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Samenvatting 

Samenvatting 
 
Inleiding: Vanwege toegenomen kritiek op de gezondheidszorg, onder andere gerelateerd aan het 
ineffectief aanpakken van chronische ziekte en bijbehorende hoge kosten, is er behoefte aan verandering 
van een focus op ziekte naar ‘gezondheidsdenken’. De concepten Integrative Medicine (IM) en Positieve 
Gezondheid (PG) zijn concepten die hier elk op een eigen manier vorm aan geven. Hoewel er al diverse 
stappen zijn gezet is het een uitdaging om de concepten vorm te geven in de (zorg)praktijk. In dit onderzoek 
is daarom verkend hoe IM & PG zich tot elkaar verhouden en of en hoe de concepten verbinding met elkaar 
kunnen maken. Dit is relevant omdat de concepten mogelijk samen van toegevoegde waarde zijn.  

Doelstelling: Het onderzoeksdoel is om op strategische niveau richting te geven aan (zorg)organisaties, 
(zorg)professionals en zorgverleners die werkzaam zijn of willen zijn op het gebied van IM & PG en indien 
mogelijk, een conceptueel model van IM & PG te actualiseren. De volgende onderzoeksvragen zijn 
geformuleerd: 1) Hoe verhouden de concepten IM & PG zich tot elkaar en 2) Kunnen de concepten IM & PG 
een verbinding met elkaar maken en indien ja, hoe kan dat gedaan worden? 

Methodologie: Vanwege het exploratieve karakter is er gekozen voor een kwalitatief onderzoeksdesign. 
Deze aanpak volgde de principes van de ‘Grounded Theory’ benadering. Er zijn drie focusgroepen en vier 
interviews afgenomen met de bestuursleden van het NIKIM en nog zeven interviews met andere experts 
op het gebied van IM en/of PG.   
 
Resultaten: Oorsprong: Beide concepten komen mogelijk voort uit dezelfde paradigma verandering. Een 
verschil in oorsprong is dat IM vanuit het zorgdomein en het perspectief van de zorgverlener is ontstaan, 
terwijl PG het resultaat is van onderzoek naar indicatoren van gezondheid. Definitie & theorie: De grootste 
overeenkomst is de bredere invalshoek op gezondheid. PG werd opgevat als een meer beschrijvend model 
van wat gezondheid is en IM als een geneeskundig model voor de zorgverlener van het hoe, het wat en 
waar gezondheid bevorderd kan worden. Alle pilaren en pijlers van IM werden herkend in PG, met grote 
uitzondering van de niet-reguliere geneeswijzen. Praktische invulling & gebruik: PG wordt in tegenstelling 
tot IM goed en breed ontvangen in Nederland, zowel in het zorgdomein als het sociaal-maatschappelijk 
domein. Conceptuele modellen: De meerwaarde van verbinden hangt af van het gekozen perspectief: Voor 
IM wordt het aanbevolen de verbinding te maken vanwege zowel inhoudelijke als strategische redenen, 
voor PG alleen vanwege inhoudelijke redenen. Er zijn drie conceptuele modellen op basis van IM & PG 
ontwikkeld namelijk de Matrix, de Schillen en de Kegel. 

Discussie en conclusie: Het is haalbaar gebleken om conceptuele modellen te ontwikkelen op basis van 
beide concepten: IM & PG. In de drie modellen wordt visueel aangegeven dat de concepten mogelijk 
complementair en additief zijn. De drie modellen dienen nog verder getoetst te worden in de praktijk 
voordat verdere implementatie is aanbevolen. In vervolg onderzoek kunnen ook de onderliggende aspecten 
en relaties tussen de concepten verder onderzocht  worden.  

Sleutelwoorden: Integrative Medicine, Positieve Gezondheid, Exploratief kwalitatief, Grounded Theory. 
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Leeswijzer  
Dit onderzoeksrapport bestaat uit zes hoofdstukken. In hoofdstuk 1 staat de inleiding met de aanleiding 
voor het onderzoek en van waaruit de probleemstelling, de doelstelling en de onderzoeksvragen volgen. 
Hoofdstuk 2 geeft het theoretisch kader weer waarin de concepten ‘Integrative Medicine’ en ‘Positieve 
Gezondheid’ worden toegelicht. In hoofdstuk 3 staan de onderzoeksopzet en methodologie met een 
beschrijving van de wijze waarop de onderzoeksvragen zijn beantwoord. Daarop volgend worden de 
resultaten besproken in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 staat de discussie waarin de belangrijkste resultaten 
en beperkingen van dit onderzoek en aanbevelingen voor vervolg onderzoek worden besproken. Met 
hoofdstuk 6, de conclusie wordt het rapport afgesloten. 

Lijst van afkortingen 
 
ACIMH    Academic Consortium for Integrative Medicine & Health 
AIG   Alles is gezondheid 
AIM   Academy for Integrative Medicine 
AVIG   Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde 
ASIMH    Amsterdam School for Integrative Medicine & Health 
CAM    Complementaire en alternatieve behandelingen 
CBS    Centraal Bureau voor de Statistiek  
CIP    Centrum Integrale Psychiatrie 
EBD    Evidence-Based (Healthcare) Design 
EBM    Evidence-Based Medicine 
GGD    Gemeentelijke Gezondheidsdienst 
GGZ     Geestelijke Gezondheidszorg 
IM    Integrative Medicine 
IOM      Institute of Medicine 
IPH    Institute for Positive Health 
LBI     Louis Bolk Instituut 
NIKIM     Nationaal Informatie en Kenniscentrum Integrative Medicine 
NIVEL    Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg 
OHE     Optimale helende omgeving 
PG    Positieve Gezondheid 
RCT     Randomized Controlled Trials 
STZ     Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen 
WHO     Wereldgezondheidsorganisatie 
Z.d.     Zonder datum 
ZonMw     Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie 
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1) Inleiding 
 
In dit onderzoek is verkend hoe de concepten Integrative Medicine (IM) en Positieve gezondheid (PG) zich 
tot elkaar verhouden en of en hoe de concepten verbinding met elkaar kunnen maken. Dit is relevant omdat 
de concepten mogelijk samen van toegevoegde waarde zijn en soortgelijk onderzoek nog niet eerder heeft 
plaatsgevonden. In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor het onderzoek geschetst van waaruit de 
probleemstelling, de doelstelling en de onderzoeksvragen volgen. Om de onderzoeksvragen te 
beantwoorden is er vanwege het exploratieve karakter van de studie gekozen voor een kwalitatief 
onderzoeksdesign. Deze aanpak volgde de principes van de ‘Grounded Theory’ benadering op basis van 
focusgroepen en interviews. Het rapport wordt afgesloten met een discussie, aanbevelingen en conclusies. 

1.1) Achtergrond  
 

Tekortkomingen van de gezondheidszorg  
Vanwege toegenomen kritiek op de gezondheidszorg, zoals het ineffectief aanpakken van chronische ziekte 
en de bijbehorende hoge kosten, is er behoefte aan vernieuwing van het gezondheidszorgsysteem 
(Snyderman & Weil, 2002). De zorg is de afgelopen decennia technischer en onpersoonlijker geworden. 
Aandacht voor de therapeutische relatie, de kwaliteit van de menselijke ervaring en het zelf herstellend 
vermogen van de mens zijn verminderd (Zarren, 2006). Dergelijke tekortkomingen binnen de 
gezondheidszorg worden in toenemende mate herkend door beleidsmedewerkers, verzekeraars, cliënten 
en zorgverleners (Bell et al, 2002; Snyderman, 2002). Het Institute of Medicine (IOM) heeft daarom in 2001 
de volgende zes doelstellingen gedefinieerd ter verbetering van de gezondheidszorg in de eenentwintigste 
eeuw: 1) veiligheid 2) effectiviteit 3) tijd besparend 4) efficiëntie 5) rechtvaardigheid en 6) patiënt 
gerichtheid (Richardson et al, 2001). Naast kritiek op het huidige gezondheidszorgsysteem is er ook kritiek 
op de huidige definitie van gezondheid, geformuleerd in 1948 door de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO):  
 
  ‘’Gezondheid als een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk 
  welzijn, en niet alleen de afwezigheid van ziekte of handicap’’  (WHO, 2016). 

Het bereiken van volledig welzijn is door de hedendaagse verschuiving van infectie- naar chronische ziekten 
vaak onhaalbaar en leidt tot medicalisering (Huber, van Vliet & Boers, 2016). Met twee derde van de 
sterfgevallen wereldwijd gerelateerd aan chronische aandoeningen is de opkomst van chronische 
aandoeningen als belangrijkste uitdaging voor de gezondheidszorg onomstreden (Bauer, Briss, Goodman & 
Bowman, 2014). Chronische ziekten beslaan de meeste uitgaven van het gezondheidszorg en zetten druk 
op de duurzaamheid van de zorg (Huber, van Vliet & Boers, 2016). Daarnaast is een behandeling gericht op 
het leren omgaan met een ziekte wellicht relevanter en realistischer dan een behandeling gericht op 
compleet herstel, bijvoorbeeld in het geval van diabetes. De beperkingen van de huidige definitie van 
gezondheid zijn van invloed op de inrichting van de zorg (Huber et al, 2011) want beleid wordt op basis 
hiervan geformuleerd en geëvalueerd (Huber, van Vliet & Boers, 2016). Een herformulering van de definitie 
van gezondheid is daarom aanbevolen.  

Beleid bij chronische ziekten 
Om chronische ziekten te kunnen aanpakken worden preventie en leefstijlinterventies steeds meer erkend 
als belangrijke strategieën (Huffman, 2007; Maizes, Rakel & Niemiec, 2009). Preventie en 
leefstijlinterventies hebben als doel het ontstaan van ziekte te voorkomen of te vertragen (primaire 
preventie) of de progressie van een ziekte te stoppen (secundaire preventie). Echter het behouden of 
bereiken van gezondheid vraagt meer dan alleen de preventie van ziekte, en illustreert ook het belang van 
aandacht voor gezondheidsbevordering (Breslow, 1999). Gezondheidsbevordering is een begrip dat pas 
later sinds het einde van de twintigste eeuw  is verschenen  (Breslow, 1999). Een voorbeeld is de 
Salutogenese, geïntroduceerd door Antonovsky in 1979. Antonovsky betoogde dat alleen wanneer we 
afvragen waarom mensen gezond blijven we beginnen te zoeken naar factoren om die gezondheid te 
bevorderen (Horsburgh & Ferguson, 2000). Gezondheidsbevordering wordt gedefinieerd als ‘het proces van 
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het mensen mogelijk maken om hun gezondheid, en de controle hierover te verhogen’ (WHO, 1986). Er 
wordt aandacht besteed aan gezondheid bevorderende factoren gedurende de gehele levensloop, niet 
slechts op het moment waarop ziekte zich aandient. Deze manier van kijken geeft nieuwe inzichten in hoe 
mensen gezond kunnen leven, spelen, werken en ouder worden en krijgt steeds meer aanhang in de 
wetenschap, het beleid en de praktijk (Koelen et al, 2013). Daarnaast draagt het bij om op termijn ziekte en 
de kosten daarvan te beperken (van Loghum, 2016). Dit is noodzakelijk om de gezondheidszorg betaalbaar 
en duurzaam te houden (Richardson et al, 2001). 

De relatie tussen de cliënt en de zorgverlener  
De therapeutische relatie is door cliënten, zorgverleners, beleidsmedewerkers en de medische wetenschap 
ter discussie gesteld (Berger, Braehler & Ernst, 2012). Er is toenemende vraag naar een verschuiving van 
aandacht voor ziekte naar aandacht voor de behoeften van de cliënt (Rakel, 2012; Barry & Edgman-Levitan, 
2012). Door de medische vooruitgang van de afgelopen decennia is er een hiërarchische relatie ontstaan 
waarin de zorgverlener de autoriteit heeft (Maizes, Rakel & Niemiec, 2009). Hierdoor is er een kloof 
ontstaan tussen wat zorgverleners leveren en wat de cliënt wil en nodig heeft (Snyderman, 2002; Barry & 
Edgman-Levitan, 2012). Cliënten hebben bijvoorbeeld weinig inspraak in het kiezen van hun behandelplan 
(Barry & Edgman-Levitan, 2012). De werkdruk is toegenomen en de patiëntenzorg is onpersoonlijker 
geworden met als gevolg een afname van werkplezier voor de zorgverlener (Huber & Jung, 2015). Een op 
de cliënt gerichte zorg is een term die op steeds grote schaal wordt gebruikt binnen de gezondheidszorg 
(Cunningham, 2013). Het wordt onder andere geassocieerd met verhoogde tevredenheid en kwaliteit van 
zorg (McMillan et al, 2013) en een verbeterde therapeutische relatie (Cunningham, 2013). Door de cliënt 
daarnaast te stimuleren om de regie weer in eigen handen te nemen zal de cliënt eerder de toegeschreven 
behandeling naleven (Hughes, 2008) en zijn er betere gezondheid uitkomsten (Powers & Bendall, 2003). 
Cliënten worden minder afhankelijk van hun zorgverlener en maken daardoor minder gebruik van de 
zorgdiensten waardoor de totale zorguitgaven zullen dalen (Kennisplein chronische zorg, 2016).  

Een integrale aanpak van gezondheid  
Cliënten tonen een groeiende behoefte aan een integrale aanpak waarin de mens benaderd wordt als 
geheel, niet als een orgaan of orgaansysteem. De reguliere gezondheidszorg kent echter een geschiedenis 
van scheidingen en conflicten tussen de biomedische en een integrale benadering (Hsiao, Ryan, Hays 2015 
& Hollenberg, 2005 in Hoenders, 2014). Toch is de populariteit van niet-reguliere zorg, waaronder 
alternatieve en complementaire (CAM) behandelingen gestegen (Omar & Merrick, 2009). 65% van de 
Europese bevolking meldt ervaring te hebben met deze vorm van gezondheidszorg. Jaarlijks zouden 
ongeveer 1,5 miljoen mensen in Nederland gebruik maken van CAM, aldus het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) (Verest, 2008). Een betere organisatorische integratie tussen reguliere en niet-reguliere 
gezondheidszorg is van belang vanwege mogelijke bijwerkingen en interacties van behandelingen met 
reguliere medicijnen (Ernst, 2002). Daarnaast wordt het belang van een holistische benadering, onder 
andere door het onderkennen van de relatie tussen lichamelijke en geestelijke gezondheid in toenemende 
mate onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek (Colton & Manderscheid, 2006, Eccleston, 2001; 
Wolsko, Eisenburg, Davis & Philips, 2004 in Barth, 2014). Geestelijke gezondheid wordt inmiddels 
beschreven als een belangrijke voorspeller van morbiditeit en mortaliteit (Williams, Ghose & Swindle, 2004, 
Walburg, 2014). Lichamelijke en geestelijke zorg zouden daarom bij voorkeur aan elkaar gekoppeld moeten 
zijn binnen het gezondheidszorgsysteem (Colton & Manderscheid, 2006). Omdat lichamelijke en geestelijke 
gezondheid niet alleen gerelateerd zijn aan elkaar maar ook aan de  sociale en fysieke omgeving, wordt er 
inmiddels door de gezondheidszorg erkend dat ook de omgeving een belangrijke factor is om rekening mee 
te houden (Fottler, Ford, Roberts, Ford & Spears, 2000). 

1.2) Probleemstelling 

 
Vanuit diverse organisaties en partijen binnen en buiten de gezondheidszorg is er behoefte aan een omslag 
in medisch denken en handelen, waarbij de focus velegd wordt van ziekte naar gezondheid (Pelzang, 2010; 
RVZ, 2014; Visser, 2014; Walg, 2014 in Backhaus, 2015, Huber, 2014; 2015; 2016). De concepten Integrative 
Medicine (IM) en Positieve Gezondheid (PG) zijn twee concepten die hier elk op hun eigen manier vorm aan 
geven. IM is in de jaren tachtig ontstaan in de Verenigde Staten (Bongers & van Koppen, 2011). IM biedt 
een nieuwe visie op gezondheid en het gezondheidszorgsysteem dat meer moet zijn dan alleen het 
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bestrijden van ziekte (Maizes, Rakel & Niemiec, 2009). PG is in 2011 in Nederland ontwikkeld vanwege de 
toenemende kritiek op de huidige definitie van gezondheid (Huber, 2011). Het benadrukt een nieuwe visie 
op gezondheid waarin gezondheid meer is dan alleen de af- of aanwezigheid van ziekte (Huber, 2011). De 
concepten zijn uitgebreid toegelicht in het theoretisch kader, hoofdstuk 2. 
 
Hoewel er al diverse stappen zijn gezet is het een uitdaging om de concepten vorm te geven in de 
(zorg)praktijk. In Nederland is er nog veel winst te behalen als het gaat om het concreet invullen van een 
integraal gezondheidsbeleid (Nederland & Dekker) zoals IM doet. Hoewel PG op verschillende terreinen 
positief wordt ontvangen laten praktijkvoorbeelden zien dat het uitdagend is om de complexiteit van het 
brede begrip hanteerbaar te maken en structureel vorm te geven. Het begrip dient daarom nog verder 
geconcretiseerd te worden en vorm te krijgen in onderzoeksinstrumenten en de praktijk van de 
gezondheidsbevordering (GGD, 2015). Als organisaties iets willen doen met PG dan zijn er enerzijds 
praktische tools en anderzijds handelingsperspectieven nodig. Het LBI en het Nationaal Informatie en 
Kenniscentrum Integrative Medicine (NIKIM) zien dat IM hierin wellicht iets te bieden heeft en dat de 
concepten mogelijk samen van toegevoegde waarde zijn (Jong, persoonlijke communicatie, 1 september 
2016). Voor zover bekend is het echter onduidelijk hoe IM & PG zich tot elkaar verhouden en of er 
verbinding kan worden gemaakt. 
 

