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TEKST 

Historisch  Overzicht van Uitkomst- en Procesonderzoek 

❖ VROEGE GESCHIEDENIS: HET GEBRUIK VAN KLINISCHE GEVALSTUDIES OM KENNIS OP TE BOUWEN 

- Middeleeuwen: mens ziet zichzelf als deel van een gemeenschap/staatssysteem met goddelijke macht 
➢ Geen zin om levensomstandigheden te willen veranderen 
➢ Hiërarchisch perspectief: God, heiligen en koningen staan boven de gewone mens 

• Dit is zichtbaar in de kunst; deze figuren worden altijd groter afgebeeld 
- Renaissance: transitie naar een individualiserend perspectief 
➢ Uitvinding van lineair perspectief: impliceert een meer subjectief standpunt 

• Gaat samen met steeds verdere individualisatie 
➢ Er is geen goddelijke orde meer die het leven regelt, het individu zelf maakt de keuzes 

- Eind 19e eeuw: mensen met psychische problemen deden beroep op religieuze figuren 
➢ Door secularisatie, verstedelijking en industrialisatie verschoof dit fenomeen eerder naar de achtergrond 
➢ Psychotherapie verscheen in deze ruimte 

• Sluit heel mooi aan bij de geïndividualiseerde en geseculariseerde samenleving 
- Begin 20e eeuw: de eerste grote psychotherapeutische stroming; de psychoanalyse van Freud 
➢ Ze gebruikten de klinische gevalstudie: gedetailleerde observatie die gelinkt werd aan een theoretische analyse 

• Ook de dominante methode in de geneeskunde doorheen de 19e eeuw 

• Vanzelfsprekend dat dit ook zo was voor de eerste generatie psychotherapeuten (die meestal een medisch 
achtergrond hadden) 

• Lijkt meer op een verhaal dan een wetenschappelijk rapport 
➢ Vandaag de dag kunnen we heel wat methodologische beperkingen van de gevalstudie opnoemen 

• Gevalstudie is gebaseerd op nota’s van een clinicus die gebaseerd zijn op geheugen en beïnvloed door de eigen 
assumpties, zonder dat dit door iemand kan nagegaan worden 
▪ De therapeut was de enigste die interpreteerde 

• Ondanks de beperkingen, ligt deze methode aan de basis van theorieën en een therapeutische benadering die vandaag 
de dag nog steeds relevant is 

- Eerste helft 20e eeuw: psychotherapie groeide, en er kwam meer vraag naar onderzoek 
➢ 1/3 patiënten verbeterde veel, 1/3 patiënten verbeterde licht, 1/3 patiënten verbeterde niet of verslechterde 

- 1952: Eysenck publiceert een invloedrijk artikel waarin hij argumenteert dat de er niet genoeg evidentie is die bewijst dat 
mensen die psychotherapie krijgen sneller genezen dan mensen die géén psychotherapie krijgen 

➢ Volgens Eysenck zouden mensen even snel spontaan herstellen door psychotherapie dan zonder 

• Psychotherapie is niet werkzaam 
➢ Eysenck werd zelf hevig bekritiseerd omdat hij zich baseerde op evidentie die eveneens problematisch was 
➢ Ondanks dit had zijn artikel 2 belangrijke consequenties 

• Het werd duidelijk dat klinische gevalstudies niet wetenschappelijk genoeg waren 

• Deze kritiek stimuleerde onderzoek om op een meer objectieve en rigoureuze manier onderzoek te doen naar de 
effectiviteit van psychotherapie 

- Ondanks de kritiek op de klinische gevalstudie blijft het belangrijk om te beseffen dat gevalstudies ook voordelen bieden 
➢ Laten toe om de uitkomst van een therapie te begrijpen en te verklaren in de context van een rijke beschrijving van het 

therapeutisch proces dat plaatsvond in dat specifieke geval 

• Deze klinische complexiteit kan niet worden weergegeven in kwantitatievere studies 

CURIOS 
 
Doorheen de geschiedenis, waar ligt er meer nadruk op? 

