mogelijke)
*Verwondering en bewondering van de mooie mysteries van het leven
*Bijdrage aan een menswaardige samenleving
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EBM als inspiratiebron voor kwaliteitsvolle zorg
Etienne Vermeire, docent vakgroep Huisartsgeneeskunde en vakgroep Verpleegkunde en vroedkunde Universiteit Antwerpen en huisarts,
en Nancy Steurs, verpleegkundige en master in de verpleegkunde en vroedkunde, kwaliteitscoördinator OPZ Geel

In Passano - de OPZ-nieuwsbrief waarin de Studiedag Klinische
psychotherapie aangekondigd werd – stond de volgende passage:
“Meer en meer maakt het evidencebased handelen zijn opgang.
Hiermee komt de klemtoon te liggen op objectieve kennis en
uniformiteit van het behandelmodel voor een bepaalde doelgroep.
Dit verhoogt de kwaliteit van de behandeling. Het daagt bijvoorbeeld
het multidisciplinaire behandelteam uit om diagnose en behandeling
beter in kaart te brengen en op elkaar af te stemmen. Ook maatschappelijk heeft dit zijn belang. Het verhoogt de
transparantie rond het aanbod en ook met betrekking tot de financiering ervan. De objectiveringtendens mag echter
niet eenzijdig en blind toegepast worden. Dit zou immers ten koste gaan van het unieke van het behandeltraject van
iedere concrete patiënt of cliënt en van de creatieve dimensie van de (psycho)therapie.”
Deze passage wijst naar mogelijke incongruenties met het psychotherapeutisch denkkader: uniformiteit,
objectiveringtendens, het unieke traject van de concrete patiënt versus ‘kookboekgeneeskunde’, en transparantie
naar financiering met EBM als financieel-economisch instrument om de kosten te beheersen in de gezondheidszorg.

Op de studiedag werd duidelijk dat - onder andere omwille van de genoemde elementen - er binnen de
psychotherapeutische wereld vooral ‘koele minnaars’ zijn te vinden van EvidenceBased Medicine (EBM).
Het zou historisch onjuist zijn om niet toe te geven dat EBM – in de beginjaren – inderdaad uitsluitend
evidence erkende uit Randomised Controlled Trials (RCT) en een erg objectivistisch mensbeeld hanteerde.
EBM was in de beginjaren uitsluitend geïnteresseerd in de effectiviteit van medische interventies met de
nadruk op geneesmiddelen. In de voorbije jaren is er binnen de Cochrane Collaboration steeds meer
aandacht voor onder meer epidemiologische studies (bijvoorbeeld cohortonderzoek) en voor kwalitatieve
onderzoeksmethoden.
De bedoeling van deze bijdrage is echter niet de dialectische toer op te gaan, maar om te trachten
misverstanden weg te werken, de juiste accenten te leggen en perspectieven te openen voor dialoog.

1. De ontstaansgeschiedenis van EBM
De opleiding in de gezondheidszorg werd tot voor twee decades beheerst door medische scholen. Er
bestond geen uniformiteit, vele scholen verschilden grondig van mening en de kennis was authority en
experiencebased. Dit wil zeggen dat hoogleraren op basis van hun ervaringen en hun perspectieven op de
werkelijkheid kennis doorgaven aan studenten omdat zij de autoriteit waren op hun terrein in hun school.
Strategieën van diagnose en behandeling verschilden vaak heel sterk van universiteit tot universiteit en
van hogeschool tot hogeschool. Dit betekent dat – naar de kwaliteit en de effectiviteit van de zorg – de
bevolking onderworpen was aan een ‘postcode lottery’, wat betekent dat je woonplaats bepaalde welke
behandeling jje zou krijgen voor bijvoorbeeld borstkanker, dus afhangend van de leermeesters van de
artsen die je behandelen.
Experiencebased wil ook zeggen dat de premissen van het medisch handelen werden bepaald door
opgedane ervaringen eerder dan door wetenschappelijk onderzoek dat hypothesegenererend en toetsend
te werk gaat. Experiencebased en authoritybased waren dus redenen om minder na te denken.