1.3) Doelstelling 

 
In dit onderzoek wordt verkend hoe IM & PG zich tot elkaar verhouden en of en hoe de concepten 
verbinding met elkaar kunnen maken. Dit is relevant omdat de concepten mogelijk samen van toegevoegde 
waarde zijn en soortgelijk onderzoek nog niet eerder heeft plaatsgevonden. De doelstelling van dit 
onderzoek is om te komen tot de volgende twee resultaten:  

1) Richting geven op strategisch niveau aan (zorg)organisaties, (zorg)professionals en 
zorgverleners die werkzaam zijn of willen zijn op het gebied van IM en/of PG in Nederland. 
 

2) Het ontwikkelen van een conceptueel model op basis van IM & PG. Een conceptueel model is 
een visuele weergave die op schematisch en overzichtelijke manier de verbanden tussen de 
concepten weergeeft en toegepast kan worden door de (zorg)organisatie, de 
(zorg)professional of de zorgverlener.  

1.4) Onderzoeksvragen 

In dit onderzoek zijn de volgende onderzoeks- en deelvragen geformuleerd: 

Onderzoeksvraag 1) Hoe verhouden de concepten IM & PG zich tot elkaar?  
 
  a. Wat zijn overeenkomsten en verschillen in oorsprong, definitie en theorie?  
 
  b. Wat zijn overeenkomsten en verschillen in praktische invulling en gebruik?  
 
Onderzoeksvraag 2) Kunnen de concepten IM & PG een verbinding met elkaar maken en indien ja, hoe kan 
dat gedaan worden?  
 
  a. Wordt er rekening gehouden met aspecten van PG bij het uitrollen van IM in de praktijk en 
  andersom? Indien ja, hoe? Indien nee, hoe kan dit gedaan worden?  
 
  b. Is het mogelijk om een conceptueel model vanuit de concepten IM & PG te ontwikkelen? Indien 
  ja, hoe kan dit gedaan worden? 
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2) Theoretisch kader 
 
In dit hoofdstuk worden de concepten IM & PG aan de hand van literatuur toegelicht en wordt er een kort 
overzicht gegeven van hoe de concepten al worden toegepast in de praktijk in Nederland en daarbuiten.  

2.1) Integrative Medicine  

 

2.1.1) Wat is Integrative Medicine  

Integrative Medicine (IM) is een nieuwe visie op gezondheid en het gezondheidszorgsysteem (Maizes, Rakel 
& Niemiec, 2009). Het is ontstaan in de Verenigde Staten in de jaren tachtig (Bongers & van Koppen, 2011) 
en ontwikkeld door het Academic Consortium for Integrative Medicine & Health (ACIMH). IM beoogt ten 
behoeve van de cliënt het beste uit de geneeskunde te verenigen en streeft naar een pluriforme 
gezondheidszorg die effectief, veilig en kostenbewust is (AVIG, 2013). De Nederlandse vertaling van de 
definitie van IM van het ACIMH is: 

‘’Integrative Medicine (1) stelt de therapeutische relatie tussen patiënt en hulpverlener  centraal, 
(2) kijkt naar de gehele mens, (3) maakt op basis van wetenschappelijk onderzoek gebruik van alle 
geschikte therapeutische benaderingen, zorgprofessionals en disciplines, om zo (4) tot optimale 
gezondheid en optimaal herstel te komen’’ (Hoenders, 2014).  

Bongers & van Koppen (2011) hebben een model ontwikkeld om IM samen te vatten: ‘het IM huis’ 
geïllustreerd in figuur 1. Dit model laat zien dat het fundament van IM voortkomt uit een breed veld van 
wetenschappelijke kennis. Binnen IM wordt er gestreefd naar evidence-based medicine (EBM). EBM is het 
gewetensvol en oordeelkundig gebruik maken van wetenschappelijke kennis om beslissingen te nemen 
over zorg van individuele cliënten. Het impliceert het integreren van individuele professionele kennis van 
de zorgverlener met het beste externe bewijsmateriaal dat vanuit systematisch onderzoek beschikbaar is. 
Er wordt daarnaast rekening gehouden met de rechten, voorkeuren en verwachtingen van de cliënt 
(Sackett, 1997). De wetenschappelijke kennis wordt gefilterd door het ‘ethisch raamwerk’. Het ‘ethisch 
raamwerk’ is te zien in tabel 1 en is ontwikkeld door de ACIMH om behandelingen al dan niet toe te laten. 
Aan de hand van de tabel en wetenschappelijke kennis wordt er gekeken of een zorgverlener een 
behandeling zal aanbevelen, tolereren, nauwkeuring monitoren of afraden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 1. Het IM huis. Bongers & van Koppen (2011) 
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Tabel 1. Het ethisch raamwerk IM 

  Effectief  

  Ja Nee 

Veilig Ja Aanbevelen Tolereren 

 Nee Nauwkeurig monitoren Sterk afraden 

 

De vier pijlers van ‘praktijk’ van het ‘IM-huis’ vertalen wetenschappelijke kennis naar praktisch handelen 
met als doel het bereiken van gezondheid en kwaliteit van leven (Bongers & van Koppen, 2011). Omdat de 
pilaren van de ACIMH en de pijlers van het NIKIM deels van elkaar verschillen is in tabel 2 een overzicht 
gegeven van de overeenkomsten en verschillen tussen de pilaren van het ACIMH en de pijlers van het NIKIM 
van IM. Pilaar 1 en 3 van het ACIMH zijn overeenkomstig met pijler 1 en 3 van het NIKIM. De pilaren en de 
pijlers van IM worden hieronder verder toegelicht. 

Tabel 2. Overzicht van de pilaren (ACIMH) en de pijlers (NIKIM) van IM 

Pilaar (ACIMH), pijler (NIKIM) Beschrijving 

Pilaar 1, pijler I De therapeutische relatie tussen cliënt en zorgverlener. 
Pilaar 2 Kijkt naar de gehele mens. 
Pilaar 3, pijler III Maakt op basis van wetenschappelijk onderzoek gebruik van al 

geschikte therapeutische benaderingen, zorgprofessionals en 
disciplines. 

Pilaar 4 Om tot optimale gezondheid en optimaal herstel te komen. 
Pijler II Aandacht voor leefstijl en preventie. 
Pijler IV Werken in en aan een helende omgeving. 

Pilaar 1/pijler I) Stelt de therapeutische relatie tussen cliënt en zorgverlener centraal  
Binnen IM wordt de behoefte van de cliënt centraal gesteld. De zorgverlener heeft een coachende en 
adviserende rol en de cliënt een actieve rol in het bevorderen van gezondheid en genezing (Bongers & van 
Koppen, 2011). 

Pilaar 2) Kijkt naar de gehele mens 
IM kijkt naar welzijn en genezing van de gehele mens (bio-psycho-sociaal-spirituele dimensies) (Bell et al, 
2002) en erkent de relatie tussen lichamelijke en geestelijke gezondheid. Binnen IM zal een mens niet 
gereduceerd worden tot een kanker of een disfunctioneel orgaan en zijn de functies van de organen net zo 
van belang als bijvoorbeeld de emotionele en mentale condities (Dobos, 2016).  

Pilaar 3/pijler III) Gebruikt alle evidence-based behandelingen  
Binnen IM kunnen alle kennis, middelen en methoden die volgens wetenschappelijke standaarden veilig en 
effectief zijn gebleken worden benut (Bongers & Van Koppen, 2011). Er wordt gezocht naar de minst 
invasieve, meest veilige en goedkoopste methode, aanbevolen op basis van de individuele behoefte van de 
cliënt om optimale gezondheid te bevorderen (Rakel, 2012). Methodes die kunnen worden ingezet zijn 
chirurgie, fysiotherapie en medicijnen maar ook voeding, kruiden (Hoenders, Appelo & Milders, 2006) en 
mind-body technieken (zoals mindfulness, yoga en meditatie) waarvan meerdere wetenschappelijke 
onderzoeken hun positieve invloed op gezondheid hebben aangetoond (Astin, Shapro, Eisenberg, & Forys, 
2003; Brown & Gerbarg, 2012; Barnes, Bloom & Nahin, 2008; Dam Levine, 1997; Schore, 2003 in Barth, 
2014). Juist in deze tijd waarin de gezondheidsvraagstukken complexer worden vergroot een integratie van 
mogelijkheden de kans op verbetering of genezing (AVIG, 2011). 

Pilaar 4) Voor optimale gezondheid en herstel 
Het doel van IM is het bevorderen van optimale gezondheid en herstel van zowel het individu als van 
complexe systemen, gemeenschappen en de omgeving waarin alles leeft (Rakel, 2012). 
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Pijler II) Aandacht voor preventie en leefstijlinterventies  
Binnen IM zijn preventie en een gezonde leefstijl een vanzelfsprekend onderdeel van de zorgpraktijk 
(Bongers & Van Koppen, 2011). Maizes & Caspi (1999) benadrukken vijf gebieden van preventie: 1) Fysieke 
activiteit 2) voeding 3) screening 4) stress-management en 5) spiritualiteit. Preventiemethoden die kunnen 
worden toegepast zijn bijvoorbeeld het achterhalen van bronnen van stress, coping-strategieën en het 
aanbevelen van regelmatige beoefening van ontspanning zoals tai Chi, meditatie of 
ademhalingsoefeningen. 

Pijler IV) Werken in en aan een helende omgeving  
De laatste pijler binnen IM is het creëren van en werken in en aan een omgeving die bijdraagt aan 
gezondheid en genezing, zowel voor de cliënt als de zorgverlener. Het gaat hierbij zowel om de kwaliteit 
van omgevingsfactoren en intermenselijke relaties als een gezonde organisatiestructuur (Bongers & Van 
Koppen, 2011). Jonas & Chez (2004) definiëren een optimale helende omgeving (OHE) als een omgeving 
waarin de fysieke, psychologische, sociale, gedragsmatige en spirituele componenten van de 
gezondheidszorg zijn georiënteerd op het ondersteunen en stimuleren van gezondheid en genezing. De 
omgeving voldoet aan of overtreft de behoeften van de cliënt (Fottler, Ford, Roberts, Ford & Spears, 2000). 
Omgevingsfactoren die een bijdrage kunnen leveren zijn bijvoorbeeld de architectuur, kleur, de relatie met 
de natuur, geluid, muziek, kunst en licht (Jonas & Chez, 2004). Om een veiliger, gezonder en efficiëntere 
zorginstelling te creëren kan er gebruikt gemaakt worden van  evidence-based healthcare design (EBHD) 
(Cama, 2009; Bongers & Van Koppen, 2011). 

2.1.2) Integrative Medicine in de praktijk 
IM is inmiddels gevestigd als een wereldwijde trend (Weil, 2004) en stijgend in populariteit (Boon & Kachan, 
2008). Hoewel in eerste instantie met name gedreven door de behoefte van de cliënt wordt het concept nu 
steeds vaker geaccepteerd door zorgverleners en zorginstellingen (Maizes, Rakel & Niemiec, 2009). IM 
heeft zich met name in de Verenigde Staten gevestigd en is ontwikkeld als een innovatief concept van 
duurzame gezondheidszorg (Jong, Hofstede, Schats, Meijer, Koolen & von Rosenstiel, 2011). Ook in Canada 
en Australië is een integrale benadering inmiddels geïnstitutionaliseerd in de gezondheidspraktijk (Louis 
Bolk Instituut, 2015). In Europa krijgt IM steeds meer aandacht maar in een trager tempo dan in de 
Verenigde Staten (Jong, Hofstede, Schats, Meijer, Koolen & von Rosenstiel, 2011).  

In Nederland wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van IM-technieken in ziekenhuizen en andere 
zorginstellingen (Van Duijn, Schats & von Rosenstiel, 2009). Van een aantal centra is inmiddels bekend dat 
IM is geïmplementeerd (Jong, Hofstede, Schats, Meijer, Koolen & von Rosenstiel, 2011), bijvoorbeeld in het 
Slotervaartziekenhuis waar sinds 2007 een IM kinderadvies-polikliniek is gestart (Slotervaartziekenhuis, n.d) 
of het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) in Groningen. De integrale benadering is in Nederland ook te zien 
in andere innovatieve zorgvisies en organisatieconcepten zoals magneetziekenhuizen, planetree, 
belevingsgerichte zorg en shared-care (Louis Bolk Instituut, 2015) en in initiatieven in het onderwijs gericht 
op paramedici en huisartsen (Jong, Hofstede, Schats, Meijer, Koolen & von Rosenstiel, 2011).  

Verschillende organisaties houden zich bezig met het vorm geven en op de kaart zetten van IM in 
Nederland, waaronder het NIKIM, de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (AVIG),  de Academy 
for Integrative Medicine (AIM), en de Amsterdam School for Integrative Medicine & Health (ASIMH). Het 
NIKIM is in 2006 opgericht om informatie over IM te geven, kennis over IM breed te verspreiden, om als 
inspiratiebron te dienen en om mensen te ondersteunen die het gedachtegoed in woord of daad verder 
ontwikkelen (NIKIM, 2016). De AVIG is in 2011 opgericht om de integrale geneeskunde als discipline te 
bevorderen en de kwaliteit van beroepsuitoefening van de leden te waarborgen. De AIM is in 2015 
opgericht om een instituut voor opleiding, nascholing en onderzoek op het gebied van IM te vormen en in 
stand te houden (AIM, 2015). De ASIMH wordt momenteel opgericht en heeft als doel om geaccrediteerde 
na- en bijscholingen te bieden voor de (huis)arts, sociaal geneeskundigen en medisch specialisten en op 
termijn voor andere zorgprofessionals en managers (Ardesch, 2012). Ondanks de diverse stappen die zijn 
gezet is er echter nog veel winst te behalen als het gaat om het concreet invullen van een integraal 
gezondheidsbeleid (Nederland & Dekker). 
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2.2) Positieve gezondheid 
 

2.2.1) Wat is Positieve gezondheid  

Positieve Gezondheid (PG) is ontwikkeld in 2011 in Nederland en stelt een nieuwe definitie van gezondheid 
voor als alternatief op de huidige definitie van de WHO geformuleerd in 1948. Binnen PG  wordt gezondheid 
niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar wordt gezondheid gedefinieerd als:  
 
  ‘’Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht 
  van fysieke, sociale en emotionele uitdagingen van het leven’’ (Huber et al, 2011).  
 
Binnen de definitie van PG is  ‘gezondheid’ geen statisch gegeven, maar een dynamisch ingevuld begrip 
(Huber, van Vliet & Boers, 2016) en staan alle functies van de mens staan met elkaar in verband. De functies 
blijven met elkaar in balans dankzij ‘dynamische zelfregulatie’ die berust op een zelf herstellend of 
zelfhelend vermogen. Gezondheid betekent een stabiele, dynamische balans in het gehele menselijk 
systeem (AVIG, 2013). De definitie ondersteunt een persoonsgerichte werkwijze (Huber & Jung, 2015). 
Huber et al. (2016) hebben in samenwerking met de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek 
en zorginnovatie (ZonMw) het concept PG getoetst en verder ontwikkeld tot een conceptueel framework 
(zie figuur 2). Het onderzoek bestond uit een kwalitatief en een kwantitatief deel. In het kwalitatieve deel 
stonden de volgende vragen centraal:  
 
  (a) Wat vindt u van de nieuwe definitie,  in positieve en negatieve zin?   
  (B) Wat zijn voor u indicatoren van gezondheid; waar leest u gezondheid aan af?  
   (c) Passen deze indicatoren bij de nieuwe definitie, of juist niet?  
 
Deze vragen zijn voorgelegd aan 140 stakeholders in Nederland waaronder zorgverleners, patiënten, 
burgers, verzekeraars, gezondheidsvoorlichters en onderzoekers. De resultaten zijn in een vragenlijst 
verwerkt en deze is daarna door 1938 stakeholders ingevuld. De resultaten laten zien dat PG positief is 
ontvangen. Stakeholders herkennen gezondheid als een dynamisch begrip, en waarderen de benadering 
dat iemand meer is dan zijn of haar ziekte. Bezwaren op het concept waren er ook; de omschrijving zou te 
breed zijn en teveel van mensen vragen. In het kwalitatieve deel zijn er tevens 556 indicatoren van 
gezondheid verzameld. Door middel van een consensusproces met onderzoekers van het Nederlands 
instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) zijn de indicatoren gecategoriseerd tot de zes 
dimensies van ‘Positieve gezondheid’  (Huber, 2013). Deze dimensies zijn 1) lichaamsfuncties 2) mentaal 
welbevinden en beleving 3) zingeving 4) kwaliteit van leven 5) sociaal-maatschappelijk participeren en 6) 
dagelijks functioneren (zie Figuur 2). Hoewel er verschillen in opvattingen onder de stakeholders 
bestonden, vonden met name patiënten alle zes dimensies vrijwel even belangrijk en zagen gezondheid als 
een breed begrip (Huber, 2011). ‘’Wie de patiënt centraal wil stellen, zal hun brede invulling van 
‘gezondheid’ serieus dienen te nemen’’,  aldus Huber, van Vliet en Boers (2016, p.3). 
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Figuur 2. Het Positieve gezondheid spinnenwebdiagram. Institute for Positive Health (2015) 
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2.2.2) Positieve gezondheid in de praktijk  

Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar hoe het concept PG gemeten en vertaald kan worden naar 
diverse werkterreinen in de gezondheidszorg en het gezondheidsbeleid (AVIG, 2013). Huber (2013) 
benoemt dat er idealiter voor iedere dimensie van PG een objectief meetinstrument en toegankelijk 
handelingsperspectief komt. Inmiddels is er door het Institute for Positive Health (IPH) op basis van het 
spinnenweb een scoringsinstrument ontwikkeld voor individueel gebruik of als ‘gesprekstool’ voor in de 
spreekkamer, te vinden op www.ipositivehealth.com. Dit scoringsinstrument helpt de cliënt en de 
zorgverlener om inzicht te verkrijgen in het functioneren op de zes dimensies. Het scoringsinstrument is in 
samenwerking met experts en gebruikers uitgewerkt tot een digitaal gespreksinstrument ‘mijn positieve 
gezondheid – versie 1.0’. Zowel het scoring- als het vraaginstrument zijn nog geen gevalideerde 
(meet)instrumenten en zullen nog verder worden ontwikkeld (IPH, 2016). 