1) Procesonderzoek 
2) Uitkomstenonderzoek  

 
Onderzoek naar uitkomsten en processen van psychologische behandelingen is geëvolueerd doorheen de tijd. Deze 
veranderingen zijn toe te schrijven aan het feit dat... (maak 1 of meerdere keuzes) 
 

1) De sociale, culturele en economische context verandert doorheen de tijd.  
2) Er nieuwe ontwikkelingen zijn op wetenschappelijk vlak.  
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3) Ideeën en methodes uit eerdere periodes achterhaald zijn en dus niet langer bruikbaar om onderzoek mee te doen. 
(fout omdat de ideeën niet persé achterhaald zijn, er ligt gewoon minder nadruk op) 

4) Er minder financiële middelen zijn om onderzoek te doen. 
 
Geef twee beperkingen van de gevalstudie als onderzoeksmethode 

1) Gevalstudie is gebaseerd op nota’s van een clinicus die gebaseerd zijn op geheugen en beïnvloed door de eigen 
assumpties, zonder dat dit door iemand kan nagegaan worden 

2) De therapeut was de enigste die interpreteerde 
 
Geef twee sterktes van de gevalstudie als onderzoeksmethode 

1) Laten toe om de uitkomst van een therapie te begrijpen en te verklaren in de context van een rijke beschrijving van het 
therapeutisch proces dat plaatsvond in dat specifieke geval 

2) Deze klinische complexiteit kan niet worden weergegeven in kwantitatievere studies 

❖ DE ONTWIKKELING VAN SYSTEMATISCH THERAPIE-ONDERZOEK OP BASIS VAN KWANTITATIEVE METHODEN 

- Maatschappelijke factoren die de ontwikkeling van systematisch onderzoek naar psychotherapie stimuleerden: 
➢ Tweede wereldoorlog: toename in de vraag naar psychische hulpverlening (trauma) 

• Toename van investeringen in onderzoek door de overheid 
- Carl Rogers: clientcentered therapie in vroege jaren ‘40 
➢ Zijn onderzoeksgroep aan de universiteit van Ohio heeft de basis gelegd voor meeste onderzoeksmethoden die ook 

vandaag de dag nog gebruikt worden in onderzoek naar uitkomsten en processen 

• Observatieschalen, zelfrapportagematen, audio-opnames van sessies, controlegroepen… 
➢ Nu werd er minder nadruk geplaatst op diagnoses of bepaalde psychiatrische categorieën 

• Wel veel aandacht naar het ontwikkelen van een uitkomstmaat die de effectiviteit van een therapie probeerde te 
vatten in temren van de cliënt zijn/haar persoonlijke definitie van het probleem 

➢ Benadering van onderzoek was trans-theoretisch 

• Belang van de therapeutische relatie als noodzakelijke voorwaarde voor verandering 
➢ Kenmerkend voor dit onderzoeksprogramma: 

• Filosofische tekortkomingen proberen van experimentele methoden uit de gedragspsychologie als basis voor 
onderzoek naar psychotherapie aan te kaarten 

• Blijvende aandacht voor onderlinge relaties tussen uitkomst en proces en de ervaringen van cliënten 
➢ Zeer open en ontdekkingsgericht onderzoeksklimaat 
➢ Onderzoek kwam uiteindelijk tot een einde in 1965 wanneer de groep uiteenviel over een groot interpersoonlijk conflict 

• Voorbeeld van hoe het niet altijd inhoudelijke factoren zijn die een vruchtbare onderzoekslijn doen stoppen 
- Het werk van Carl Rogers inspireerde andere onderzoekers om ook meer systematische tewerk te gaan 
➢ Hans Strupp: psychodynamische visie: overtuigd dat men een trans-theoretisch proces kon identificeren in alle vormen 

van effectieve therapie 

• Vanderbilt I studie: cliënten (mannelijke depressieve studenten) kregen ofwel psychotherapie van een ervaren 
therapeut of een reeks gesprekken met één van de professoren die gekozen waren obv hun interesses in het welzijn 
van studenten 
▪ Resultaat: men vond geen verschil tussen de twee condities 
▪ Dit zou bewijs vormen voor de notie dat de therapeutische relatie cruciaal is, en niet een specifieke technische 

interventie 

• In deze context werden ook een reeks gevalstudies gepubliceerd waarin gebruikt werd gemaakt van een combinatie 
van kwantitatieve data en de analyse van transcripties van therapiesessies om meer in detail te begrijpen wat er 
gebeurde 