De geneeskunde was lang uitsluitend ‘in vitro-geneeskunde’. De meeste interventies werden op
proefdieren en in laboratoriumsettings getest. Als de interventie daar effectief leek te zijn, werd ervan
uitgegaan dat dit ook goed was voor mensen. Er werd wel onderzocht of het middel niet toxisch was of
niet te veel bijwerkingen veroorzaakte. Dit was de periode van de intermediaire eindpunten. Een middel
dat in het laboratorium de bloeddruk deed dalen, werd onmiddellijk geschikt bevonden om te worden
gegeven aan personen met hoge bloeddruk. Men ging hier voorbij aan de idee dat een bloeddrukverlager
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niet alleen wordt gegeven om de bloeddrukwaarden te doen dalen bij personen met hoge bloeddruk,
maar dat het ultieme doel is complicaties – hersenbloedingen - te voorkomen en personen langer en
met een goede kwaliteit te laten leven. Dit laatste is dan het harde eindpunt.
We vinden het vandaag normaal dat medische kennis steunt op wetenschappelijk onderzoek. Toch is
wetenschappelijk onderzoek nog erg jong in de lange geschiedenis van de geneeskunde: het is pas
ontstaan in 1930. Bovendien is de RCT als onderzoeksdesign slechts algemeen aanvaard geworden in de
zestiger jaren van de 20e eeuw.
De medische wereld wordt de laatste decades geconfronteerd met een informatie-explosie. Er bestaan
meer dan 40.000 biomedische tijdschriften. Het is onmogelijk om nu nog ‘bij te blijven’, het is onmogelijk
om de ‘geneeskunde’ nog te kennen. Daarenboven blijkt uit een onderzoek van David Sackett – de vader
van EBM – dat onze medische kennis exponentieel afneemt na het behalen van het diploma en herleid
wordt tot de routines die we dagdagelijks uitvoeren. Continue medische educatie kan echter dit tij niet
keren. Dit leidt bovendien nog tot sterke variaties in de geleverde zorg door de hulpverleners in de
gezondheidszorg. Dit laatste komt later terug aan bod als het gaat om de relatie van EBM en de kwaliteit
van zorg.
De informatie-explosie brengt ook mee dat we het overzicht missen en dat we er niet in slagen om en
synthese te maken van de bestaande kennis in een bepaald domein.
Niet alleen misten we de mogelijkheid om een synthetisch inzicht te hebben in de zorgproblemen die ons
dagdagelijks worden aangeboden, maar de bestaande manier van geneeskunde uitoefenen verhinderde
om ‘nieuw naast oud’ te kunnen plaatsen. Met andere woorden, hoe ga je aan de slag met nieuwe
informatie die zich opstelt naast de eerder gekende? ‘Nieuw’ is vaak synoniem van hedendaagser en dus
wellicht beter: is stilstaan niet ook achteruitgaan? Nog een reden om minder na te denken door blind te
kiezen voor het nieuwe.
EBM ontstond in het Verenigd Koninkrijk rond 1990. De eerste bekommernis was het maken van syntheses
van evidence, deze te verspreiden en up to date te houden. Deze beweging ontstond in navolging van
‘kruisvaarder’ Archie Cochrane. Hij was erg bekommerd – vanuit zijn ervaringen van de armoede in de
naoorlogse samenlevingen in Europa – om de beschikbaarheid van effectieve gezondheidszorg voor de
gemeenschap en voor elk individu afzonderlijk. Hij ijverde vele jaren voor het onderbouwen van medische
interventies door wetenschappelijk onderzoek – met de nadruk op gecontroleerd onderzoek – en het
maken van syntheses van de bestaande evidence van goede kwaliteit. Een historische uitspraak van hem
is “It is surely a great criticism of our profession that we have nor organised a critical summary…, adapted
periodically, of all relevant randomized controlled trials”.
In 1992 werd de Cochrane Colboration opgericht als een wereldwijde non-profit organisatie die zich
tot doel stelt systematische reviews te maken van alle topics in de gezondheidszorg. In de beginjaren
lag de nadruk op RCT’s, op geneesmiddelen en op artsen. Nu worden ook syntheses gemaakt van
andere studiedesigns en van kwalitatief onderzoek, en worden verpleegkundigen ook actief betrokken.
Daarnaast is enkele jaren geleden de Campbell Collaboration opgericht die systematische reviews
maakt in de domeinen zoals educatie, misdaad, gerecht, en sociaal welzijn.