Een voorbeeld van al ontwikkelde praktische tools zijn de online zelfhulptool & psy-fit. De zelfhulptool is te 
vinden op www.zelfhulpverbindt.nl en is ontwikkeld om de kracht van zelfhulp onder de aandacht te 
brengen. De tool helpt cliënten te verbinden met andere lotgenoten. Dit is nuttig omdat zorgverleners niet 
altijd alle antwoorden hebben, zoals op praktische vragen rondom werk. Psy-fit is een ander voorbeeld van 
een praktische tool en is ontwikkeld op de dimensie van ‘mentaal welbevinden’. Het is een online 
zelfhulpcursus dat mensen helpt met het verminderen van stress en het vergroten van mentale fitheid en 
balans. Het programma is ontwikkeld door het Trimbos-instituut en te vinden op www.psyfit.nl.  

PG wordt onder andere door gemeenten herkend als oriëntatiepunt om het gezondheidsbeleid op te 
richten (Huber, van Vliet & Boers, 2016). Bijvoorbeeld in het nationaal preventie programma ‘alles is 
gezondheid (AIG)’, ‘de Noordelijke Maasvallei’, en ‘PG in Nieuwegein en Nijkerk’. De AIG werkt sinds 2013 
aan een gezonder en vitaler Nederland met gezamenlijke acties, verbindingen en samenwerking door 
allerlei partijen (AIG, z.d.). De Noordelijke Maasvallei werkt sinds 2014 aan een centrale plek voor PG binnen 
de regio met als doel dat in 2020 alle professionals werken vanuit PG. Het netwerk bestaat uit 24 diverse 
organisaties, waaronder gemeenten, GGD ‘en, zorgverzekeraars, een welzijnsorganisatie, een ziekenhuis 
en een huisartsengroep (Netwerk positieve gezondheid, 2015). In Nieuwegein en Nijkerk wordt sinds 2014 
gewerkt aan ‘een gezondere en gelukkige stad’ gebaseerd op de principes van PG. De praktijkvoorbeelden 
laten zien dat PG als uitgangspunt in beleid aanzienlijk verder gaat dan het voorkomen of behandelen van 
ziekte. Ziekte en gezondheid zijn niet meer alleen het domein van de gezondheidszorg, maar van alle 
maatschappelijke partijen waaronder crèches, scholen, bedrijven en gemeenten (van Loghum, 2016). 

 

 

 

http://www.ipositivehealth.com/
http://www.zelfhulpverbindt.nl/
http://www.psyfit.nl/
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3) Onderzoeksopzet en methoden 
 
In dit hoofdstuk worden de gekozen onderzoeksopzet en methodologie toegelicht met een beschrijving van 
de wijze waarop de onderzoeksvragen zijn beantwoord. Vanwege het exploratieve karakter van het 
onderzoek is er gekozen voor een exploratief kwalitatief onderzoeksdesign. Deze aanpak volgde de 
principes van de ‘Grounded Theory’ benadering op basis van focusgroepen en interviews. 

3.1) Onderzoeksopzet 
 
De gekozen aanpak voor deze onderzoek was een exploratief kwalitatief onderzoek design. Met een 
exploratief onderzoek wil een onderzoeker nieuwe relaties ontdekken en een bijdrage leveren tot het 
vormen van een theorie (Vorst, 2009). De aard van dit type onderzoek volgt geen strikt van tevoren 
vastgestelde route maar is een proces van ontdekkend onderzoeken waarbij mogelijke verbanden worden 
nagegaan, veronderstellingen aangepast en ideeën verder uitgekristalliseerd (Baarda en de Goede 2002 in 
Vorst, 2009). Als theoretische basis is de Grounded Theory benadering (de gefundeerde theorie 
benadering) gekozen omdat deze methode wordt beschreven als een waardevolle aanpak om inzicht te 
verkrijgen in een onderwerp waarover nog weinig wetenschappelijke kennis bestaat (Vorst, 2009). Het doel 
van Grounded Theory is het genereren van innovatieve theoretische modellen die worden afgeleid van de 
data (Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1990 in Monographs of the society for research in child 
development, 2012). De Grounded Theory wordt stap voor stap ontwikkeld en geverifieerd op basis van 
het systematisch verzamelen en analyseren van data. Een belangrijke methode hierin is het constant 
vergelijken. Hierbij worden belangrijke bevindingen die zijn ontdekt getoetst met als doel om de theorie te 
verscherpen, te bevestigen of te corrigeren. Het ontwikkelen van de theorie is een proces waarin de theorie 
voortdurend in ontwikkeling is (Wester, 1984).  

3.2) Data verzameling methodologie, deelnemers en procedures 
 

In een onderzoeksopzet volgens de principes van de Grounded Theory kan informatie worden verkregen 
uit een veelheid van bronnen, zoals interviews, observaties, documenten en meer (Corbin & Strauss, 2008 
en Jong et al, 2016). De gekozen methoden waren daarom focusgroepen en interviews met experts op het 
gebied van IM en/of PG. Binnen Grounded Theory is de data verzameling een iteratief (herhalend en 
stapsgewijs) proces waarin het verzamelen van data en het analyseren van data elkaar constant afwisselen. 
Het analyseren van data informeert en vormt welke vervolgstappen er worden genomen voor de verdere 
data verzameling (Charmaz, 2006). Figuur 3 en Tabel 3 laten de genomen stappen in dit onderzoek zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figuur 3. Data verzameling methoden en rondes 
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De eerste ronde van data verzameling is gestart met een focusgroep (stap 1) en vijf interviews (stap 2). 
Vervolgens  zijn deze data geanalyseerd (stap 3) en teruggekoppeld in de tweede focusgroep (stap 4). De 
analyse van de tweede focusgroep heeft de vervolgstap voor de verdere data verzameling in ronde twee 
bepaald (stap 5). In ronde twee zijn er nog zes interviews afgenomen (stap 6). Deze data zijn geanalyseerd 
(stap 7) en opnieuw teruggekoppeld in de derde focusgroep  waarmee de data verzameling werd afgesloten 
(stap 8). Daarna is het eindrapport geschreven (stap 9). 

Tabel 3. Overzicht van data verzameling rondes en methoden 

Ronde 1, 27 september – 22 oktober  Doel 

Stap 1) Focusgroep 1 - NIKIM bestuur (27/9) 
  
 

1. Powerpoint presentatie Marja van Vliet: 
Inzicht krijgen in positieve gezondheid. 
 
2. Focusgroep discussie: 
Inventarisatie van ideeën en theorie. 
 

Stap 2) Interviews met experts Inventarisatie van ideeën en theorie. 
 

Stap 3) Data-analyse Data analyseren, ideeën en theorie 
samenvatten in een PowerPoint presentatie. 
 

Stap 4) Focusgroep 2 - NIKIM bestuur (25/10) 1. Powerpoint presentatie Ellen van der Pol: 
Terugkoppeling van ideeën en theorie.  
 
2. Focusgroep discussie: 
Toetsen, verscherpen, bevestigen en 
corrigeren van ideeën en theorie. 
 

Stap 5) Data-analyse  Data analyseren, daarmee vervolgstappen 
bepalen voor ronde 2 
 

 
Ronde 2, 18 november – 6 december 

 

Stap 6) Interviews met het NIKIM bestuur en experts Inventarisatie van ideeën en theorie.  
 
 

Stap 7) Data-analyse Data analyseren, ideeën en theorie 
samenvatten in een PowerPoint presentatie. 
 

Stap 8) Focusgroep 3 - NIKIM bestuur (6/12) 1. Powerpoint presentatie Ellen van der Pol: 
Terugkoppeling van ideeën en theorie.  
 
2. Focusgroep discussie: 
Ideeën en theorie ‘toetsen’, verscherpen, 
bevestigen of corrigeren.  
 

Stap 9) Eindrapport schrijven (vanaf 7/12) Totale dataset analyseren, schrijven van de 
resultaten, discussie, conclusie en 
aanbevelingen.  
 
 

3.2.1) Focusgroepen  

Er zijn drie focusgroepen geweest waarin de ideeën en theorie zijn geïnventariseerd, teruggekoppeld en 
getoetst. Als de toetsen lieten zien dat de ideeën juist waren, werden ze als ‘Grounded Theory’ beschouwd. 
Alle focusgroepen duurden twee uur en zijn opgenomen op de audio.  
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Deelnemers 
De deelnemers van de focusgroepen waren de bestuursleden van het NIKIM bestaande uit: 

 Ines von Rosenstiel, voorzitter; kinderarts 

 Judith Meijer, directeur; penningmeester; directeur bij GGZ-organisatie Indigo 

 Karlien Bongers, chirurg, auteur 

 Gabriëlle Rutten, zorgverlener-organisatie adviseur, coach en trainer 

 Winnie Schats, informatiespecialist 

 Martine Busch, directeur van Praag Instituut 

 Miek Jong, medisch bioloog, afdelingshoofd voeding en gezondheid LBI 

Gespreksleiding: 

 Herman van Wietmarschen en Ellen van der Pol, onderzoekers Louis Bolk Instituut 

De deelnemers zijn gekozen omdat de onderzoeksopdracht is bedacht en ontstaan in een bijeenkomst van 
het NIKIM bestuur en de uitkomsten van het onderzoek met name voor het NIKIM relevant zullen zijn. 
Daarnaast hebben de bestuursleden van het NIKIM de geschikte expertise, met name op het gebied van 
IM. Omdat de expertise betreffende PG voor sommige deelnemers wellicht minder aanwezig zou zijn werd 
gekozen om de eerste focusgroep te beginnen met een powerpoint presentatie over PG gegeven door 
Marja van Vliet, voormalig onderzoekster op het LBI en expert op het gebied van PG.   

Procedure 
De focusgroepen zijn eind juni 2016 ingepland door Miek Jong. Oorspronkelijk waren er vier focusgroepen 
ingepland, op 27/9, 25/10, 22/11 en 6/12 van 19:00-21:00. Alvorens iedere focusgroep is er een officiële 
uitnodiging verstuurd naar de deelnemers te vinden in Bijlage 1. Na de tweede focusgroep werd 
gezamenlijk besloten om de focusgroep van 22/11 te laten vervallen. De reden hiervoor was om meer tijd 
te creëren voor het verzamelen en analyseren van interviews, waaronder individuele interviews met de 
leden van het NIKIM bestuur. De kernvragen voor de focusgroep discussies zijn niet van te voren bekend 
gemaakt. De deelnemers hoefden daardoor niks voor te bereiden. Het draaiboek was voor elke focusgroep 
hetzelfde, behalve het doel en de kernvragen voor de focusgroep discussie. Het draaiboek en de kernvragen 
van het gesprek zijn te vinden in Bijlage 2. Omdat de deelnemers elkaar goed kennen was het niet nodig 
om tijd te besteden aan een kennismaking. De focusgroepen werden gestart door een korte introductie van 
Herman van Wietmarschen over de doelstelling en opzet van de bijeenkomst. Als volgt bestonden de 
bijeenkomsten uit 1) een presentatie en 2) een focusgroep discussie.  

Tabel 4. Focusgroepen 

Focusgroep Datum, tijd, locatie,  
aan- en afwezigen 

Doel 

Focusgroep 1 27-9, 19:00-21:00, van Praag 
Instituut te Utrecht 
 
Aanwezig: Marja van Vliet,  
Miek Jong, Ines von 
Rosenstiel, Judith Meijer, 
Karlien Bongers, Gabriëlle 
Rutten, Martine Busch, 
Winnie Schats, Herman van 
Wietmarschen, Ellen van der 
Pol. 

1. Powerpoint presentatie Marja van Vliet:  
Inzicht geven in positieve gezondheid. Marja van 
Vliet is gezondheidswetenschapper en expert 
positieve gezondheid.  
 
2. Focusgroep discussie: 
Inventarisatie van ideeën en theorie. 
 

Focusgroep 2 25-10, 19:00-21:00, LBI te 
Driebergen 
 
Aanwezig: Ines von 
Rosenstiel, Judith Meijer, 
Karlien Bongers, Winnie 

1. Powerpoint presentatie Ellen van der Pol: 
Terugkoppeling van ideeën en theorie. 
 
2. Focusgroep discussie: 
Toetsen, verscherpen, bevestigen en corrigeren 
van ideeën en theorie. 
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Schats, Herman van 
Wietmarschen, Ellen van der 
Pol. Afwezig: Miek Jong, 
Gabriëlle Rutten, Martine 
Busch. 

Focusgroep 3 6-12, 19:00-21:00, LBI te 
Driebergen 
 
Aanwezig: Ines von 
Rosenstiel, Judith Meijer, 
Winnie Schats, Martine 
Busch,  Herman van 
Wietmarschen, Ellen van der 
Pol. Afwezig:  Miek Jong, 
Gabriëlle Rutten, Karlien 
Bongers. 

1. Powerpoint presentatie Ellen van der Pol: 
Terugkoppeling van ideeën en theorie. 
 
2. Focusgroep discussie: 
Ideeën en theorie ‘toetsen’, verscherpen, 
bevestigen of corrigeren.  
 
 

 
3.2.2) Interviews 
Er zijn in totaal elf interviews afgenomen. Na de eerste focusgroep  zijn vijf  interviews afgenomen met 
experts. Na de tweede focusgroep twee zijn er nog twee interviews afgenomen met experts en vier 
interviews zijn afgenomen met bestuursleden van het NIKIM. Hier is voor gekozen zodat ook de individuele 
meningen verkend konden worden, dieper dan mogelijk zou zijn in de focusgroepen. Deze individuele 
interviews hebben ervoor gezorgd dat ook de verschillen in meningen goed werden verkend. De duur van 
de interviews varieerde met een gemiddelde duur van vijftig minuten. Alle interviews werden uitgevoerd 
door dezelfde onderzoekster (Ellen van der Pol).  

 
Deelnemers 
In totaal zijn er in dit onderzoek vijftien personen per email benaderd voor een interview. Van deze 
personen zijn er elf geïnterviewd (zie Tabel 5 en Tabel 6). Deze groep bestond uit zeven vrouwen en vier 
mannen. Met twee leden van het NIKIM bestuur was het niet mogelijk om een interview in te plannen 
vanwege praktische en logistieke omstandigheden. Van twee benaderde experts, Chantal Walg en Simone 
Ardesch, is er geen (concrete) reactie gekomen. De volgende personen zijn geïnterviewd: 

Tabel 5. Geïnterviewden experts in interview ronde 1 

Geïnterviewden Achtergrond Datum, duur, locatie  Via contactpersoon  

1. Rogier Hoenders 
[M] 

 

Psychiater, CIP 12/10 – 26:21 
Skype, Louis Bolk Instituut, 
Driebergen 

Martine Busch  

2. Jean Pierre Janssen 
[M] 

Zorgverlener 
homeopathie, neuraal 
therapie 

14/10 – 57:41 
Skype, Leeuwenborch, 
Wageningen 

Miek Jong 

3. Yan Schroen 
[M} 

Acupuncturist en 
Chinese geneeskunde 

19/10 – 51:03 
Louis Bolk Instituut, 
Driebergen 

Herman van 
Wietmarschen 

4. Marko van Gerven  
[M] 

Psychiater, betrokken 
bij de AIM 

20/10 – 58:36 
Louis Bolk Instituut, 
Driebergen 

Martine Busch 

5. Fenna Heyning 
[V] 

Directeur STZ, 
betrokken bij 
consortium IM  

24/10 – 49:00 
 STZ, Utrecht 

Martine Busch 
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Tabel 6. Geïnterviewden NIKIM bestuur en experts in interview ronde 2 

Geïnterviewden Achtergrond Datum, duur, locatie Via contactpersoon 

6. Winnie Schats 
[V] 

Informatiespecialist 18/11 – 1:19:08 
Zaandam 
 

N.v.t. 

7. Martine Busch 
[V] 

Directeur van Praag 
Instituut 
 

18/11 – 01:00:36 
van Praag Instituut, 
Utrecht 

N.v.t. 

8. Judith Meijer 
[V] 

Directeur/bestuurder 
GGZ indigo 

18/11 – 45:07 
 van Praag Instituut, 
Utrecht 

Nv.t. 

9. Gabriëlle Rutten 
[V] 

Zorgverlener-
organisatie adviseur 

23/11 – 50:10 
Skype,  Wageningen 

N.v.t. 

10. Francisca 
Flinterman  
[V] 

GGD Amsterdam  24/11 – 1:02:55 
GGD,  Amsterdam  

Herman van 
Wietmarschen 

11. Machteld Huber 
[V] 
 

Institute for Positive 
Health 

5/12 – 19:05 
Telefoon, Louis Bolk 
Instituut 

Inge Boers 

 
Procedure 
De steekproef strategie die gebruikt werd bij het selecteren van de experts was de  ‘non-probability 
sampling’ van een doelgerichte steekproef.  Een belangrijk kenmerk van  een doelgerichte steekproef is dat 
de deelnemers worden geselecteerd op basis van bekende eigenschappen (Ritchie, Lewis, Nicholls, 
Ormston, 2013). De geïnterviewden zijn geselecteerd op basis van de volgende selectie criteria: 

o Vertegenwoordigen een verscheidenheid aan achtergrond, beroep, leeftijd en geslacht [M/V].  
o Zijn experts op het gebied van IM en/of PG en bij voorkeur bekend met beide concepten. 