➢ Samengevat werd deze periode gekenmerkt door inspanningen om een rigoureuze methodologie te ontwikkelen die 
gebruik maakte van metingen van uitkomst en proces 

• Kwantitatieve methoden werden aangevuld door kwalitatieve methoden (gevalstudies en interviews) 
- De therapeutische alliantie: een blijven onderwerp doorheen de geschiedenis van therapie-onderzoek 
➢ De kwaliteit van de relatie tussen therapeut en cliënt werd verondersteld essentieel te zijn voor de werkzaamheid van de 

psychotherapie 
➢ Werkalliantie: blijft altijd aanwezig in onderzoek 

CURIOS 
 
Jullie lazen net over de ontwikkelingen in de tweede periode die we kunnen onderscheiden in de ontwikkeling van uitkomst- en 
procesonderzoek. Duid hieronder de stellingen aan over deze periode die juist zijn: (maak 1 of meerdere keuzes) 
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1) In deze periode werd de relatie tussen therapeut en cliënt als de belangrijkste factor beschouwd in het begrijpen van 

de werkzaamheid van psychotherapie.   
2) Het kritische artikel van Eysenck uit 1952 was een stimulans voor de bloeiende ontwikkeling van systematisch 

onderzoek in deze tweede periode.  
3) In deze tweede periode werd voor het eerst onderzoek gedaan naar behandelingen voor specifieke psychische 

problemen.  
4) Rogers en zijn onderzoeksgroep deden voornamelijk kwalitatief onderzoek waarbij de ervaring van de cliënt voorop 

stond.  
5) De tweede wereldoorlog zorgde voor een rem op de ontwikkeling van psychotherapie-onderzoek.  
6) De focus van de onderzoeksgroep rond Carl Rogers lag op het ontwikkelen van maten die algemeen verandering in 

symptomen konden meten in grote groepen. 
 
Het artikel van Eysenck uit 1952 veroorzaakte heel wat controverse, maar kan ook beschouwd worden als de aanzet voor de 
ontwikkeling van systematisch onderzoek naar psychotherapie. 
In deze periode stond echter de vraag naar effectiviteit nog niet zo centraal als later het geval zou worden. Eerder werd de focus 
gelegd op de therapeutische relatie als trans-theoretische verklaring voor de werkzaamheid van therapie.  
Onderzoek was nog niet gericht op specifieke diagnoses. 
Rogers stond mee aan de basis van heel wat vormen van onderzoek, maar besteedde heel veel aandacht aan het ontwikkelen 
van een instrument om de ervaring van patiënten op een kwantitatieve manier te meten. Ze probeerden hiermee niet 
verandering in grote groepen te bepalen, maar werkzaamheid in termen van elke unieke patiënt te evalueren.  
De oorlogstrauma's uit WO II waren een stimulans voor onderzoek eerder dan een rem. 

❖ DE THERAPIE OORLOGEN 

- Door de voorgaande periode was er veel ruimte voor onderzoekers om onderzoek te doen naar psychotherapie 
➢ De focus lag echter anders; men wou aantonen dat één therapie effectiever was dan de andere 

• Voordien was men gewoon heel open naar alle resultaten toe 
➢ Factoren:  

• Competitiever aanbod van psychotherapie in de VS 
▪ Oiv ontwikkeling van cognitieve gedragstherapie (CGT) en andere therapievormen in de jaren ‘70 

• Toepassing van gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCT) 
▪ Weer iets dat uit de medische wereld kwam 
▪ Sloot aan bij de experimentele opleiding van psychologen 

- Sloane et al: gebruikten als één van de eersten een RCT design om tijdsgelimiteerde (14 sessies) gedragstherapie, 
psychodynamische therapie en een wachtlijstgroep (controle) te vergelijken voor neurotische cliënten 