De ‘voedstervader’ van EBM is de Canadese internist David Sackett die eerst aan de McMaster Universiteit
in Canada en later in Oxford (UK) doceerde, en die de praktijk van EBM verder uitwerkte en uitdroeg.
Op het einde van de twintigste eeuw hebben drie bewegingen - EBM, kwaliteitsvolle zorg, en begrensde
gezondheidszorgbudgetten - elkaar ‘ontmoet’ waardoor ze allen in een stroomversnelling zijn
terechtgekomen met duidelijke maatschappelijke gevolgen.

2. Definitie van EBM
In 2000 heeft David Sackett EBM gedefinieerd als “the integration of the best research evidence with
clinical expertise and patient values”.
De ‘best research evidence’. Evidence is niet synoniem van ‘het absolute bewijs’, evidence staat voor
bewijsmateriaal, een aanwijzing, een teken of een spoor. Research evidence is evidence die men heeft
gevonden via goed uitgevoerd onderzoek. De beste evidence is deze die na een kritische beoordeling
het meest valide antwoord geeft op de onderzoeksvraag. Hierbij moet duidelijk worden gesteld dat niet
elke onderzoeksvraag kan worden beantwoord met kwantitatieve onderzoeksmethoden (bijvoorbeeld
RCT) en dat andere designs beter geschikt zijn of zelfs de enig mogelijke zijn. De term ‘evidencebased’beslissingen betekent enerzijds dat beslissingen genomen worden onderbouwd door evidence, maar ook
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anderzijds steunend op de ‘evidence base’, hetgeen je kan vertalen als de ‘database’ van evidence. David
Sackett schrijft in 2000 dat “EBM is not restricted to randomized trials … it involves tracking down the
best external evidence … with which to answer our clinical questions.”
Evidence is niet de enige sleutel tot beslissingen, ook de degelijke ‘klinische expertise’ is van grote
betekenis. Deze expertise wordt belangrijk wanneer de vertaalslag gebeurt van de resultaten van klinische
studies naar een beslissing voor de individuele patiënt. EBM is geen kookboekgeneeskunde, EBM houdt
wel degelijk rekening met het unieke van elke persoon. Een erg moeilijke oefening trouwens.
Ten slotte hebben de ‘patient values’ een doorslaggevende rol: de waarden, de voorkeuren, de waardering,
de inschatting van de persoon, en laat ons er hier aan toevoegen, en de relevante omgeving.
EBM is, zoals eerder reeds geschetst, een geheel van drie bewegingen: 1. Het maken van syntheses
van evidence over alle interventies in de gezondheidszorg, 2. De kritische beoordeling van evidence
(methodologische kwaliteit, en de betekenis van de resultaten in termen van ‘absolute’ effectiviteit in
plaats van relatieve als het gaat om effectiviteitstudies), en 3. De vertaalslag van de evidence-base naar
de individuele patiënt.
Er zou nog een vierde beweging kunnen aan worden toegevoegd: EBM is een instrument om de
professionele kennis op peil te houden en zelfs te verbeteren, en is daarbij verreweg superieur aan alle
mogelijke vormen van ‘continuing medical education’.

3. Basisprincipes van EBM
EBM-beslissingen bestaan uit vijf stappen: 1. Definitie van het probleem, 2. Zoeken van de beste
informatie, 3. Kritische evaluatie van de gevonden informatie, 4. De toepassing ervan in de juiste context,
en ten slotte 5. De evaluatie van de resultaten.
De definitie van het klinisch probleem bestaat er in dit om te zetten in een beantwoordbare
onderzoeksvraag. Het is wellicht voor iedereen duidelijk dat een vraag als ‘Wat is de behandeling van
depressie?” een onbeantwoordbare vraag is tenzij je er een levenswerk van wenst te maken. Het doet
denken aan vragen die universiteitsprofessoren in het verleden wel eens stelden op het examen. Deze
vraag mist ook elke verwijzing naar de persoon die je wenst te behandelen, deze vraag houdt ook
geen rekening met wat je beoogt te bereiken met de behandeling. Een EBM-vraag houdt hier juist
wel rekening mee. Een houvast om een goede vraag te stellen is PICO, hetgeen een anagram is voor
‘Patient, Intervention, Comparison en Outcome’. Bij de P wordt rekening gehouden met de specificaties:
wie?, waar? en in welke setting? Bij I wordt de interventie duidelijk gedefinieerd. Met C wordt precies
aangegeven waarmee je I vergelijkt. De O beschrijft duidelijk welke resultaten, uitkomsten, je voor ogen
hebt. De eerder gestelde vraag ‘Wat is de behandeling van depressie?, wordt dan bijvoorbeeld P: jonge
vrouw met een eerste episode van matige depressie; I: SSRI; C: Tricyclische antidepressiva; O: kans op
genezing na 6 maanden. Er zijn dus voor eenzelfde klinisch probleem verschillende PICO’s mogelijk. Elke
PICO leidt naar een specifieke zoektocht naar informatie.