De steekproef varieert in kenmerken omdat in een doelgerichte steekproef de deelnemers zo divers 
mogelijk dienen te zijn (Ritchie, Lewis, Nicholls & Ormston, 2013). Bij voorkeur wordt er ‘data-verzadiging’ 
bereikt wat betekent dat de data-verzameling wordt gestopt wanneer de informatie repetitief wordt en er 
geen nieuwe inzichten worden verkregen met meer data (Ritchie, Lewis, Nicholls & Ormoston, 2013). 
Helaas is er in dit onderzoek geen data verzadiging bereikt, dit was niet mogelijk binnen het tijdsbestek.  
 
De geïnterviewden zijn geworven door middel van de sneeuwbaltechniek via contactpersonen van het LBI 
of het NIKIM. De contactpersoon heeft eerst om toestemming gevraagd of er contact mocht worden 
opgenomen. Vervolgens zijn de deelnemers via de e-mail benaderd (zie Bijlage 3). In deze e-mail werden 
de deelnemers geïnformeerd over het doel en de opzet van het onderzoek en het interview. Nadat de 
deelnemer interesse heeft getoond, plande de onderzoeker een afspraak in via  e-mail. De interviews waren 
semigestructureerd op basis van een interview gids om de interviews te structureren (zie Bijlagen 4,5 en 6). 
De interviews vonden bij voorkeur plaats in een door de deelnemer gekozen vertrouwde omgeving. Indien 
dit niet mogelijk was werd het interview via Skype of telefonisch afgenomen. De deelnemers werd 
toestemming gevraagd voor de audio-opname en transcriptie van het interview. De deelnemers werden 
geïnformeerd over het vertrouwelijk behandelen van de data. De interviews werden als geheel niet gedeeld 
met anderen en citaten zijn anoniem verwerkt. De uitgewerkte samenvatting werd naar de geïnterviewde 
gestuurd en indien nodig aangepast op correctheid. 

3.3) Data analyse  
 
Tijdens de data analyse is er orde  aangebracht in de data. Figuur 4 laat de fasen van data analyse zien. 
Tijdens de eerste data verzameling ronde (stap 1) zijn focusgroep 1 en interviews 1 t/m 5 uitgewerkt in 
‘verbatim style’ (letterlijk van woord tot woord) (stap 2). Om inzicht te krijgen in de belangrijkste thema’s, 
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is er vervolgens van de focusgroep en ieder interview een samenvatting gemaakt met de belangrijkste 
punten (stap 3). In de samenvattingen zijn langere uitspraken teruggebracht tot kortere uitspraken en is de 
hoofdbetekenis van wat er gezegd is opnieuw geformuleerd (Saunders, Lewis, Thornhill, Booij & Verckens, 
2011). Tijdens de volgende stap werden de data gecodeerd volgens de principes van Grounded Theory: 
inductief en flexibel (Charmaz, 2006). De inductieve methode is daarnaast het best geschikt voor het 
vergaren van nieuwe inzichten en theorieën (Braun & Clarke, 2006). Binnen deze methode zijn er vooraf 
geen vastgestelde codes of categorieën die de analyse sturen maar wordt er gefocust op ‘opmerkelijke’ 
zaken die de deelnemers benoemen (Saunders, Lewis, Thornhill, Booij, & Verckens, 2011). Aan de hand van 
deze methode zijn alle betekenisvolle citaten in de data gecodeerd, de codes gecategoriseerd en de 
belangrijkste thema’s geïdentificeerd (stap 4). In Bijlage 7 is de codeboom met de codes en de thema’s 
bijgevoegd. De volgende stap was het plaatsen van relevante stukken data, zogenaamde ‘data eenheden’ 
naar de juiste thema’s. Hierdoor is er structuur aangebracht in de data en op basis hiervan zijn de theorieën 
gevormd (stap 5). Van de theorieën is een powerpoint presentatie gemaakt en deze informatie is 
teruggekoppeld en getoetst in focusgroep 2 (stap 6). Daarna is ook focusgroep twee uitgewerkt in verbatim 
style. De daaruit verkregen data werden gebruikt om het plan van aanpak voor de volgende 
dataverzamelingsronde te vormen (stap 1). Hierna zijn alle stappen opnieuw doorlopen in data verzameling 
ronde 2. Tot slot is er na focusgroep drie aan de hand van de codeboom een analyse gemaakt van de gehele 
data set om de onderzoeksvragen te beantwoorden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4. Fasen in de data analyse op basis van Grounded Theory. 
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4) Resultaten 
 
Dit hoofdstuk omvat de resultaten van de drie focusgroepen en de elf interviews (zie Hoofdstuk 3). Er zijn 
drie focusgroepen en vier interviews afgenomen met de bestuursleden van het NIKIM. De andere zeven 
interviews zijn afgenomen met andere experts op het gebied van IM en/of PG, vijf op het gebied van IM en 
twee op het gebied van PG. De leden van het NIKIM bestuur worden altijd aangeduid met ‘deelnemers’ en 
de overige geïnterviewden met ‘geïnterviewden’. De pilaren en de pijlers verwijzen naar de beschrijving 
zoals beschreven in het theoretisch raamwerk (Hoofdstuk 2) en tabel 2 (blz. 13). De informatie uit de 
focusgroepen en de interviews zijn gezamenlijk per onderzoeksvraag met elkaar geïntegreerd. 

4.1) Onderzoeksvraag 1: De vergelijking tussen IM & PG 
 
De resultaten die in deze paragraaf aan de orde komen worden gebruikt om antwoord te geven op 
onderzoeksvraag 1: ’Hoe verhouden de concepten IM en PG zich tot elkaar?’. In deze paragraaf worden eerst 
de belangrijkste overeenkomsten en verschillen in oorsprong, definitie & theorie en praktische invulling & 
gebruik beschreven. Daarna wordt er een overzicht gegeven van hoe de concepten zich mogelijk tot elkaar 
verhouden.  

4.1.1) Overeenkomsten en verschillen in oorsprong   

Overeenkomsten: De grootste overeenkomst in oorsprong tussen de concepten is volgens de deelnemers 
dat ze uit dezelfde bron voortkomen. De bron of de oorsprong van beide concepten word beschreven als 
een paradigma- of bewustzijnsverandering waarbij er breder wordt gekeken en gedacht over gezondheid. 
IM & PG worden gezien als twee conceptualisaties die hieruit zijn voortgekomen om vorm te geven aan 
deze bredere blik op gezondheid. De deelnemers geven aan dat breder kijken naar gezondheid niet per 
definitie vernieuwend is. Binnen de complementaire zorg, het ‘Holistisch denken’, de GGZ, planetree en de 
Salutogenese benadering wordt er bijvoorbeeld al langer gedacht in termen van mogelijkheden, evenwicht, 
herstelbenadering en het ondersteunen van het adaptief en zelfhelend vermogen. Een aantal deelnemers 
en geïnterviewden leggen uit dat het er uiteindelijk niet om gaat of de zorg het label PG, IM, regulier of 
complementair draagt maar dat de cliënt de beste zorg ontvangt door een vernieuwende blik op 
gezondheid:  

 Deelnemer: Ondertussen zal je ook hopen dat er langzamerhand een soort zaadjes geoogst 
  worden dat mensen ook écht anders gaan denken, ja dat zal natuurlijk niet van de een op de 
  andere dag gaan, maar.. 

Geïnterviewden noemen dat het bij de paradigmaverandering gaat om het integreren van een holistische 
blik, aandacht voor gezondheid, het centraal stellen van de cliënt, het aanpakken van de oorzaak van ziekte 
(in tegenstellig tot symptoombestrijding alleen) en het vergroten van het pallet aan zorg. Een van de 
geïnterviewden noemt daarnaast dat IM & PG pas vernieuwend zijn als er ook écht vanuit een ander 
paradigma wordt gedacht en gehandeld. De systeemtheorie van Bertalanffy of de Gaia Theory van Lovelock 
kunnen daarvoor als uitgangspunt worden genomen, aldus de geïnterviewde. Een dergelijke 
paradigmaverandering wordt vooral als een sociaal-cultureel fenomeen gezien dat wordt beïnvloed door 
(politieke) belangen en tijd. Sommige geïnterviewden geven daarnaast aan dat het financieringssysteem in 
de zorg niet ondersteunend is omdat het verrichtingsgericht is ingestoken. Een zorgverlener krijgt betaald 
voor het aantal verrichte operaties, niet op het emotioneel ondersteunen van een cliënt. 

Geïnterviewden zien dat er een trend gaande is waarin er steeds breder wordt gekeken naar de mens, in 
tegenstelling tot het reductionistisch kijken. Reductionistisch kijken is belangrijk maar blijkt niet voldoende 
omdat ziektebeelden te complex zijn geworden, en de mens meer is dan een verzameling cellen, aldus een 
aantal geïnterviewden. Een andere genoemde reden die de trend naar breder en holistisch kijken verklaard 
is de mogelijke verlaging van de kosten in de gezondheidzorg. Door de focus te verleggen naar preventie 
en wat mensen zelf kunnen, worden mensen zoveel mogelijk buiten de (dure) zorg gehouden. De concepten 
bieden daardoor mede oplossingen om de zorg duurzaam en betaalbaar te houden: 
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 Geïnterviewde: Die hele specialistische zorg is natuurlijk vréselijk duur, en wordt alleen maar 
  duurder, duurder, en de zorgpremies gaan weer omhoog omdat die toch blijven stijgen, en dit is 
  natuurlijk toch een manier om die zorgkosten omlaag te brengen. 

Verschillen: Er komt naar voren dat de concepten verschillen in het wanneer, waar en hoe ze zijn ontstaan. 
Zoals bekend bestaat IM sinds de jaren ’80 en is ontstaan in de Verenigde Staten, PG bestaat sinds 2011 en 
is ontstaan in Nederland. Het grootste verschil aldus de deelnemers is dat IM is ontwikkeld vanuit het 
zorgdomein en het perspectief van de zorgverlener, en PG is meer ontwikkeld vanuit het perspectief van 
de cliënt. IM is ontwikkeld om de zorgverlener antwoord te geven op hoe de zorgverlener kan bijdragen 
aan gezondheid. PG is daarentegen niet ontwikkeld met een bepaald doel, doelstelling of een bepaalde 
doelgroep, aldus een van de geïnterviewden. De geïnterviewde legt uit dat PG het toevallige resultaat is 
van het onderzoek naar indicatoren van gezondheid. Uit dit laatste onderzoek is empirisch naar voren 
gekomen dat met name cliënten gezondheid heel breed zien. Omdat bij het centraal stellen van de cliënt 
deze visie serieus genomen dient te worden, heeft Huber deze visie verder ontwikkeld richting het PG 
concept. Vervolgens is PG breed ontvangen in het reguliere zorgveld. 

4.1.2) Overeenkomsten en verschillen in definitie en theorie  
Overeenkomsten: De grootste overeenkomst in definitie en theorie die naar voren is gekomen is de bredere 
invalshoek en bredere manier van kijken en denken in termen van gezondheid en mogelijkheden, zoals 
bijvoorbeeld onderstaande geïnterviewde zegt: 

 Geïnterviewde: Ik snap heel goed dat het samenhangt, want het gaat natuurlijk allebei uit 
  van een integrale benadering van de mens. En niet alleen kijken naar het lichaam. 

Verschillen: Het verschil in definitie en theorie is dat PG door de meeste deelnemers en geïnterviewden een 
beschrijvend model is van wat mensen onder gezondheid verstaan, en IM als een geneeskundig model voor 
de zorgverlener van het hoe, het wat en waar gezondheid bevorderd kan worden. PG is uitgewerkt tot een 
gespreks- en scoringsinstrument van waaruit gezondheid kan worden begrepen en beschreven, en 
informatie kan worden verkregen over de eigen gezondheid of de gezondheid van de cliënt. De deelnemers 
leggen uit dat het een mooie samenvatting geeft van gezondheid en wat er nodig is om een gezond en 
betekenisvol leven te hebben, maar dat het geen antwoord geeft op hoe de zorgverlener hier een bijdrage 
aan kan leveren. IM geeft daarentegen een beschrijving van idealen en morele waarden hoe een 
zorgverlener kan handelen en waar een zorgverlener rekening mee kan houden. IM wordt daarom 
beschreven als de therapeutische, interventie tool box om gezondheid te bereiken en te faciliteren. De 
kracht van IM is dat het de zorgverlener concreet iets in handen geeft wat toegepast kan worden, aldus een 
van de deelnemers.  

Tabel 7. Overeenkomsten en verschillen in definitie en theorie 

Integrative Medicine Positieve Gezondheid 

Pilaar 1, pijler I - De therapeutische relatie Wel overeenkomend vanwege het centraal 
stellen van de cliënt. 

Pilaar 2 - Kijkt naar de gehele mens Wel overeenkomend vanwege het breed en 
holistisch kijken naar gezondheid. 

Pilaar 3, pijler III - Alle evidence-based behandelingen Helemaal niet overeenkomend. 

Pilaar 4 - Om tot optimale gezondheid en herstel te 
komen 

Overeenkomend vanwege de focus die ligt 
op het versterken van gezondheid en 
veerkracht. 

Pijler II - Preventie en leefstijl Wel overeenkomend vanwege de focus op 
eigen-regie. 

Pijler IV - Helende omgeving Minder overeenkomend. 

 
De overeenkomsten en verschillen in de pilaren en pijlers zijn geïllustreerd in tabel 7. Drie van de vier pilaren 
van de definitie van IM worden door de meeste deelnemers en geïnterviewden in het concept van PG 
herkend, namelijk pilaar 1, 2 en 4. Ook pijler II en de wisselwerking tussen lichaam en geest worden herkend 
binnen PG. Het grootste inhoudelijke verschil tussen de concepten is dat er binnen PG niet expliciet iets 
wordt gezegd over niet-reguliere geneeswijzen, waaronder CAM (pilaar 3/pijler III). Het komt binnen PG 
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helemaal  niet aan de orde. Ook aan de helende omgeving (pijler IV) wordt tot zover binnen PG minder 
aandacht aan besteed.  

Een laatst genoemd verschil is dat de zorgverlener vanuit IM mogelijk een meer actieve houding en PG een 
meer passieve houding aan neemt ter bevordering van gezondheid. Een van de geïnterviewden legt uit dat 
de cruciale vraag binnen PG is ‘hoe gaat het met u?’ en niet ‘wat kan ik voor u doen?’. Terwijl de 
zorgverlener van IM gezondheid wil bevorderen en daarbij een hele kist aan dingen opentrekt die kunnen 
worden voorgeschreven, houdt binnen PG de zorgverlener juist de handen op de rug. Binnen PG gaat het 
er niet om of het pallet van zorg breder wordt, maar dat de cliënt in zijn eigen kracht komt, zelf gaat kiezen 
en zelf aan de slag gaat. De focus ligt niet op verbreding van de therapeutische tool box, maar dat de 
attitude van de cliënt verandert en dat de behoefte van de cliënt centraal komt te staan, aldus de 
geïnterviewde:  

 Geïnterviewde: Wat het belangrijkst is binnen PG is die attitude, die houding verandering is zo 
  ontzettend essentieel. Veel meer leren luisteren, dan in de actie schieten. En het zou heel goed 
  kunnen zijn dat er binnen IM nog steeds de ouderwetse houding wordt aangenomen van ‘ik  ga u 
  beter maken’. Binnen PG wordt dat precies omgekeerd, en wordt er gesproken over betekenisvol 
  leven. En de therapeut moet zijn handen veel meer op zijn rug houden, en daar staat het mogelijk 
  haaks op elkaar. 

4.1.3) Overeenkomsten en verschillen in praktische invulling en gebruik  

Verschillen: Wat praktische invulling en gebruik betreft zijn er alleen verschillen naar voren gekomen. Bijna 
alle deelnemers en geïnterviewden hebben aangegeven dat PG in tegenstelling tot IM goed en breed wordt 
ontvangen in Nederland. Hoewel IM en andere vergelijkbare concepten zoals de Salutogenese en de 
Lastmeter [instrument wat al zestien jaar bestaat en ook zes dimensies van gezondheid bevat] al veel langer 
bestaan, wordt PG in tegenstelling tot deze concepten breed omarmd. Een geïnterviewde legt uit dat de 
Salutogenese in de wetenschap is blijven hangen, mogelijk vanwege het theoretische karakter. 
Daarentegen is PG in de praktijk ontstaan, herkenbaar en met makkelijke en kleurige woorden. De 
voornaamste genoemde reden waarom PG mogelijk beter wordt geaccepteerd dan IM is omdat er binnen 
PG niet expliciet iets wordt gezegd over de niet-reguliere geneeswijzen. Andere genoemde redenen zijn dat 
PG herkenbaarder is en dichter bij de mensen zit dan IM mogelijk ‘doordat het van de mensen zelf komt’, 
het de juiste terminologie heeft en PG van Nederlandse oorsprong is. Dat PG beter wordt ontvangen dan 
IM lijkt ook gelinkt te zijn aan het op de ‘de juiste tijd, juiste plaats’ zijn en wordt niet door iedereen 
begrepen vanwege de overeenkomsten die de concepten met elkaar hebben:  
 
 Geïnterviewde: Het is eigenlijk een beetje gek dat iedereen PG ineens fantastisch vindt, bijna dat ik 
  denk... jeetje het is wel heel veel aandacht. Terwijl mensen onterecht nog heel erg weg willen 
  blijven van IM. Dan denk ik ja, maar het is hetzelfde. 