➢ De personen uit de controle conditie kregen wel minimale ondersteuning (regelmatige gesprekken, noodnummer en 
hoop/geruststelling op een spoedige behandeling), dus het is niet echt een controle 

• Je zou kunnen stellen dat dit dus een sterkere controle voor effectiviteit vormt, omdat men vergelijkt met een 
minimale ondersteuning in plaats van helemaal geen behandeling 

• Op het einde sloeg 1/3 het therapie-aanbod af 
▪ Dit impliceert dat de behandeling aan een zwakke test van de effectiviteit werd onderworpen aangezien deze 

mensen ontevreden waren en dus van daaruit veel slechter zouden scoren dan de behandelgroepen 
➢ Zwakke punten van de studie: 

• Er is geen juiste interpretatie van de data 

• Mensen krijgen geen keuze in de behandeling die ze krijgen door de random toewijzing 
▪ Geïnformeerde keuze over het soort therapie had positieve verwachtingen en motivatie voor therapie kunnen 

beïnvloeden en zo de uitkomst 

• Representativiteit van de studie: komt het wel overeen met de dagelijkse praktijk? 
➢ Ondanks al deze beperkingen wordt deze studie beschouwd als een mijlpaal; men ging steeds proberen dit soort studies 

te verbeteren 
- RCT studies werden gesofisticeerder 

• Men ontwikkelde handleidingen voor verschillende soorten therapieën om te weten wat er precies gebeurt tijdens een 
behandeling en therapeuten werden getraind om daarmee te werken 

• Steeds minder wachtlijstcondities werden gebruikt omdat het moeilijk is om te weten wat daar gebeurt 

• Cliënten werden zorgvuldiger gescreend 

• Men werkte met ‘zuivere’ diagnostische categorieën 
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➢ Op deze manier konden de conclusies uit RCT onderzoek met steeds meer zekerheid worden genomen, maar daalde de 
ecologische validiteit 

- Deze evolutie naar meer zekerheid en precisie is het gevolg van de wens van onderzoekers om de methodologische 
tekorten van voorgaande studies te remediëren 

➢ Ook de nadruk op managed care waarbij een therapie slechts werd terugbetaald als er een diagnose werd gesteld en een 
valide behandeling werd aangeboden beïnvloedde deze evolutie 

- Door deze twee factoren (mogelijkheid tot RCT’s uitvoeren en het managed care beleid) ontstonden de therapie-oorlogen 
➢ Honderden studies naar de verschillen in effectiviteit voor verschillende therapieën voor specifieke cliëntgroepen 
➢ Zo ontstonden ook methoden voor meta-analyses die deze resultaten wouden combineren 

- CGT was zeer dominant tijdens de therapie-oorlogen 
➢ Ontstaan in jaren ‘70 
➢ Verschillende van de pioniers waren ervaren/creatieve onderzoekers die linken konden leggen tussen theorie, onderzoek, 

praktijk en training 

• Vb Aaron Beck 
➢ CGT sloot nauw aan bij academische en experimentele psychologie die de nadruk legde op heldere definities van 

therapeutische doelen en uitkomsten 
- Het single subject design is een belangrijke innovatie uit CGT onderzoek 
➢ Experimentele manier om gevalstudies te doen op een systematische manier, waarbij men de impact van een therapie 

meet 

• Dit wordt meestal eerst toegepast, vooraleer men een volledige RCT uitvoert 
- Andere therapeutische benaderingen werden benadeeld door het succes van CGT 
➢ Voor client-centered en psychodynamische therapieën  is er nog redelijk veel RCT evidentie 
➢ Voor Gestalttherapie en narratieve therapie zijn er geen of heel weinig gecontroleerde studies te vinden 

• Realistisch gezien is het niet altijd mogelijk om RCT studies op te zetten voor therapieën die meer in de praktijk 
gebaseerd zijn 

➢ Zo lijkt het dat door de nadruk op RCT tijdens de therapie-oorlogen het voor heel wat therapievormen onmogelijk werd 
gemaakt om een rol van betekenis te spelen 

CURIOS 
 
Je las net over de periode die we kunnen benoemen als de therapie-oorlogen. Duid op basis hiervan aan welke stellingen juist 
zijn: (maak 1 of meerdere keuzes) 
 

1) Net zoals in de eerste periode de gevalstudie als methode werd overgenomen uit de medische wetenschappen, komt 
nu ook de RCT als methode overgewaaid van de geneeskunde naar de psychologie.  