De zoektocht naar informatie is gericht op het formuleren van een antwoord op de PICO. Het is aan te
bevelen om trapsgewijze te zoeken: eerst naar guidelines, dan naar systematische reviews of metaanalyses, dan naar kritische syntheseliteratuur en ten slotte pas naar de originele studies. Guidelines
kunnen worden gevonden met guideline finders; systematische reviews en meta-analyses zijn terug te
vinden in de Cochrane Library; kritische syntheseliteratuur is te vinden in Clinical Evidence, Minerva en
EB Journals; de originele onderzoeksartikels zijn terug te vinden via PubMed, PsychInfo en Embase. De
meeste van deze bronnen zijn te raadplegen via de Virtuele Bibliotheek Gezondheidszorg van CEBAM
(Belgian Center for Evidence Based Medicine: www.cebam.be). Uiteraard is deze lijst van bronnen niet
exhaustief.
De evaluatie van de kwaliteit is een cruciale activiteit in het EBM-stappenplan. Een studie van slechte
kwaliteit geeft een vertekende of zelfs verkeerde uitslag, en een studie met weinig precisie (breed betrouwbaarheidsinterval) spiegelt een te brede waaier voor van resultaten. Een epidemiologische studie
kan eventueel geen rekening houden met confounding factors en een kwalitatieve studie kan misschien
in haar staal juist die mensen niet opnemen waar we ons klinische vragen over stellen. Hier gelden enerzijds de klassieke interne en externe validiteit: extern slaat hierbij op de mogelijke veralgemeenbaarheid
van de resultaten, waarbij de interne validiteit verwijst naar hoe goed de spelregels van het rigoureuze
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wetenschappelijke onderzoek werden nageleefd. Naast de validiteit is de betekenis van de resultaten
een volgende kaap om te ronden. Hoewel de resultaten op een valide manier werden bekomen kan hun
betekenis van die aard zijn dat ze van geen of mindere waarde zijn voor mijn PICO.
Een kwantitatieve studie levert na statistische verwerking een effectschatting op. Meestal wordt deze
aangegeven met een relatieve uitkomstmaat (Relatief Risico, Odds Ratio), maar daar kan je je in feite
niet zoveel bij voorstellen. De meeste inzichtelijke informatie komt via de absolute uitkomstmaten zoals
het NNT (number needed to treat). Dit betekent dat je kan aangeven hoeveel mensen je bijvoorbeeld met
een SSRI moet behandelen om remissie te krijgen na 6 maanden behandeling bij een matige depressie.
Zijn er dat 5, dan is dat verregaand beter dan 20. In het eerste geval moet je 5 mensen behandelen om
één remissie te bekomen, in het tweede geval 20. Dit leert ons veel meer over de effectiviteit van een
interventie. Naast de effectschatting is de spreiding van de resultaten cruciaal. Hoe groter de spreiding,
hoe breder het 95% betrouwbaarheidsinterval, hoe minder precies de resultaten: extreem uitgedrukt kan
je stellen dat met de bestudeerde interventie je ‘helemaal geneest of toch sterft’.
Kwantitatieve onderzoekers dwepen vaak met statistische significantie, maar een EBMmer denkt ook
in termen van klinische relevantie. Klinisch relevant betekent dat het resultaat hoe dan ook de moeite
waard is. Een studie die een bloeddrukdaling vindt van 1 mm kwik kan statistisch significant zijn, maar
is duidelijk niet klinisch-relevant. Een studie die het effect van een interventie op mortaliteit door
borstkanker bestudeert en een resultaat toont van 2% vermindering, kan net niet statistisch significant
zijn, maar wel klinisch erg relevant. Het is dus niet van ‘statistics rule the waves’.