Een ander genoemd verschil door de deelnemers was dat IM al langer bestaat en meer praktisch is 
uitgewerkt en geoperationaliseerd dan PG. Het concept heeft al handen en voeten in de (zorg)praktijk, zoals 
de polikliniek in het Slotervaartziekenhuis en het CIP. De deelnemers geven aan dat IM misschien wel goed 
geoperationaliseerd en ontwikkeld is maar dat het concept nog niet overal goed is geïmplementeerd. 
Meerdere deelnemers en geïnterviewden leggen uit dat dit komt omdat IM met name geassocieerd wordt 
met niet-reguliere geneeswijzen en dat dit een heel controversieel, ingewikkeld thema is in Nederland. 
Evidence-based is een moeilijk begrip waar veel discussie over bestaat en deels sociaal-cultureel bepaald 
is. In Nederland ontbreekt er bijvoorbeeld een traditie zoals in Duitsland waar natuurlijke geneesmiddelen 
of homeopathie in tegenstelling tot in Nederland wel door een groot deel van de zorgverleners 
geaccepteerd worden. Naast wetenschappelijke bewijsvoering en traditie hangt de acceptatie van een 
behandeling af of het werkingsmechanisme te begrijpen valt, zoals deze geïnterviewde toelicht:  

 Geïnterviewde: Neem de homeopathie, er zijn iets van 170 RCT gedaan met meer dan de helft een 
  positieve uitkomst en toch kunnen reguliere zorgverleners dat niet accepteren. Het zit dus niet op 
  het niveau van bewijsvoering, maar omdat zij vinden dat het niet aannemelijk is dat het zou 
  kunnen werken. Dus het heeft eigenlijk te maken met paradigma’s, hè, is het aannemelijk dat 
  iemand op afstand via reiki of gebed, gezondheid kan veranderen? En ik denk, we zeggen vaak dat 
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  het gaat om bewijsvoering, maar als je een laag dieper gaat kijken gaat het eigenlijk om hoe kijk 
  je tegen de wereld aan, en wat is je perspectief op wat waar kan zijn. 

Vanwege de voor- en waardeoordelen die in Nederland kleven aan niet-reguliere geneeswijzen heeft IM 
veel te maken gehad met kritiek en allerlei weerstanden en obstakels, bijvoorbeeld van de vereniging tegen 
de kwakzalverij. Een van de geïnterviewden legt uit dat door de angst om als kwakzalver gezien te worden, 
mensen doorschieten naar de andere kant en zich blind staren op hun eigen straatje. De kunst is juist om 
uit de extreme hoeken weg te blijven; niet zomaar alles op naïeve wijze accepteren en toestaan maar ook 
niet alles afwijzen en verketteren. Het gaat niet om regulier óf niet-regulier maar om een ‘skillvolle’ 
tussenweg om het beste van beide werelden samen te brengen: 

 Geïnterviewde:  ‘Ik noem het ook wel uit de kast komen’. Ziekenhuizen die regulier zijn en daar 
  trots op zijn, en expliciet uit de kast durven komen van goh, wij bieden ook andere zorg aan. Dan 
  durft een academisch ziekenhuis te zeggen van ja ik ben er trots op. En dus niet stiekem zo van 
  want dan sta ik straks weer in de krant als kwakzalver. In Amerika zijn ze al uit de kast, wij in 
  Nederland en Europa lopen daar achter aan.  
 
Het lijkt het erop dat er bij PG  bewust voor gekozen is om uit een verbreding van de therapeutische tool 
box te blijven. Echter ontvangt ook PG toenemende kritiek. Geïnterviewden noemen bijvoorbeeld dat er 
kritiek is dat het concept vaag en nog niet goed wetenschappelijk onderbouwd is, en mogelijk nog steeds 
de mens niet als geheel ziet door de differentiatie in de zes dimensies.  

Een laatst genoemd verschil in praktische uitwerking is dat PG minder sterk gelinkt lijkt te zijn aan de zorg. 
Deelnemers en geïnterviewden noemen dat PG een bredere doelgroep aanspreekt want zowel  individuen 
als organisaties kunnen er mee aan de slag. Met de uitwerking van PG wordt er op dit moment 
geëxperimenteerd door allerlei partijen, ook partijen buiten de zorg zoals gemeenten. Een van de 
geïnterviewden legt uit dat wanneer er sprake is van sociale problematiek, het vruchtbaar blijkt als de 
zorgverlener samenwerkt met sociale wijkteams. Vanuit PG wordt er daarom gefocust op een 
samenwerking tussen het zorgdomein en het sociale domein, bijvoorbeeld met aandacht voor  
werkgelegenheid en goede behuizing. PG wordt daarnaast politiek en financieel gesteund en heeft 
daardoor meer invloed, macht en organisatiekracht dan IM. PG is daardoor waarschijnlijk beter in staat on 
maatschappelijke betrokkenheid te bewerkstelligen en organisaties, instellingen en mensen met elkaar te 
verbinden, aldus een van de deelnemers.  

4.1.4) Hoe IM & PG zich tot elkaar verhouden   

Aan de hand van de verkregen overeenkomsten en verschillen tussen de concepten is er door de 
onderzoekster een figuur gemaakt om te illustreren hoe de concepten IM & PG zich mogelijk tot elkaar 
verhouden (Figuur 5). De figuur illustreert het overkoepelende doel van de concepten van een verbreding 
in het denken en kijken naar gezondheid en welzijn. Omdat de meeste deelnemers en geïnterviewden 
hebben aangegeven dat PG eigenlijk over het hele leven gaat is PG in het figuur centraal geplaatst en gelinkt 
aan de verschillende domeinen van het leven:  

 Geïnterviewde: Gezondheid gaat over het hele leven. Maar wat je dan gaat doen, dat wordt zeker 
  niet alleen door de dokter opgelost. Je ziet dat dokters intensief gaan samenwerken met de 
  sociale wijkteam, of met psychologen, bij wijze van spreken kan het nog veel breder zijn. Omdat 
  het allerlei terreinen van het leven bevat. 
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PG is een breed concept en zou ook in de praktijk op die manier moeten worden ingevuld, aldus een van 
de deelnemers. De figuur laat daarom zien dat gezondheid niet alleen het domein van de zorgomgeving 
betreft, maar ook die van het individu, de sociaal-maatschappelijke omgeving en de fysieke leefomgeving. 
Een van de deelnemers legt uit dat gezondheid zich in het hele leven bij wijze van spreken voor 20% in de 
zorg afspeelt en 80% doet het individu zelf. In dit figuur is PG daarom afgebeeld als het individu met zes 
dimensies van gezondheid, waar het individu een actieve betrokkenheid heeft en eigen regie voert over de 
gezondheid. Wanneer het individu toch te maken krijgt met ziekte of crisis kan er beroep worden gedaan 
op de sociaal-maatschappelijke- of de zorgomgeving. IM is in het figuur afgebeeld als een 
gezondheidszorgcentrum in de zorgomgeving. Een van de geïnterviewden legt uit dat IM kan worden gezien 
als de zorgkant van hoe de zorgverlener zou kunnen bijdragen aan PG: 

 Geïnterviewde: Ik zou me kunnen voorstellen dat als je PG zou willen bevorderen vanuit de zorg, 
  dat je dán zo een IM aanpak zou moeten volgen. Omdat als je aan al die aspecten van PG 
  aandacht wil geven, dan begin je al bij een goede relatie, en aandacht voor preventie en leefstijl. 
  Het lijkt erop alsof IM zeg maar de zorgpoot is om PG te versterken, maar als je daarnaast ook 
  nog de sociale en fysieke omgeving meeneemt, en je neemt het sociale domein nog verder mee, 
  dán kom je aan een brede aanpak. 

Figuur 5. IM & PG in perspectief 
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Interdisciplinaire samenwerking tussen professionals binnen en buiten de zorgomgeving staat in de figuur 
centraal. Een van de deelnemers legt uit dat het gaat om het optimaal benutten en verbinden van het hele 
spectrum van professionals en expertises. Zowel deelnemers als geïnterviewden geven dan ook aan dat er 
vanuit de zorgomgeving wel de link naar de samenleving moet worden gelegd, zoals naar maatschappelijk 
werk of buurtteams. Geschikte hulp en passende interventies kunnen immers ook op het sociaal-
maatschappelijk vlak liggen. Dit past bij de visie van IM omdat er binnen IM al langer verder wordt gekeken 
dan de eigen expertise en het medische domein, aldus de deelnemers. Daarnaast geven de deelnemers aan 
dat de pijlers van IM niet alleen gelden binnen de zorgomgeving maar ook daarbuiten kunnen worden 
toegepast, omdat de pijlers als overkoepelende begrippen zijn die van toepassing zijn op alle zes dimensies. 
Met name preventie en leefstijl (pijler II) en de helende omgeving (pijler IV) zouden bij voorkeur sociaal-
maatschappelijk moeten worden aangepakt, zoals door de overheid, gemeenten, het onderwijs, op de 
werkvloer, door het onderwijs, het RIVM en de GGD.  

4.2) Onderzoeksvraag 2: Het verbinden van IM & PG tot een conceptueel model  
 
De resultaten die in deze paragraaf aan de orde komen worden gebruikt om antwoord te geven op 
onderzoeksvraag 2: Kunnen de concepten IM & PG een verbinding met elkaar maken en indien ja, hoe kan 
dat gedaan worden? In deze paragraaf wordt eerst geschetst wat de meerwaarde is vanuit IM, en wat de 
meerwaarde is vanuit PG om wel of niet verbinding te maken met het andere concept. Daarna wordt er een 
overzicht gegeven van hoe de concepten mogelijk met elkaar verbonden kunnen worden tot meerdere 
conceptuele modellen. 

4.2.1) Meerwaarde vanuit IM om te verbinden met PG  

Zowel deelnemers als geïnterviewden geven aan dat de meerwaarde van het wel of niet verbinden tussen 
de concepten afhangt van het gekozen perspectief. De deelnemers leggen uit dat vanuit IM het concept PG 
al wordt omarmd omdat er binnen IM al langer op een brede manier naar gezondheid wordt gekeken. Er 
zijn dan ook geen redenen om vanuit IM tegen PG te zijn. Een van de deelnemers legt uit dat bij het 
beoefenen van IM het spinnenweb zal worden vergroot en dat daar dus al een verbinding tussen de 
concepten is gevonden. 
 
Er worden zowel strategische als inhoudelijke redenen genoemd om vanuit IM te verbinden met PG. De 
eerste strategische reden is dat de beweging naar gezondheid in Nederland wordt opgepakt vanuit PG en 
niet vanuit IM. Het wordt daarom verstandig gevonden om vanuit IM bij deze beweging aan te sluiten. Een 
van de deelnemers licht toe dat het gaat om het handig gebruik maken van dat er hetzelfde doel wordt 
nagestreefd, namelijk dat diverse organisaties willen veranderen naar een focus op gezondheid. De 
concepten kunnen elkaar helpen en versterken om de kern van het verhaal vast te houden. Een andere 
geïnterviewde legt daarnaast uit dat het zoeken naar common ground tussen de concepten kan bijdragen 
aan het voorkomen van verwarring tussen de concepten en kan zorgen dat er niet teveel verschillende 
concepten worden gehanteerd. Mogelijk kunnen de concepten tot een synthese komen waarin de 
benaderingen in elkaars verlengde komen te liggen: 

 Geïnterviewde: Waar behoefte aan is, is om op een of andere manier tot een synthese te komen 
  waarin je niet meer praat over allemaal concepten, maar je bent op zoek naar één 
  eenheidsconcept waarin verschillende benaderingen niet met elkaar vloeken maar in elkaars 
  verlengde liggen. 

PG wordt in Nederland breed omarmd en vanuit IM wordt dit als positief gezien omdat het mogelijk een 
gunstig effect heeft op het in de praktijk brengen van IM. Als een zorgverlener iets wil doen met PG dan 
zullen de zes dimensies helpen om breder te kijken. Hierdoor zal er ook breder gekeken worden naar 
oplossingen en dit kan bijdragen aan het hanteren van een bredere manier van werken. Dit principe is 
afgebeeld in figuur 6 waarin geïllustreerd is dat als PG zijn weg vindt in de reguliere gezondheidszorg, dat 
dan breder gekeken zal worden naar gezondheid. De hypothese is dat dit de stap naar IM complementaire 
interventies gemakkelijker maakt.  



30 Exploratief onderzoek naar het verbinden van Integrative Medicine en Positieve Gezondheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

De inhoudelijke reden voor de IM zorgverlener om te verbinden met PG is de toegevoegde waarde van het 
scoringsinstrument [spinnenweb] en de vragenlijst. De deelnemers geven aan dat het voor de zorgverlener 
handig kan zijn om PG als doel te nemen en het spinnenweb te gebruiken als diagnostisch instrument of 
toetssteen om het effect van de IM behandeling te bepalen, zoals beschreven in Tekst box 1. Het 
spinnenweb wordt voor en na de behandeling met de cliënt ingevuld en zo kan het effect van de 
behandeling worden gemeten. Het stimuleert de (IM)-zorgverlener om rekening te houden met de zes 
dimensies en de effectiviteit van de behandeling samen met de cliënt te bepalen op deze zes dimensies.  

4.2.2) Meerwaarde vanuit PG om te verbinden met IM  

Op dit moment wordt er vanuit PG geen verbinding gemaakt met IM. De voornaamste reden die hiervoor 
genoemd wordt door zowel deelnemers als geïnterviewden is, zoals besproken, dat IM geassocieerd wordt 
met niet-reguliere geneeswijzen en hiervoor kritiek en weerstand heeft ontvangen. Het is aldus de 
deelnemers dus een strategische keuze om vanuit PG vooralsnog niet te verbinden met IM omdat het 
anders mogelijk met dezelfde weerstanden te maken krijgt.  

Inhoudelijk gezien zijn er volgens de deelnemers wel redenen om vanuit PG te verbinden met IM. De 
deelnemers stellen dat de gemiddelde reguliere zorgverlener die iets wil doen met PG geen idee heeft hoe 
het toegepast kan worden. Binnen IM is er al praktijkervaring en zijn er handelingsperspectieven en 
praktische tools waar PG mogelijk iets aan kan hebben. Hoewel de dimensies lichaamsfuncties, mentaal 
welbevinden en dagelijks functioneren al redelijk regulier zijn ingevuld, is er met name op de dimensies 
zingeving, kwaliteit van leven en sociaal maatschappelijk functioneren nog winst te behalen en hier heeft 
IM mogelijk iets te bieden, aldus een van de deelnemers. Centraal bij PG staat de behoefte van de cliënt. 
Een geïnterviewde legt uit dat als je de cliënt serieus wilt nemen je ook IM en CAM serieus zou moeten 
nemen. Als 60% van de oncologie patiënten iets doet met IM of CAM, dan is het dus belangrijk. ’Je kan niet 
twee miljoen mensen in Nederland opzij zetten als knettergek, je hoeft niet alles te honoreren maar je moet 
het wel serieus nemen’, aldus de geïnterviewde.  

Andere geïnterviewden geven echter aan dat verbinden vanwege inhoudelijke redenen niet aan de orde is 
omdat PG voor andere uitdagingen en vragen staat dan IM. Daarnaast geven de zes dimensies momenteel 
voldoende aanknopingspunten om het concept in de praktijk te brengen. Er wordt momenteel onderwijs 
en bijscholing ontwikkelt en de ontwikkeling van het scoring- en het vraaginstrument gaan verder. Een van 
de geïnterviewden beschrijft dat de belangrijkste focus binnen PG het veranderen van de attitude is; dat de 
zorgverlener breder gaan kijken. Het is mogelijk dat PG ooit richting een bredere manier van werken groeit 
maar daar zal vanuit PG niet op worden aangestuurd: 

 Geïnterviewde: De relatie met ‘evidence-based behandelingen’ wordt vanuit PG niet gelegd, 
  domweg omdat het bij een heleboel dokters nog weerstand oproept. En het is eerst al goed dat 
  dokters breed gaan kijken. Dat het daar misschien ooit naar toe groeit, zou kunnen, maar daar 
  wordt nu niet op aangestuurd want dan zullen er mensen afhaken die er nu voor open staan. Het 
  is prima als de mensen van IM het concept PG herkennen en daar enthousiast over zijn, maar 
  vanuit PG zal er geen IM worden geadviseerd. 

4.2.3) Ontwikkeling van conceptuele modellen op basis van IM & PG  

In totaal zijn er drie ideeën naar voren gekomen hoe  een conceptueel model vanuit de samenvoeging van 

PG Regulier IM

Tekst box 1 

 0 – Spinnenweb invullen 

 1 – (IM) behandeling doen. 

 2 – Eindevaluatie: Is het 

gezondheidsoppervlak groter 

dan aan het begin?  

 
Figuur 6. PG als middel om IM in de praktijk te brengen 
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de concepten IM & PG ontwikkeld kan worden. In de interviews en de focusgroepen zijn deze ideeën 
getoetst.  

I) De IM & PG matrix  

Als eerste werd de IM & PG matrix ontwikkeld. Deze matrix is bedacht in zowel de eerste focusgroep als 
door één van de geïnterviewden. In de matrix worden de zes dimensies van PG tegenover de vier pijlers 
van IM geplaatst, hierdoor ontstaan er vierentwintig vakjes (Tabel 8).  De matrix zou op verschillende 
manieren en voor verschillende doelgroepen kunnen worden ingevuld en toegepast. Het is een hulpmiddel 
dat bijdraagt om de breedheid van gezondheid op tafel te leggen en invulling te geven aan het nieuwe 
denken. Het kan bijvoorbeeld functioneren als een bewustwordingsinstrument en checklist voor de 
zorgverlener of de (zorg)organisatie om te kijken of er met alle vakjes, dimensies en pijlers rekening wordt 
gehouden. Een ander idee was dat de matrix ingevuld kan worden met hulpvragen voor de zorgverlener en 
zo kan functioneren als gesprekstool voor in de spreekkamer. Ook zou de matrix ingevuld kunnen worden 
met passende interventies voor klachten clusters zoals stress, waardoor het kan functioneren als een 
doorverwijzingstool voor de huisarts afhankelijk van de prioriteiten van de cliënt. 
 