2) Tijdens de 'therapie-oorlogen' ligt het accent op het onderzoeken van de werkzame ingrediënten van een 
psychologische behandeling.  

3) Het meer controleren van de behandeling in een RCT door het volgen van een manual is in tegenspraak met de 
opvattingen van het contextueel model.  

4) Een wachtlijstconditie in een RCT laat toe om het placebo-effect uit te sluiten 
 
De RCT is inderdaad ontwikkeld in de medische wereld en werd net als de gevalstudie van daar overgenomen.  
Tijdens de therapie-oorlogen ligt het accent op het aantonen dat een bepaalde behandeling beter is dan een ander en niet 
zozeer op wat nu de werkzaamheid verklaart (werkzame ingrediënten).  
Het strikt volgen van een manual sluit aan bij een medisch model dat het belang van specificiteit en de technische interventies 
vooropstelt. Vanuit een contextueel model is het wel belangrijk dat er een rationale is waarin patiënt (en therapeut) zich kunnen 
vinden, maar is het belangrijk dat de therapeut zich afstemt op de patiënt en het strikt volgen van een manual is daar moeilijk 
mee te rijmen.  
Een wachtlijst heeft de bedoeling te controleren voor spontaan herstel, niet voor een placebo-effect. 
 
Vervolledig de volgende zin met de juiste therapeutische stroming (kies uit: cognitieve gedragstherapie, psychoanalyse, client-
centered therapie, ) 
 

➔ In de periode dat de psychoanalyse ontstond was de gevalstudie de dominante methode, de periode van de 
ontwikkeling van systematisch onderzoek ging samen met het ontstaan van de client-centered therapie, terwijl de 
aanvang van de therapie-oorlogen samen gaat met het ontstaan van de cognitieve gedragstherapie. 

❖ TERUG NAAR DE BASIS: DE ZOEKTOCHT NAAR PRAKTIJK GEBASEERD EVIDENTIE 
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- Er is kritiek op de assumpties die samenhangen met de therapie-oorlogen; men kan RCT methodologie niet zomaar 
toepassen op dit veld 

➢ RCT’s produceren vertekende resultaten die de therapeutische aanpak van de hoofdonderzoekers bevoordelen 
➢ Het selectieproces in een RCT zorgt ervoor dat geselecteerde cliënten niet die cliënten zijn die typisch gezien worden in de 

dagelijkse praktijk 
➢ Cliënten moeten hun perspectief weergeven via vooraf bepaalde vragen en kunnen niet zeggen wat ze echt vonden van 

de therapie die ze kregen 
➢ Het moeten volgen van een handleiding door therapeuten creëert een situatie die niet relevant is voor de praktijk omdat 

het merendeel van de clinici hun benadering als integratief/eclectisch omschrijft 
➢ De belangrijkste uitkomsten van psychotherapie zijn ervaringen en inzichten die niet gemeten kunnen worden 
➢ Cliënten hebben een voorkeur voor het type therapie dat ze denken dat hen kan helpen en hiermee wordt in RCT’s geen 

rekening gehouden 
➢ De beschikbare evidentie suggereert dat competentie en persoonlijke kwaliteiten van de therapeut, motivatie van de 

cliënt en de sterkte van de therapeut-cliënt relatie sterkere voorspellers zijn van uitkomsten dan de specifieke 
therapeutische benadering 

• Bijgevolg zoeken RCT’s op de verkeerde plaats naar de kern van effectieve therapie 
- Natuurlijk kunnen voorstanders van RCT’s elk argument counteren 
➢ RCT’s zijn misschien wel beperkt, maar er is geen realistisch alternatief 