Moeilijk is het om rekening te houden met effectmodificatoren. Een onderzoek doe je in een omschreven
groep waarbij je zoveel mogelijk parameters constant tracht te houden om juist het effect van jouw
interventie te kunnen zien. De wereld is niet constant, mensen wijzigen continu. Het effect, het resultaat
van een effectiviteitstudie wordt dus ‘in de realiteit’ gewijzigd door allerlei factoren. Ook hier moet
rekening mee worden gehouden.
Vervolgens is er het achtergrondrisico. De wetenschap heeft de neiging om de realiteit te vereenvoudigen
door alle mensen gelijk te maken. Dat is niet zo: genetisch, sociaal, familiaal, historisch, biografisch
zitten we allemaal anders in elkaar. Het gevonden effect in een studie is een gemiddeld effect en is dus
niet even groot voor iedereen. Het is vooral – om maar één voorbeeld te geven – fout om de resultaten
van medicamenteus depressieonderzoek – dat zelden in de eerste lijn gebeurt - te veralgemenen naar
de eerste lijn. De effecten van cognitieve gedragstherapie bij rookstop gelden uiteraard niet voor alle
personen zonder meer: bij sommigen meer dan bij anderen.
De toepasbaarheid hangt af van de generaliseerbaarheid van de resultaten, van de overdraagbaarheid
naar ander personen en contexten. Daar komen vervolgens randvoorwaarden bij als kostprijs en opleiding
van gezondheidswerkers. Uiteindelijk bepalen neveneffecten de haalbaarheid en de therapietrouw van de
interventie. De toepassing van EBM is een weegschaal en leidt tot een gewogen oordeel. Meer nadenken
dus. In het geval van effectiviteitstudies is de vraag niet gewoon of de interventie werkt, maar of ze
misschien werkt, of ze werkt mits…, en voor wie ze werkt.

4. De relatie tussen EBM en kwaliteitsvolle zorg
De bewegingen ‘EBM’ en ‘kwaliteitsvolle zorg’ zijn in eenzelfde periode binnengedrongen in de
gezondheidszorg. Kwaliteit is slechts laat op het voorplan gekomen in vergelijking tot andere sectoren in
de maatschappij. EBM heeft kwaliteit een duwtje in de rug gegeven.
In de eerste plaats is EBM een hulpmiddel: om een antwoord te formuleren op klinische vragen, om
efficiënte en veilige zorg te definiëren, om het bereiken van (behandel)doelen te evalueren, en om
als hulpverlener om te gaan met onzekerheid. Bovendien is EBM een overleginstrument tussen de
patiënt, de hulpverleners en de familie. EBM incalculeert wel degelijk de voorkeuren, de waarden en de
perspectieven van de patiënt.
EBM doet bovendien appel op verantwoordelijkheid en op deontologie. Ten slotte biedt EBM mogelijkheden
om het beleid in de gezondheidszorg te heroriënteren.
In het kwaliteitsdenken staan in se dezelfde stappen op de voorgrond als bij EBM. Leren, sturen en
verbeteren staan centraal. Bij EBM gaat het om interventies en outcomes, bij kwaliteitsvolle zorg ligt de
nadruk op inhoud (EBM) maar ook op management- en resultaatgebieden.
EBM houdt uiteraard valkuilen en bedreigingen in. De basis van EBM is veel ruimer dan dat alleen de
RCT de toetssteen zou zijn voor de waarheid. Uit de uiteenzetting zou voldoende moeten blijken dat
EBM zeker geen kookboekgeneeskunde is, maar meer beroep doet op nadenken dan dit vóór EBM het
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geval was. Een handicap om beslissingen te onderbouwen blijft dat, om complexe redenen, vaak geen of
middelmatig tot slecht onderzoek voorhanden is in veel domeinen van de gezondheidszorg.
Voor het kwaliteitsvolle handelen gelden dezelfde valkuilen als voor EBM: het uniformiseren van het
zorgproces waarbij creativiteit en op maat gesneden zorg in het gedrang kunnen komen.
EBM is een stap in de richting van kwaliteitsvolle zorg voor alle patiënten, cliënten en hun sociaal
systeem.
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