Tabel 8. De IM & PG matrix 

 Pijler I: 
Gelijkwaardige 
relatie cliënt-
zorgverlener  

Pijler II: 
Aandacht voor 
preventie en 
leefstijl 

Pijler III:  
Alle evidence-
based 
behandelingen 

Pijler IV: 
Werken in en 
aan een helende 
omgeving 

Dimensie 1: 
Lichaamsfuncties 

 

    

Dimensie 2: 
Mentaal welbevinden 

 

    

Dimensie 3: 
Zingeving 

 

    

Dimensie 4:  
Kwaliteit van leven 

 

    

Dimensie 5: 
Sociaal maatschappelijk 
participeren 

 

    

Dimensie 6: 
Dagelijks functioneren 

 

    

 

Er werden zowel positieve als negatieve punten genoemd betreffende de matrix. Wat positief werd 
gevonden was dat de 24 vakjes het gemakkelijker en hanteerbaarder kunnen maken om op de 
deelgebieden onderzoek op te zetten, bijvoorbeeld als een wetenschapper het effect van de therapeutische 
relatie op de zes dimensies wil meten. Elk vakje is op die manier te onderbouwen met wetenschappelijke 
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literatuur en de matrix sluit daardoor goed aan bij het reguliere veld. Een van de geïnterviewden legt uit 
dat één van de richtlijnen bij de artsenopleiding systematisch werken is en dat de matrix daar een geschikte 
methode voor is:  

 Geïnterviewde: Bij de artsenopleiding is een van de richtlijnen dat je gericht en systematisch 
  werkt. Daar is de matrix een uitstekende methode voor, want je moet gewoon zorgen dat je al de 
  hokken hebt afgekruist, en dat je daar iets zinnigs hebt bedacht. Op 24 punten heb je dan  
  systematische zorg. Ik denk dat dit veel beter is dan wat er regulier plaats vindt. Regulier is 1,2 
  dimensionaal en nog een beetje peper en een beetje zout maar niet systematisch. Dit is al een stuk 
  systematischer. 

Hoewel de deelnemers eerst overwegend positief over de matrix waren, waren zij uiteindelijk van mening 
dat het onduidelijk is hoe de matrix concreet kan worden ingevuld en toegepast. Als de matrix ingevuld 
wordt met interventies blijkt het bijvoorbeeld ingewikkeld om te bepalen in welk vakje yoga thuishoort. 
Omdat IM vanuit het perspectief van de zorgverlener en PG vanuit de cliënt is ontstaan kunnen de 
concepten nooit zomaar in elkaar geklikt of in elkaar geschoven kunnen worden, aldus een van de 
deelnemers. Ook een aantal geïnterviewden geven aan dat de pijlers en de dimensies niet gelijkwaardig 
aan elkaar zijn en dus niet zomaar één op één kunnen worden gezet. De meeste geïnterviewden waren niet 
erg positief over de matrix omdat de matrix statisch is en dat de dimensies en pijlers kunstmatig uit elkaar 
worden getrokken. Een van de geïnterviewden legt uit dat de matrix een reductionistische manier van 
kijken blijft waarin de zaken anders zijn gepresenteerd maar niet wezenlijk zijn veranderd:  

 
  Geïnterviewde: Als iemand een vraag heeft op zingeving en je gaat therapie toepassen op het 
  gebied van zingeving, dan ben je niet de mens als geheel aan het zien, maar haal je nog steeds  
  één stukje eruit dat je behandelt.  Misschien scoort iemand op zingeving laag omdat fysiek laag 
  scoort en dit samenhangt. Dus dit zijn nieuwe trucjes, op oude ideeën. Voor mij geen toegevoegde 
  waarde. 

II) De schillen  

Een van de geïnterviewden geeft aan de hand van een tekening aan al met een geïntegreerd model te 
werken waarin IM & PG niet van elkaar te onderscheiden zijn. Deze tekening is te zien in figuur 7. De 
geïnterviewde legt uit dat in het ideale geval de zorgverlener integraal werkt op de drie niveaus. In het 
eerste niveau (buitenste schil) begint de zorgverlener de cliënt te motiveren om zelf bij te dragen aan het 
eigen herstel. De cliënt is een actieve deelnemer in het ziekte proces, de zorgverlener geeft daarnaast het 
goede voorbeeld. In het tweede niveau (middelste schil) wordt er gekeken naar methoden die niet 
schadelijk en effectief zijn, vervolgens kunnen op het derde niveau (binnenste schil) ook reguliere 
interventies worden toegepast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 7. Drie niveaus van werken 
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Binnen de drie niveaus staat PG gelijk aan 1) preventie en leefstijl interventies en IM gelijk aan 2) 
complementaire en 3) reguliere interventies. Er kan daarnaast in twee richtingen bewogen worden, 
bijvoorbeeld in het geval van een ongeluk en  de aanpak in eerste instantie regulier is. Vervolgens kan er 
onderzocht worden waarom het ongeluk is gebeurd van waaruit er op aanvullende interventies kan worden 
gekomen vanuit de andere twee niveaus. Dit model is niet uitgebreid getoetst in de focusgroepen en de 
interviews. In de tweede focusgroep is het model voorgelegd aan de deelnemers maar er werd minder 
positief op gereageerd vanwege het hiërarchisch karakter en het  in de kern plaatsen van de reguliere 
interventies. Het model is vervolgens niet verder onderzocht vanwege gebrek aan tijd en het model dient 
dus nog verder getoetst te worden.  

III) De kegel   
Het derde en het laatste model is ontwikkeld door een van de deelnemers en te zien in figuur 8. De figuur 
representeert een kegel waarin het scoringsinstrument [spinnenweb] in het midden is geplaatst en 
daaromheen en onder zijn de pijlers van IM geplaatst met ringen. Het spinnenweb brengt de cliënt 
holistisch in kaart en de ringen van IM zeggen iets over het hoe, het wat en waar de gezondheid verbeterd 
kan worden. Het ‘hoe’ staat voor het aannemen van de juiste attitude van de zorgverlener door rekening 
te houden met ‘de therapeutische relatie’ (pijler I) en ‘aandacht voor preventie en leefstijl’ (pijler II). Het 
‘wat’ staat voor wat de zorgverlener kan doen om bij te dragen aan gezondheid door een integrale 
behandeling toe te passen (pijler III). Het ‘waar’ staat voor de helende omgeving (pijler IV). De kegel geeft 
zorgverleners of (zorg)organisaties die iets willen doen met PG maar niet weten hoe iets concreets in 
handen, aldus de deelnemers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens de deelnemers van de laatste focusgroep is deze figuur de belangrijkste uitkomst van het 
onderzoek. De figuur laat zien dat de concepten samen van toegevoegde waarde zijn en dat de concepten 
als inspiratie kunnen dienen voor de zorgverlener of (zorg)organisatie die de breedte van gezondheid 
samen met zijn cliënten wil opzoeken. Een van de deelnemers legt in de interviews uit dat het scoring- en 
vraaginstrument van PG in combinatie met pijler I en II uitgewerkt kunnen worden tot handvatten voor het 
consult van de zorgverlener. De volgende stap is de integrale behandeling waarin pijler III en IV kunnen 
worden uitgewerkt als handvatten voor passende interventies. Als laatste stap kan er een evaluatie 

Figuur 8. Positieve gezondheid kegel voor de zorgverlener. Van Praag Instituut (2016) 
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plaatsvinden waarbij het spinnenweb kan functioneren als toetssteen om het effectiviteit van de 
interventie te bepalen door het voor en na de interventie te laten invullen. Er kunnen in dit stadium andere 
facetten naar boven komen die in het (zorg)vervolgtraject aandacht verdienen. Op basis van deze 
informatie is er een gesprekskaart voor de zorgverlener ontwikkeld op basis van IM & PG, deze is te vinden 
in bijlage 8. De gesprekskaart is voorgelegd in de laatste focusgroep en werd zeker als kapstok goed 
bruikbaar geacht. Het model is verder niet uitgebreid besproken vanwege een gebrek aan tijd en dient nog 
verder getoetst te worden. Wel is er naar voren gekomen dat er al een IM anamnese bestaat en wellicht is 
het interessant of vanuit deze gesprekskaart hier iets aan toe kan voegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



5) Discussie  35 

5) Discussie 
 
In dit onderzoek is verkend hoe IM & PG zich tot elkaar verhouden en of en hoe de concepten verbinding 
met elkaar kunnen maken. Het onderzoeksdoel was om richting te geven op strategisch niveau aan 
(zorg)organisaties, (zorg)professionals en zorgverleners die werkzaam zijn of willen zijn op het gebied van 
IM en/of PG in Nederland en indien mogelijk, een conceptueel model van IM & PG te actualiseren. De 
gekozen aanpak was een exploratief kwalitatief onderzoeksdesign volgens de principes van de ‘Grounded 
Theory’ benadering. Er zijn drie focusgroepen en vier interviews met de bestuursleden van het NIKIM 
afgenomen en zeven interviews met andere experts op het gebied van IM en/of PG. In dit hoofdstuk worden 
de meest relevante bevindingen van dit onderzoek samengevat en wordt de betekenis van de resultaten 
geïnterpreteerd met ondersteunende literatuur. Daarna volgt een reflectie op de methodiek en tot slot 
wordt er richting gegeven op strategisch niveau aan (zorg)organisaties, (zorg)professionals en zorgverleners 
die werkzaam zijn of willen zijn op het gebied van IM en/of PG in Nederland en aanbevelingen gegeven voor 
vervolg onderzoek. 

5.1) Samenvatting en interpretatie van de resultaten 

 
5.1.1) Onderzoeksvraag 1: De vergelijking tussen IM & PG 

Oorsprong 
Er waren gedurende dit onderzoek een aantal interessante bevindingen. Een belangrijke overeenkomst in 
oorsprong was aldus de deelnemers dat IM & PG mogelijk twee conceptualisaties zijn die zijn voortgekomen 
uit dezelfde paradigmaverandering, net als andere vergelijkbare concepten zoals de Salutogenese. Er waren 
verschillende opvattingen over wat deze paradigmaverandering precies inhoudt maar het meest 
overkoepelende was dat het gaat om breder en holistisch denken en kijken naar gezondheid. Daarnaast 
kwam er naar voren dat een dergelijke paradigmaverandering met name wordt beïnvloed door tijd, 
financiële, sociaal-maatschappelijke en politieke factoren. In de literatuur wordt bevestigd dat innovatie in 
de zorg wordt beïnvloed door zes factoren, namelijk: Financiering, stakeholders, politiek, cliënten, 
technologie en verantwoording (Herzlinger, 2008). Vanwege hoge zorgkosten lijkt het maatschappelijk 
gezien gunstig om te veranderen (Louis Bolk Instituut, 2015). Echter komt in de resultaten naar voren dat 
het huidige financieringssysteem de beweging tegen lijkt te houden omdat het gericht is op verrichtingen 
en uitgaat van ziekte of aandoening. Dit houdt in dat de financiering van de zorg afhankelijk is van het aantal 
contacten of handelingen (zoveel mogelijk productie). Dit werkt belemmerend als er bijvoorbeeld behoefte 
is aan een verdiepend gesprek (Huber & Jung, 2015). Een belangrijk verschil in oorsprong was dat IM met 
een ander doel en voor een andere doelgroep is ontwikkeld. IM is ontwikkeld vanuit een groeiend besef 
dat de gezondheidszorg ineffectief is op het aanpakken van chronische ziekten en bijbehorende hoge 
kosten (Maizes, Rakel & Nierniec, 2009). PG is daarentegen niet met een bepaald doel of voor een bepaalde 
doelgroep ontwikkeld, aldus een van de geïnterviewden. Dit is een tegengesteld resultaat: PG is misschien 
niet ontwikkeld voor een bepaalde doelgroep, maar wel met een bepaald doel namelijk om een alternatief 
te bieden op de huidige definitie van de WHO (Huber et al, 2011).  

Definitie en theorie 
Een belangrijke overeenkomst tussen de concepten was dat beiden breed en holistisch kijken naar 
gezondheid en de cliënt, veerkracht en de eigen-regie centraal stellen. Daarmee bieden de concepten 
oplossingen om de zorg betaalbaar en duurzaam te houden. PG werd echter gezien als een model van 
waaruit gezondheid kan worden begrepen en beschreven en IM als een geneeskundig model met idealen 
en morele waarden van het hoe, het wat en waar gezondheid bevorderd kan worden. Alle pilaren en pijlers 
van IM worden in meer of mindere mate herkend bij PG met grote uitzondering van de niet-reguliere 
geneeswijzen (pilaar 3/pijler III). Een ander essentieel verschil aldus een van de geïnterviewden was dat 
binnen PG de zorgverleners hun handen zoveel mogelijk op hun rug moeten houden, in tegenstelling tot 
IM waar zorgverleners een actieve houding hebben. Echter is ook binnen IM de intentie om de cliënt in zijn 
kracht te zetten en zoveel mogelijk buiten de zorgomgeving te houden. Ook in de literatuur wordt dit 
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ondersteund: ‘Binnen IM wordt er gebruikt gemaakt van zowel reguliere als niet-reguliere technieken om 
genezing te faciliteren en om de cliënt in zijn kracht te zetten, omdat er wordt geloofd dat de bron van 
genezing eerder binnen de cliënt zelf ligt en niet afkomstig is van de zorgverlener, aldus Bell et al (2002).  

Tot slot is aan de hand van de vergelijking gebleken dat PG eigenlijk over het hele leven gaat en dat zowel 
het individu, het sociaal-maatschappelijke domein, het zorgdomein en de fysieke leefomgeving 
verantwoordelijk zijn voor het bevorderen of belemmeren van PG. IM geeft mogelijk een antwoord op hoe 
er vanuit het zorgdomein kan worden bijgedragen aan PG. Het is echter belangrijk om te vermelden dat 
sommige pijlers van IM ook buiten het zorgdomein vallen. Met name pijler II en pijler IV worden bij voorkeur 
door het individu zelf en sociaal-maatschappelijk ingevuld. Daarnaast wordt interdisciplinaire 
samenwerking tussen (zorg)professionals binnen en buiten de zorgomgeving belangrijk gevonden.  

Praktische invulling en gebruik 
Een belangrijk resultaat in praktische invulling en gebruik was dat het de concepten verschillend worden 
opgepakt. Het is opvallend dat PG goed wordt ontvangen in Nederland, in tegenstelling tot IM en andere 
concepten waarin er al langer breed naar gezondheid wordt gekeken zoals de Salutogenese, de 
herstelbenadering en de Last-meter. Mogelijke verklaringen waren dat PG de juiste terminologie heeft en 
herkenbaar is, mede vanwege de Nederlandse oorsprong en omdat het van de cliënt zelf komt, het ‘op de 
juiste plaats en tijd’ is ontstaan en niet gaat over niet-reguliere geneeswijzen. PG wordt niet alleen goed 
opgepakt in het zorgdomein maar ook in het maatschappelijk-sociale domein. Het wordt politiek en 
financieel gesteund en kan daardoor meer maatschappelijke betrokkenheid bewerkstelligen dan IM.  

Hoewel PG beter wordt opgepakt is IM wel al verder geoperationaliseerd en uitgewerkt. Het concept is 
echter minder goed geïmplementeerd. IM is ontwikkeld vanuit het zorgdomein en probeert van daaruit een 
link te maken met het sociaal-maatschappelijke domein. In beide domeinen heeft IM te maken gehad met 
weerstanden en obstakels. Deze weerstand lijkt met name te maken te hebben met pilaar 3/pijler III 
vanwege discussies over EBM (Evidence-Based Medicine), culturele en sociaal-maatschappelijke factoren 
zoals traditie, en een verschil in paradigma’s. Of het onomstreden karakter van IM terecht is bevalt te 
discussiëren. Hoewel IM vaak synoniem wordt gesteld aan CAM is het belangrijk om te benadrukken dat zij 
niet hetzelfde zijn. IM pleit, in tegenstelling tot de biomedische gezondheidszorg waarin afzonderlijke delen 
van het individu worden onderzocht, voor genezing van het gehele individu (Bell et al, 2002). Dit wordt 
gedaan door álle pilaren en pijlers van IM in acht te nemen, waaronder ook pijler 3/III. 

Vanuit PG is beoogd dat mensen eerst breder gaan kijken waarna CAM mogelijk een volgende te integreren 
stap is. Dat PG eerst focust op het verbreden van de blik van de (zorg)professional is wellicht een leerpunt 
en inzicht voor IM. Mogelijk vraag IM te veel tegelijk en wordt er bij kleinere stappen om iets te veranderen 
meer draagvlak bereikt. Toch kan het impliciet afstand nemen van PG richting verbreding met tevens 
complementaire geneeswijzen worden bediscussieerd. In de inleiding van dit onderzoek is naar voren 
gekomen dat er onder cliënten groeiende populariteit is van CAM (Omar & Merrick, 2009). Daarnaast kan 
het niet communiceren over het gebruik van complementaire geneeswijzen gevaarlijk zijn vanwege 
potentiele schadelijke interacties (Ernst 2002; Cohen, 2004). In combinatie met groeiend wetenschappelijk 
bewijs naar de voordelen van CAM waaronder kosteneffectiviteit (Kooreman & Baars, 2012) zal het de 
zorgverlener die de cliënt centraal wil stellen dwingen om CAM serieus te nemen en waar nodig de cliënt 
door te verwijzen (Cohen, 2004). Daarnaast spreekt ook de WHO zich duidelijk uit over het belang van de 
integratie van geneeswijzen: ‘CAM is een belangrijk en vaak onderschat onderdeel van de gezondheidszorg. 
Veel landen erkennen nu de noodzaak van een samenhangende en integrale aanpak van de 
gezondheidszorg’ (WHO, 2015, p.7). 