• RCT’s representeren de beste evidentie die op dit moment beschikbaar is 
- Voor alle heisa die de therapie-oorlogen hebben veroorzaakt, is er maar weinig uitgekomen 
➢ Sinds de jaren ’90 wordt er gezocht naar alternatieve onderzoeksbenaderingen 

• Men beseft wel dat RCT’s onvermijdelijk nog een tijdje een rol zullen blijven spelen 
▪ Zeker omdat ze zo sterk zijn ingebed op beleidsniveau 

- Methodologisch pluralisme: in plaats van RCT’s te vervangen, is het doel geworden om  ze aan te vullen met onderzoek dat 
gebruik maakt van andere methoden 

➢ Appreciatie van de rol en bijdrage van een diversiteit van methodologische tradities 
- De laatste 20j is dit methodologisch pluralisme sterk uitgebreid 
➢ Men wou therapie-onderzoek hiermee heroriënteren 
➢ RCT’s geven evidentie voor een therapie onder de ideale omstandigheden door de hevige controle en vooraf bepaalde 

therapie 

• Verder onderzoek is dan nodig om te tonen hoe dit in de dagelijkse praktijk tewerk gaat 

• Deze strategie is opnieuw afkomstig uit de medische wereld, waarbij men bij een nieuw geneesmiddel eerst in 
labocondities onderzoekt vooraleer het in de praktijk wordt onderzocht 

• Dit sluit aan bij het idee van evidence-based practice: praktijk gebaseerd op de best beschikbare onderzoeksevidentie 
- Er bestaat ook een alternatief model: practice-based evidence: het onderzoeken van de dagelijkse praktijk om te 

identificeren wat daar werkt en niet werkt en zo evidentie te verspreiden over ‘best practices’ die de praktijk kunnen 
verbeteren 

➢ Er zijn een aantal assumpties over de aard van praktische kennis bij dit model 

• Nieuwe ideeën over therapie zijn afkomstig van innovaties en experimenten door praktijkmensen niet van universitaire 
onderzoekers of laboratoriumstudies 

• Psychtherapie is een sterk gecontextualiseerde activiteit en theorieën en protocollen moeten aangepast worden aan 
specifieke omstandigheden 

• Goede therapeuten zijn responsief en flexibel in hoe ze werken met cliënten eerder dan dat ze strikt vasthouden aan 
manuals of protocollen 

• Therapie is een geco-construeerde, collaboratieve activiteit, geen ‘behandeling’ die ‘toegediend’ wordt door iemand 
aan een ander persoon 

• Clinici zijn meer geneigd beïnvloed te worden door verhalen en casussen dan door statistische resultaten 

• Er kunnen verschillende, evenwaardige perspectieven bestaan op wat helpen is in therapie, er is geen reden om te 
verwachten dat er één vast juist antwoord is 

➢ Dit zijn een aantal factoren die de recente onderzoeksontwikkelingen hebben gemotiveerd 

• Grassroots onderzoek:  veel verschillende methodes die allemaal zo dicht mogelijk proberen blijven  bij wat echt 
gebeurt in therapie 
▪ Kennis komt bottom-up 

- Nieuwe/herziene methoden die meer en meer aandacht krijgen in de onderzoeksliteratuur 
➢ Routine uitkomst- en procesmetingen: vragenlijsten gebruiken om uitkomsten en processen snel in kaart te brengen in 

de dagelijkse praktijk 
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• Mensen na elke sessie dezelfde vragenlijst laten invullen 
▪ Toont effectiviteit van therapie in de dagelijkse praktijk 
▪ Verschillen tussen therapeuten bestuderen 
▪ Feedback te geven aan therapie 

➢ Kwalitatief onderzoek: ervaringen en betekenisverlening van cliënten en therapeuten in kaart te brengen of om 
processen in de therapie in detail te bestuderen 

➢ Case-based evidentie: systematischere gevalstudies 

• Systematische data verzamelen 

• Materiaal bestuderen met verschillende onderzoekers (ipv interpretatie door één therapeut) 