In de resultaten kwam naar voren dat het uiteindelijk niet belangrijk is of zorg het label PG, IM, regulier of 
niet-regulier draagt, maar dat het er om gaat dat de cliënt de beste zorg ‘op maat’ ontvangt. Ondanks het 
belang van de integratie blijft het een uitdaging om reguliere en niet-reguliere geneeswijzen samen te 
brengen. Echter met de groei van goed wetenschappelijk onderzoek naar CAM komt het besef dat labels 
om geneeswijzen te classificeren niet langer nodig zijn (Rakel, 2012). Om het onderscheid tussen regulier 
en niet-regulier weg te laten vallen bieden figuur (x) en figuur (x) bijgevoegd in bijlage 9 een oplossing. De 
figuren tonen een vernieuwende wijze van het indelen van interventies niet op basis van de labels regulier 
niet-regulier maar op basis van het gekozen aangrijpingspunt, namelijk biomechanisch/lichaamsgericht 
manipulatief, biochemisch/biologisch, leefstijl/mind-body en bio-energetisch.   
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5.1.2) Onderzoeksvraag 2: Het verbinden van IM & PG tot een conceptueel model 
 

De meerwaarde van verbinden  
In de resultaten is naar voren gekomen dat het wel of niet verbinden van de concepten afhangt van het 
gekozen perspectief. De uitkomst is samengevat in tabel 9. Vanwege zowel strategische en inhoudelijke 
redenen is verbinden vanuit IM aanbevolen. Omdat IM al langer breed naar gezondheid kijkt en 
veronderstelt PG te bevorderen zijn er vanuit IM geen redenen om tegen PG te zijn. Strategisch gezien is 
het verstandig om te verbinden omdat de beweging naar gezondheid in Nederland wordt opgepakt vanuit 
PG. Als PG wordt omarmd is dat gunstig omdat het mogelijk de stap naar IM makkelijker maakt. Inhoudelijk 
gezien kunnen het scoring- en vraaginstrument van meerwaarde zijn.  

Tabel 9. De meerwaarde van verbinden 

 Vanuit IM Vanuit PG 
Strategisch Aanbevolen Niet aanbevolen 
Inhoudelijk Aanbevolen Aanbevolen 

 

Vanuit PG wordt er op dit moment geen verbinding gemaakt met IM. Het is strategisch gezien geen 
verstandelijke keuze omdat PG anders wellicht met dezelfde weerstand als IM te maken krijgt. Echter kwam 
er naar voren dat inhoudelijk gezien er vanuit PG wel meerwaarde is om te verbinden met IM omdat IM 
inzicht geeft in het hoe, het wat en waar PG ondersteund kan worden. Vanuit IM is er praktijkervaring en 
zijn er handelingsperspectieven en praktische tools. Daarnaast kunnen de concepten elkaar helpen en 
versterken wanneer zij hetzelfde doel nastreven. 

De conceptuele modellen  

Er zijn drie conceptuele modellen op basis van IM & PG ontwikkeld. De modellen laten zien dat de 
concepten complementair en additief aan elkaar kunnen zijn. De modellen kunnen een bijdrage leveren om 
de (zorg)organisatie, de (zorg)professional of de zorgverlener een besef geven van de brede, holistische en 
integrale visie op gezondheid en/of het gezondheidszorgsysteem. Mogelijke toepassingen zijn als input voor 
beleid, als input voor het opzetten van wetenschappelijk onderzoek of als bewustwordingsinstrument voor 
de (zorg)organisatie of (zorg)verlener die iets wil doen met de breedheid van gezondheid. Het eerst 
ontwikkelde model was ‘de Matrix’ (zie figuur 6, blz. 31). Dit model is het meest onderzocht maar werd 
overwegend als minder functioneel beschouwd. De voornaamste reden was omdat de concepten vanuit 
een ander perspectief zijn ontstaan en daarom niet zomaar één op één te zetten zijn. Het model kan echter 
wel de breedheid van gezondheid op tafel leggen. Het tweede model was ‘de Schillen’ (zie figuur 7, blz. 32). 
Dit model geeft inzicht in een mogelijke manier van werken voor de zorgverlener waarin er een focus ligt 
op leefstijlinterventies. Echter zijn de pijlers en de dimensies van IM & PG niet in het model 
vertegenwoordigd. Het laatste model was ‘de Kegel’ (zie figuur 8, blz. 33). Een pluspunt aan de kegel is dat 
hier wel alle dimensies en pijlers helder zichtbaar zijn. Het model geeft daardoor helder inzicht in welke 
elementen er een rol spelen bij gezondheid (PG) en hoe, wat en waar gezondheid bevorderd kan worden 
(IM). Over dit model waren de deelnemers het meest enthousiast. De modellen zijn abstract en bieden nog 
geen concrete handelingsperspectieven of praktische tools. Bijlage 8 geeft daarom een mogelijk voorbeeld 
(gesprekskaart) hoe er aanvullend op  de conceptuele modellen handelingsperspectieven of een praktische 
tool kan worden ontwikkeld. Alle drie modellen, evenals de gesprekskaart zijn nog niet uitgebreid getoetst 
en dienen nog verder getoetst en onderzocht worden op hun functionaliteit en bruikbaarheid in de praktijk.  

5.2) Reflectie op de methoden en beperkingen van het onderzoek 
 
De grootste kracht van dit onderzoek was dat een verkenning omtrent het vergelijken en het verbinden van 
IM & PG nog niet eerder heeft plaatsgevonden. De resultaten van dit onderzoek zullen daardoor naar 
verwachting nieuwe perspectieven en uitkomsten bieden die van toegevoegde waarde zijn voor de 
(zorg)organisatie en de (zorg)professional die gehoor willen geven aan de breedheid van gezondheid. 
Vanwege het exploratieve karakter van het onderzoek zijn de resultaten echter niet te generaliseren en kan 
er niet worden aangenomen dat soortgelijk onderzoek met andere participanten soortgelijke bevindingen 
zullen opleveren.   
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Beperkingen: Dit onderzoek heeft een aantal beperkingen met betrekking tot de representativiteit van de 
steekproef. De deelnemers van de focusgroepen waren de zeven leden van het NIKIM bestuur en er waren 
vier momenten waarop deze deelnemers gesproken zijn. Echter waren er slechts twee van de zeven 
deelnemers op alle momenten aanwezig. Dit betekent dat de samenstelling van de focusgroepen op ieder 
moment anders was en dat niet alle stemmen evenredig vertegenwoordig zijn. Dit kan een vertekening van 
de resultaten geven. Van de andere zeven experts waren er slechts twee expert op het gebied van PG en 
daardoor is er mogelijk een eenzijdig beeld ontstaan. Een positief punt aan de steekproef was echter dat 
alle participanten werkzaam zijn bij verschillende instanties verdeeld over Nederland en dit heeft de 
representativiteit van de steekproef naar waarschijnlijkheid verhoogd.  
 
Dit onderzoek werd hoofdzakelijk beperkt door een gebrek aan tijd wat resulteerde in een kleine steekproef 
van experts. Dit is ook de voornaamste reden waarom niet alle elf interviews face-to-face zijn afgenomen, 
maar er ook drie via skype en één via de telefoon is afgenomen. Face-to-face interviews zijn  aanbevolen 
omdat het als voordeel heeft dat de interviewer zowel verbale als non-verbale communicatie kan 
waarnemen (Bowling & Ibrahim (2005). Door de kleine steekproef heeft er geen data verzadiging kunnen 
opgetreden bij de interviews en de focusgroepen. Meer interviews en focusgroepen zouden daarom het 
onderzoek sterker hebben gemaakt en daarom geeft dit onderzoek alleen inzicht en aanbevelingen en geen 
definitieve conclusies. 

5.3) Aanbevelingen 
 
Na deze eerste verkenning van het vergelijken en het verbinden van IM & PG wordt er in deze paragraaf 
richting gegeven op strategisch niveau aan (zorg)organisaties, (zorg)professionals en zorgverleners die 
werkzaam zijn of willen zijn op het gebied van IM en/of PG in Nederland en aanbevelingen gegeven voor 
vervolg onderzoek.   

 
1) Toepassing van verbinden IM & PG op strategisch niveau  
Uit de resultaten is gebleken dat het met name voor IM verstandig lijkt om te verbinden met PG 
voornamelijk vanwege strategische redenen. Voor PG lijkt het minder verstandig om te verbinden vanwege 
strategische redenen maar wel vanwege inhoudelijke redenen omdat IM antwoord geeft op het hoe, het 
wat en waar PG bevorderd kan worden. In toekomstig onderzoek dienen deze hypothesen verder 
onderzocht te worden op hun geldigheid. Dit kan gedaan worden door zorgverleners in het IM veld te 
bevragen wat wel en niet de meerwaarde is van PG en de zes dimensies in de dagelijkse praktijk. Andersom 
kunnen hulpverleners in het PG veld gevraagd worden wat voor hen wel en niet de meerwaarde is van IM 
en de pilaren/pijlers in de dagelijkse praktijk van PG. Hieruit kunnen ‘best practices’ naar voren komen 
waarin IM gebruik maakt van PG en andersom als voorbeeld en inspiratie voor de praktijk, gericht op 
samenwerking en verbinding.   
 

2) Toetsen en uitwerken van de conceptuele modellen in de praktijk  
Vanuit dit onderzoek zijn drie modellen naar voren gekomen en deze zijn beperkt getoetst onder de leden 
van het NIKIM bestuur en zeven andere experts. Een volgende stap is om deze modellen te toetsen onder 
een groter publiek en bij de uiteindelijke gebruikers op bijvoorbeeld functionaliteit en volledigheid. 
Suggesties waar de conceptuele modellen kunnen worden getoetst en voorgelegd zijn: 

 Andere experts en stakeholders op het gebied van IM en/of PG 

 Zorgorganisaties op het gebied van IM waaronder de CIP, de AIM, de AVIG en de ASIMH 

 Het consortium IM 

 (Zorg)organisaties zoals ziekenhuizen en gemeenten 

 (Zorg)professionals en zorgverleners, waaronder (regulier en niet-reguliere) huisartsen en 
medisch specialisten  
 

Als één van de modellen aanslaat, zullen de pijlers van IM wel verder uitgewerkt dienen te worden, zodat 
er tevens een tool kit wordt geleverd aan zorgverleners op praktisch niveau. De pijlers alleen geven geen 
concrete antwoorden en handelingsperspectieven op wat er precies bedoeld wordt met bijvoorbeeld de 
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‘therapeutische relatie’ of de ‘helende omgeving’. Pijler I en II dienen daarom uitgewerkt te worden als 
handvat voor het gesprek en pijler III en IV voor interventies. 

3) Suggesties voor vervolg onderzoek   

In vervolgonderzoek kunnen onderliggende aspecten en relaties tussen de concepten verder onderzocht  
worden. Bijvoorbeeld in hoeverre de therapeutische relatie, preventie, een IM interventie of de helende 
omgeving van invloed is op de zes dimensies. Er zou  bijvoorbeeld onderzocht kunnen worden welke 
benadering, regulier of IM betere resultaten geeft op het verbeteren van PG. Het spinnenweb zou hierbij 
ingezet kunnen worden als toetssteen.  
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6) Conclusie 
 

In dit onderzoek is een exploratief kwalitatief onderzoek gedaan om de volgende onderzoeksvragen te 
beantwoorden: 1) Hoe verhouden de concepten IM & PG zich tot elkaar en 2) Kunnen de concepten IM & 
PG een verbinding met elkaar maken en indien ja, hoe kan dat gedaan worden? Deze vragen zijn 
beantwoord volgens de principes van de ‘Grounded Theory’ benadering op basis van drie focusgroepen en 
elf interviews met experts en stakeholders op het gebied van IM & PG. 

Uit de vergelijking tussen de concepten blijkt dat de concepten overeenkomen in oorsprong omdat ze 
mogelijk voortkomen uit dezelfde paradigma verandering. De concepten verschillen echter in oorsprong 
omdat IM vanuit het zorgdomein en het perspectief van de zorgverlener is ontstaan en PG het resultaat is 
van het onderzoek naar indicatoren van gezondheid. De concepten komen overeen in definitie en theorie 
vanwege de bredere invalsoek op gezondheid maar verschillen in uitwerking omdat PG meer een 
beschrijvend model is van gezondheid en IM een geneeskundig model voor de zorgverlener van het hoe, 
het wat en waar gezondheid bevorderd kan worden. Alle pilaren en pijlers van IM zijn te herkennen in PG 
met grote uitzondering van de niet-reguliere geneeswijzen. De concepten verschillen daarnaast in 
praktische invulling en gebruik omdat PG in tegenstelling tot IM goed en breed wordt ontvangen in 
Nederland. Hoewel IM al verder is geoperationaliseerd dan PG is het minder goed geïmplementeerd, 
waarschijnlijk heeft dit te maken met de  weerstanden en obstakels tegen niet-reguliere geneeswijzen waar 
IM mee te maken heeft. Of het onomstreden karakter van IM en het afstand nemen van PG richting het 
verbreden van geneeswijzen terecht is bevalt echter te discussiëren. Er is toenemend bewijs dat CAM een 
belangrijk en vaak onderschat onderdeel is van de gezondheidszorg. Toch kan de aanpak van PG waarin er 
eerst wordt gefocust op het verbreden van de blik van de (zorg)professional een leerpunt zijn voor IM. 
Mogelijk wordt er bij kleinere stappen om iets te veranderen meer draagvlak bereikt.  

Uit de tweede onderzoeksvraag blijkt dat de meerwaarde van het verbinden afhangt van het gekozen 
perspectief. Vanwege zowel strategische en inhoudelijke redenen is verbinden vanuit IM aanbevolen. 
Vanuit PG is het strategisch gezien geen verstandelijke keuze maar is er inhoudelijk gezien wel meerwaarde 
voor PG om te verbinden met IM. In vervolg onderzoek dienen deze hypothesen echter nog verder 
onderzocht te worden op hun geldigheid. Tot slot is het haalbaar gebleken om conceptuele modellen te 
ontwikkelen op basis van beide concepten. Er zijn drie conceptuele modellen op basis van IM & PG 
ontwikkeld namelijk de Matrix, de Schillen en de Kegel. In de drie modellen wordt visueel aangegeven dat 
de concepten mogelijk complementair en additief zijn. In vervolg onderzoek dienen de modellen verder 
getoetst te worden bij een groter publiek in de praktijk voordat verdere implementatie is aanbevolen. In 
vervolg onderzoek kunnen ook de onderliggende aspecten en relaties tussen de concepten verder 
onderzocht  worden.  
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Figuren 

Figuur 1  - Bongers & van Koppen (2011) – Het IM huis. 
 
Figuur 2 – Institute for Positive Health (2015) – Verkregen op 5-9-2015  van www.ipositivehealth.com 
 
Figuur 3 – Van Praag Instituut (2016) – Positieve gezondheid kegel voor de zorgverlener. 

Figuur 9 – Van Praag Instituut (2015) - Geïntegreerde cliëntgerichtheid zorg aangepast van Kemper.  

Figuur 10 – Van Praag Instituut (2015) – Geïntegreerde indeling complementaire zorg.  
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Bijlagen 

Bijlage 1) Uitnodiging focusgroepen 

Betreft: Uitnodiging focusgroep (nr.) ‘verbinden van Integrative Medicine en Positieve Gezondheid’ 

Beste...... 

Hierbij wil ik je graag uitnodigen om deel te nemen aan de focusgroep bijeenkomst ‘verbinden van 
Integrative Medicine en Positieve Gezondheid’ op [dag], [maand], van 19:00-21:00 op [locatie] te [plaats]. 

[Uitleg doelstelling] 

De focusgroep discussie zal door Herman van Wietmarschen en mijzelf, Ellen van der Pol, worden 
voorbereid. Voor verdere toelichting of vragen ben ik te bereiken via tel. [x] en emailadres [x]. Graag tot 
[dag] [maand]. 

Met vriendelijke groeten, Ellen van der Pol 

Stagiair student, Louis Bolk Instituut en Wageningen Universiteit 

Uitleg doelstellingen: 

Focusgroep 1: 
Deze eerste bijeenkomst start met een inspiratiesessie van ongeveer 45min over het concept van 
Positieve Gezondheid, die verzorgt wordt door Marja van Vliet. Daarna zullen we in de vorm van een 
focusgroep met elkaar van gedachten wisselen hoe de pijlers van Integrative Medicine aansluiten bij het 
concept en de domeinen van Positieve Gezondheid. [Verzonden op 09/09] 

Focusgroep 2:  
Het doel van deze tweede bijeenkomst is om de verbinding tussen de concepten verder te verreiken en 
de matrix concreet uit te werken, met als mogelijke volgende stap het model voorleggen in de praktijk 
van het maxima ziekenhuis. De bijeenkomst zal starten met een presentatie van circa 30min waarin ik een 
samenvatting zal geven van de inzichten vanuit de eerste focusgroep, de literatuur en de interviews. 
Daarna zal er in de vorm van een focusgroep van gedachten worden gewisseld. [Verzonden op 17/10] 
 
Focusgroep 3: 
Afgelopen weken heb ik de meeste van jullie van het NIKIM bestuur en nog een aantal andere experts 
gesproken. In de volgende bijeenkomst zal ik starten met een korte samenvatting van wat er zoal boven 
water is gekomen. Het doel van deze bijeenkomst is om verheldering en indien mogelijk 
overeenstemming te vinden op de vragen die gesteld zijn. De hoofdvragen van mijn onderzoek waren: 
[opsomming onderzoeksvragen]. [Verzonden op 28/11] 

 

 

 

 



46 Exploratief onderzoek naar het verbinden van Integrative Medicine en Positieve Gezondheid 

Bijlage 2) Draaiboek focusgroepen 
 
Het verbinden van Integrative Medicine & Positieve Gezondheid 

Focusgroep NIKIM bestuur, [locatie] 

[Dag, maand, 2016, tijd] 

De focusgroep bestaat uit de leden van het NIKIM bestuur: 

 Ines von Rosenstiel, voorzitter; kinderarts 

 Judith Meijer, directeur; penningmeester; directeur bij GGZ-organisatie Indigo 

 Karlien Bongers, chirurg, auteur 

 Gabriëlle Rutten, zorgverlener-organisatie adviseur, coach en trainer 

 Winnie Schats, informatiespecialist 

 Martine Busch, directeur van Praag Instituut 

 Miek Jong, medisch bioloog, afdelingshoofd voeding en gezondheid LBI 

In een groepsgesprek van twee uur worden de deelnemers gevraagd naar hun ideeën over de verhouding 
tussen en het verbinden van IM & PG. De doelstelling van de focusgroepen is om inzicht te krijgen in hoe 
de concepten zich tot elkaar verhouden en hoe ze met elkaar verbonden kunnen worden tot conceptueel 
model [Aanvullen met specifieke doelstelling]. 

Praktisch: 

1. Gespreksleiding: Herman van Wietmarschen en Ellen van der Pol. 
2. Locatie: [invullen]  
3. Het gesprek wordt opgenomen met de telefoon van Ellen van der Pol. 

 
Handleiding voor het gesprek: 

1. Opening  

 Welkom 

 Korte introductie van het project. 

 Doelstelling van de bijeenkomst en regels van het gesprek.  

 Hoe ziet de bijeenkomst eruit? 

 Vragen? 
2. Powerpoint presentatie. 
3. Focusgroep discussie. Kernvragen voor het gesprek:  

 [Invullen] 

 [Invullen] 
 

4. Laatste vraag: Hebben jullie nog iets gemist in deze discussie?  
5. Korte samenvatting en vragen of deze adequaat is. 
6. Afsluiting en dankwoord. 

 
Tijdsindeling: 
 

Tijd Onderwerp Opmerkingen 

18:45-19:00 Alles klaarzetten en inloop koffie & thee 
 

 

19:00-19:10 Welkom 
- Korte introductie project 
- Doelstelling bijeenkomst 
- Hoe ziet bijeenkomst eruit? 
- Vragen 

Herman 
 
 
 

19:10-19:55 Powerpoint presentatie  
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19:55-20:00 Pauze  

20:00-20:45 Focusgroep discussie. Aan de hand van de 
kernvragen voor het gesprek. 
 
 

- We zijn geïnteresseerd in 
positief en negatief 
commentaar, deelnemers 
hoeven het niet met elkaar eens 
te worden. 
 
- Niet al te rigide tijd per vraag 
aanhouden, discussie is ook van 
belang. 
 

20:50-20:55 Samenvatting Ellen 

20:55-21:00 Afronding Herman 

 
Focusgroep 1: 

 Waarom zou IM en PG verbonden moeten worden? 

 Hoe verhouden de theorieën van IM en PG  zich tot elkaar? 
  - Wat zijn overeenkomsten en verschillen in definities? 
  - Wat zijn overeenkomsten en verschillen in visie en principes? 
  - Wat zijn overeenkomsten en verschillen in dimensies en pijlers?  

 Hoe zou IM kunnen bijdragen aan de implementatie van PG? 
  - Welke handelingsperspectieven biedt IM aan PG? 

Focusgroep 2: 

 Hoe kan de verbinding tussen IM & PG bijdragen aan de veranderingen in de gezondheidszorg? 

 Hoe ziet de toepassing van IM & PG in de praktijk er concreet uit? 

 Hoe kunnen we zorgen dat het taboe dat om IM en CAM heen hangt, verminderd wordt? Wat is 
het beoogde resultaat van dit onderzoek. Waar willen we naar toe?  

 
Focusgroep 3: 

 Hoe verhouden de concepten IM & PG zich tot elkaar? 

 Kunnen IM & PG verbinding maken en indien ja, hoe kan dat gedaan worden?  

 Hoe wordt er rekening gehouden met IM bij het uitrollen van PG in de praktijk? En andersom? 
Hoe kan dit gedaan worden?  

 Welke praktische tools en handelingsperspectieven heeft IM om toe te passen bij PG? 

 Is het mogelijk om een conceptueel model te ontwikkelen? Indien ja, hoe kan dit gedaan worden? 
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Bijlage 3) Uitnodiging interviews experts 
 
Titel: Uitnodiging interview ‘verbinden van Integrative Medicine & Positieve Gezondheid’ 

Beste, 
 
Via contactpersoon [x] heb ik uw contactgegevens ontvangen om u uit te nodigen voor een interview. Ik 
doe momenteel onderzoek bij het Louis Bolk Instituut naar het verbinden van de concepten Integrative 
Medicine (IM) en Positieve Gezondheid (PG).  

PG is in 2011 ontwikkeld door Machteld Huber en stelt een nieuwe definitie van gezondheid voor van 
‘gezondheid als afwezigheid van ziekte’ naar ‘gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je 
eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, sociale en emotionele uitdagingen’. In de praktijk blijkt dat 
dit concept goed ontvangen wordt en dat organisaties graag hun beleid willen baseren op de visie van PG 
maar nog niet altijd goed weten hoe. Mogelijk biedt het verbinden van IM aan PG dan kansen en 
handvatten om deze positieve kijk op gezondheid  in de praktijk te brengen.  

In een focusgroep met het bestuur van het Nationaal Informatie en Kenniscentrum Integrative Medicine 
(NIKIM) zijn hierover al de eerste ideeën geïnventariseerd. Nu zijn we ook benieuwd naar de mening van 
andere experts en belanghebbenden.  

Graag neem ik contact met u op voor het maken van een afspraak. Het interview zal naar verwachting 
30min-1uur duren. Bij voorkeur op locatie, maar als dit niet mogelijk is op de korte termijn kan het 
interview ook via telefoon of skype worden afgenomen. Het interview kan deze maand worden 
afgenomen op elke gewenste locatie, tijdstip en plaats. De informatie zal alleen gebruikt worden voor 
wetenschappelijk onderzoek en zal niet verder gedeeld worden met andere partijen. 

Voor verdere toelichting of vragen ben ik te bereiken via tel. [x] en e-mail adres [x] 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ellen van der Pol 

Stagiair student, Louis Bolk Instituut, Wageningen Universiteit  
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Bijlage 4) Interview gids experts ronde 1 
 

1) Introductie en toelichting onderzoek 

 Bedankt voor uw tijd en bereidheid om mee te werken aan het interview. 

 Mezelf introduceren. 

 Het doel van dit onderzoek is om IM & PG te verbinden. 

 De informatie zal vertrouwelijk worden behandeld. De interviews als geheel zullen niet worden 
gedeeld met anderen. Eventuele citaten zullen anoniem in het rapport worden verwerkt. De 
uitgewerkte interviews zal ik naar u toe sturen zodat u deze indien nodig kunt corrigeren of 
aanvullen, alvorens ik het zal verwerken in het eindrapport. 

 Het interview zal naar verwachting rond een half uur tot maximaal een uur duren. 

 Is het goed dat ik het interview opneem? 

 Heeft u nog vragen voordat wij starten met het interview? 
 

2) Achtergrond vragen  

 Kunt u iets over uzelf vertellen? Wie u bent, wat uw achtergrond is? 
 

3) Interview vragen  

 Ik heb begrepen dat u bekend bent met de concepten IM & PG. Zou u hier iets over kunnen 
vertellen? 

 Ziet u raakvlakken tussen de concepten IM & PG? Zo ja, welke?  
  - Overeenkomsten en verschillen 

 Waarom zou IM & PG met elkaar verbonden moeten worden? 

 Kunnen de concepten aan elkaar gekoppeld worden? Indien ja, hoe kan dit gedaan worden? 

 Matrix NIKIM laten zien. Wat denkt u van de matrix van het NIKIM? 

 Hoe kan een verbinding tussen IM & PG bijdragen aan de gezondheidzorg? 
 

4) Einde interview 

 Dat waren de vragen, zijn er nog dingen die u graag wilt toevoegen?  

 Heeft u nog vragen? 

 Als er nog enige onduidelijkheid is, kan ik dan contact opnemen voor extra vragen? 

 Bedankt voor u tijd. Als u interesse heeft dan stuur ik graag het eindrapport naar u op.  
 
Opname uitzetten 

[Napraten] 
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Bijlage 5) Interview gids experts ronde 2 
 

1) Introductie en toelichting onderzoek 

 Bedankt voor uw tijd en bereidheid om mee te werken aan het interview. 

 Mezelf introduceren. 

 Het doel van dit onderzoek is om IM & PG met elkaar te vergelijke, en te ontdekken of en hoe ze 
elkaar aanvullen en of je ze met elkaar kan verbinden. 

 De informatie zal vertrouwelijk worden behandeld. De interviews als geheel zullen niet worden 
gedeeld met anderen. Eventuele citaten zullen anoniem in het rapport  worden verwerkt. De 
uitgewerkte interviews zal ik naar u toe sturen zodat u deze indien nodig kunt corrigeren of 
aanvullen, alvorens ik het zal verwerken in het eindrapport. 

 Het interview zal naar verwachting rond een half uur tot maximaal een uur duren. 

 Is het goed dat ik het interview opneem? 

 Heeft u nog vragen voordat wij starten met het interview? 
 

2) Achtergrond vragen 

 Kunt u iets over uzelf vertellen? Wie u bent, wat uw achtergrond is? 
 

3) Interview vragen 
1. Wat zijn uw ervaringen met het implementeren van PG in de praktijk?  

a. Zou u meer kunnen vertellen over goede praktijkvoorbeelden? 
b. Wat gaat goed in de praktijk, wat nog niet? 
c. Met welke doel en voor welke doelgroep is PG oorspronkelijk ontwikkeld? 
d. Op welke manier sluiten deze praktijkvoorbeelden wel/niet aan bij IM?  

 
2. Ziet u een relatie tussen IM & PG dan wel in theorie of in de praktijk? Indien ja, hoe? 

a. Wat zijn overeenkomsten/verschillen? 
b. Kunnen de concepten elkaar aanvullen in de praktijk? Waarom wel/niet? Indien ja, hoe 

kan dat gedaan worden? 
 

3. Ziet u bij het implementeren van PG in de praktijk kansen voor de pijlers van IM om ook een plek 
krijgen?  

a. Ziet u vanuit het IM model handelingsperspectieven/praktische tools die behulpzaam 
kunnen zijn bij de implementatie van PG? Zo ja, welke?   

b. Hoe kijkt u vanuit PG naar het complementaire deel van IM? 
c. Een stelling is dat bij het beoefenen van IM, alle zes dimensies van PG worden 

bevorderd. Wat vind u van deze stelling? 
 

4) Einde interview 

 Dat waren de vragen, zijn er nog dingen die u graag wilt toevoegen?  

 Heeft u nog vragen? 

 Als er nog enige onduidelijkheid is, kan ik dan contact opnemen voor extra vragen? 

 Bedankt voor u tijd. Als u interesse heeft dan stuur ik graag het eindrapport naar u op.  
 
Opname uitzetten 

[Napraten] 
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Bijlage 6) Interview gids NIKIM bestuur ronde 2  
 

1) Introductie en toelichting onderzoek 

 Bedankt voor je tijd en bereidheid om mee te werken aan het interview. 

 Het handen en voeten geven van IM & PG en de matrix in de praktijk bleek nog een stap te vroeg. 
Het doel van deze fase is het verder onderzoeken en verduidelijken van hoe de concepten zich tot 
elkaar verhouden, en hoe ze elkaar mogelijk aanvullen en met elkaar kan verbinden. 

 De informatie zal vertrouwelijk worden behandeld. De interviews als geheel zullen niet worden 
gedeeld met anderen. Eventuele citaten zullen anoniem in het rapport worden verwerkt. De 
uitgewerkte interviews zal ik naar u toe sturen zodat u deze indien nodig kunt corrigeren of 
aanvullen, alvorens ik het zal verwerken in het eindrapport. 

 Het interview zal naar verwachting rond een half uur tot maximaal een uur duren. 

 Is het goed dat ik het interview opneem? 

 Heeft u nog vragen voordat wij starten met het interview? 
 

2) Interview vragen 
 
De insteek van dit onderzoek was dat IM praktische tools en handelingsperspectieven heeft om positieve 
gezondheid in de praktijk te brengen. 
 

1. Kun je praktische tools en handelingsperspectieven benoemen vanuit IM om in te zetten bij de 
doorontwikkeling van PG? 

2. Het is nog niet duidelijk hoe de matrix een rol kan spelen in de praktijk: 
a. Hoe kan de matrix ingevuld en toegepast worden? Voorbeeld 
b. Op welke niveau kan de matrix ingevuld en toegepast worden? Voorbeeld 

(Patiëntencontact, beoordeling wat je te bieden hebt in de praktijk, preventief, 
diagnostiek, interventies, doelgroep: cliënt, zorgverlener, zorgorganisatie, scholen?) 

Bij de doorontwikkeling van PG als gesprekstool wordt er idealiter al ingezet op een gelijkwaardige 
zorgverlener-patiënt relatie, waarin onder coachende rol van de zorgverlener gekeken wordt naar de 
gehele mens en de cliënt een keuze kan maken waar hij/zij aan wil werken binnen de zes dimensies. Dit 
kan liggen op preventie en leefstijl interventies, evidence-based behandelingen en met aandacht voor een 
helende omgeving om zo tot optimale gezondheid en herstel te komen. Dan zijn alle aspecten van IM al 
vertegenwoordigd. 

3. Wordt er rekening gehouden met aspecten van PG bij het uitrollen van IM in de praktijk? Zo ja, 
hoe? Zo nee, hoe kan dit gedaan worden?  

4. Wordt er al rekening gehouden met aspecten van IM bij het uitrollen PG in de praktijk? Zo ja, 
hoe? Zo nee, hoe kan dit gedaan worden? 

5. Is het mogelijk om een conceptueel model op basis van IM & PG te ontwikkelen? Indien ja, hoe 
kan dit gedaan worden? 
 

3) Einde interview 
 

 Dat waren de vragen, zijn er nog dingen die je graag wilt toevoegen?  

 Heeft je nog vragen? 
 
Opname uitzetten 
 
[Napraten]  
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Bijlage 7) Codeboom 
 

Thema’s Codes 

Paradigma, bewustzijnsverandering Nieuw denken 

 Breed, holistisch 

 Focus op gezondheid 

 Systeemdenken 

 Dynamisch 

 Attitude 
Oud denken 

 Reductionistisch 

 Focus op ziekte 
Barrières 

 Tijd 

 Cultuur 

 Sociaal-maatschappelijke, politiek 
Financiële druk 

Acceptatie concepten  
 

Weerstand CAM, IM 

 Sociaal-cultureel  
Terminologie 

 Makkelijk/moeilijke woorden 
Oorsprong  

 Praktijk/theorie 

 Plaats/tijd 
Vergelijkbaar concept 
Salutogenese, herstelbenadering, planetree, Last-
meter. 

Kritieken IM Evidence-based 
Paradigma 
Operationalisering 

Kritieken PG Evidence-based 
Paradigma 
Operationalisering 

Redenen verbinden Strategische reden wel IM 
Inhoudelijke reden wel IM 
Strategische reden niet PG 
Inhoudelijke reden wel PG 
Inhoudelijke reden niet PG 

IM & PG in perspectief Doel/doelgroep 

 IM zorgkant 

 PG hele leven 
Interdisciplinaire samenwerking 

Oorsprong Overeenkomst oorsprong 
Verschil oorsprong 

Definitie & theorie Overeenkomst definitie & theorie 
Verschil definitie & theorie 

Praktische invulling & gebruik Overeenkomst praktische invulling & gebruik 
Verschil praktische invulling & gebruik 

Conceptueel model  Matrix  
Schillen  
Gesprekskaart  
Kegel 
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Bijlage 8) Gesprekskaart op basis van IM & PG voor de zorgverlener 
 
Naam cliënt  : …………………….. 
Doel    :  De cliënt centraal stellen, concrete adviezen meegeven waarmee de cliënt 
   zich geholpen voelt en weer in zijn eigen kracht komt. 
 

1) Voor het consult 
Doel:   Cliënt helpen om de gezondheidssituatie, hulpvraag en probleem helder te krijgen. 
Acties:   

1. De praktijk, spreekkamer en logistiek zodanig invullen dat het bijdraagt aan de gezondheid en 
welzijn van de cliënt en de werknemers [pijler IV]. 

2. Aandacht voor de therapeutische relatie tussen de cliënt en de zorgverlener [pijler I]. 
3. Spinnenweb en vragenlijst van PG laten invullen. 

 

2) Het consult: 
Doel:   Hulpvraag en de oorzaak van de hulpvraag helder krijgen. 
Acties:   

4. Spinnenweb en vragenlijst van PG bespreken. Informatie vragen: wat is het verhaal van de 
cliënt? Wat doet de cliënt zelf al [pijler II, pijler III en pijler IV]? Hoe is de thuis/werk situatie 
 [pijler IV]? Kortom, wat is de behoefte van de cliënt? 

5. Uitleg geven: waarom zijn de klachten er? Wat doen ze in het lichaam? 

3) Integrale behandeling: 
Doel:  Naast symptoombestrijding, de bron van het probleem aanpakken.  
Acties: 

6. Advies geven: Kijk in [pijler II, III en IV] welke reguliere en complementaire interventies geschikt 
zijn. Maak hierin onderscheid tussen: 

 Zelf zorg: Wat kunnen mensen zelf bijdragen? 

 Hulp: Wat kunnen mensen doen met instructies? 

 Behandelaar gebonden.  

7. Uitleg geven: Bespreek voor- en nadelen van de verschillende opties.  
8. Gezamenlijk plan van aanpak opstellen.  

 

4) Na de behandeling:  
Doel:  Evaluatie van de behandeling. 
Acties: 

9. Spinnenweb en vragenlijst van PG invullen als een post-test.  
10. Gezamenlijk het resultaat bespreken. 
11. Gezamenlijk vervolg plan opstellen. 
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Bijlage 9) Geïntegreerde zorg  
 

 

Figuur 9. Geïntegreerde cliëntgerichte zorg aangepast van Kemper. Van Praag Instituut (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 10. Geïntegreerde indeling complementaire zorg. Van Praag Instituut (2015) 