• Systematische kwantitatieve en kwalitatieve methoden om data te bestuderen 
- Men gaat ook meer aandacht besteden aan eigenschappen van therapeuten om de werkzaamheid van therapie te 

begrijpen 
➢ In RCT’s verdween dit naar de achtergrond omdat therapeuten zoveel mogelijk dezelfde behandeling moesten uitvoeren 

• Routine en uitkomstenonderzoek toonde grote verschillen tussen therapeuten aan 
▪ Zo rees de vraag naar wat deze verschillen verklaar, welke eigenschappen van therapeuten hier een rol in spelen 

CURIOS 
 
Omschrijf kort wat bedoeld wordt met methodologisch pluralisme 

➔ Appreciatie van de rol en bijdrage van een diversiteit van methodologische tradities 
 
Omschrijf kort wat bedoeld wordt met practice-based evidence 

➔ het onderzoeken van de dagelijkse praktijk om te identificeren wat daar werkt en niet werkt en zo evidentie te 
verspreiden over ‘best practices’ die de praktijk kunnen verbeteren 

 
Je las net over de meest recente evoluties in uitkomst- en procesonderzoek. Duid aan welk van onderstaande stellingen juist 
zijn: (maak 1 of meerdere keuzes) 
 

1) Vanuit de visie van methodologisch pluralisme kunnen evidence-based practice en practice-based evidence naast 
elkaar bestaan.  

2) De focus op het aantonen van effectiviteit van behandelingen aan de hand van RCT's heeft gezorgd voor een sterke 
toename in de kwaliteit van behandelingen.  

3) Onderzoek naar persoonlijke attitudes en interpersoonlijke vaardigheden van therapeuten die heel goede resultaten 
boeken, sluit meer aan bij een contextueel model dan bij een medisch model.  

4) Dat de competentie van de therapeut en de motivatie van de cliënt belangrijke voorspellers zijn van 
behandeluitkomsten, zijn belangrijke argumenten om RCT onderzoek naar de werkzaamheid van verschillende 
behandelingen te rechtvaardigen. 

 
EBP en PBE bestaan in een spanningsveld, maar vanuit een visie van methodologisch pluralisme kunnen ze wel naast elkaar 
bestaan.  
De focus op RCT-onderzoek heeft niet gezorgd voor een toename in kwaliteit van aangeboden behandelingen en dit is ook een 
reden waarom de grote hoeveelheid middelen die in dergelijk onderzoek geïnvesteerd wordt in vraag gesteld wordt.  
Omdat vanuit een contextueel model de therapeutische relatie heel belangrijk wordt geacht voor de werkzaamheid van een 
behandeling, sluit onderzoek naar persoonlijke attitudes en interpersoonlijke vaardigheden meer aan bij een contextueel model.  
De motivatie van een cliënt en de competentie van een therapeut zijn contextuele factoren en geen specifieke factoren. Ze zijn 
niet verbonden aan een specifiek behandelmodel en de bevinding dat ze belangrijk zijn voor uitkomsten is bijgevolg geen goed 
argument om RCT onderzoek dat de effectiviteit van verschillende behandelingen onderzoekt te rechtvaardigen. 
 
Er werden in de tekst vier periodes onderscheiden. Geef de periode aan waarbij de volgende stelling best past door 1, 2, 3 of 4 
in te vullen. 
 

➔ De nood aan behandeling voor psychologisch trauma bij oorlogsveteranen: periode 2 
 
Er werden in de tekst vier periodes onderscheiden. Geef de periode aan waarbij de volgende stelling best past door 1, 2, 3 of 4 
in te vullen. 

➔ Focus op een specifieke behandeling voor een specifieke diagnose: periode 3 
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Er werden in de tekst vier periodes onderscheiden. Geef de periode aan waarbij de volgende stelling best past door 1, 2, 3 of 4 
in te vullen. 

➔ Focus op theorie-opbouw: periode 1 
 
Er werden in de tekst vier periodes onderscheiden. Geef de periode aan waarbij de volgende stelling best past door 1, 2, 3 of 4 
in te vullen. 

➔ Uitkomsten en proces opvolgen in de dagelijkse klinische praktijk: periode 4 

 


