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Vraag 1

Ongeveer de helft van de patiënten staat bij het begin van de behandeling niet positief ten opzichte 

van hun medicatie

Waar Niet waar



Vraag 2

Er zijn ongeveer 500 determinanten die van invloed kunnen zijn op  

de therapietrouw
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Waar Niet waar



Vraag 3

Goede communicatie kan de therapietrouw met bijna 20% 

verbeteren
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Waar Niet waar
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Vraag 1: therapietrouw is niet 

vanzelfsprekend

Vraag 2: therapietrouw verklaren en 

oplossen is complex

Vraag 3: goede communicatie is een 

belangrijke basisvoorwaarde



Therapietrouw?

De mate waarin een patiënt de behandeling uitvoer in

overeenstemming met de afspraken die hij of zij daarover heeft 

gemaakt met de behandelaar
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Bron: WHO, 2003



Medicatie: Wat zit er achter een innamepatroon?



“Ik doe wat de huisarts zegt. Meestal. Maar soms vergeet ik het”

“Ik zie het nut niet zo in van mijn geneesmiddelen. En dan al die 

bijwerkingen. Ik ben ermee gestopt”

“Het kost me veel te veel tijd om de oefeningen te doen. Ik weet 

echt niet wanneer ik dat moet doen”

“Ik ben soms zo moe en de oefeningen doen pijn. Dan ik echt de 

energie niet opbrengen om mijn oefeningen te doen”

Zoveel mensen, zoveel redenen



Therapietrouw
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“Ik doe wat de dokter zegt. Meestal. Maar soms vergeet ik het”

“Ik ben soms zo moe, dan ik echt de energie niet opbrengen om mijn oefeningen te 

doen”

“Het kost me veel te veel tijd om de oefeningen te doen. Ik begin er niet 

aan”

“Ik zie het nut niet zo in van de geneesmiddelen. En al die bijwerkingen. Ik ben 

ermee gestopt”



771 determinanten voor therapietrouw
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Leeftijd

Opleiding

Sociale steun

Regime

Frequentie

Kennis, attitude, opvattingen, coping stijl, 

geestelijke toestand

Comorbiditeit

Diagnose 

Ziektebeleving

Team

Tijd

Vergoedingen

Sabaté, 2003



Meneer de Bok

Meneer de Bok is 60 jaar. Hij werkt parttime bij een bank en heeft daarnaast nog een aantal 

bestuursfuncties.  Hij heeft Claudicatio.

• Hij is onder behandeling van een fysiotherapeut waar hij wekelijks heen gaat 

• Hij krijgt voor thuis oefeningen mee. Hij moet deze dagelijks doen

• Het lukt hem niet zijn oefeningen elke dag te doen en hij vergeet het geregeld

• Hij wil graag meer betrokken worden bij de keuzes binnen zijn behandeling

• Hij krijgt dit niet goed ingepast in zijn leven, zeker niet wanneer hij ook voldoende rust wil 

nemen

“Het kost me veel te veel tijd om de oefeningen 

te doen. Ik weet echt niet wanneer ik dat moet 

doen”



Mevrouw Neumann

Mevrouw Neumann is 73 jaar en is met pensioen. Zij heeft hypertensie.

• Zij is onder behandeling van de huisarts. 

• Zij heeft haar geneesmiddelen eerst af en toe genomen maar zag geen verbetering

• Ze heeft bovendien van de buurvrouw gehoord dat de geneesmiddelen misschien wel tot 

kanker leiden

• Ze wil zo min mogelijk met haar ziekte bezig zijn

• Ze vindt het lastig te vertellen aan de huisarts dat ze haar medicijnen niet wil nemen

“Ik zie het nut niet zo van mijn geneesmiddelen. 

Al die bijwerkingen die je ervan kunt krijgen. Ik 

stop ermee”



Naar betere therapietrouw

Signaleren van therapieontrouw
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Achterhalen barrières voor therapietrouw

Stimuleren van therapietrouw



Signaleren van therapieontrouw
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Hoe gebeurt dat?

Vragen jullie patiënten er naar?



Signaleren van therapieontrouw
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Voorbeeld: apothekersassistenten 

wilden meer handvatten voor 

signaleren van problemen



Signaleren aan de apotheekbalie: TRIAGE
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Het TRIAGE instrument bestaat uit twee onderdelen: 

1) praktische set met start- en vervolgvragen

Open, uitnodigende vragen om te stellen aan de balie (of in de 

spreekkamer) om problemen bij het geneesmiddelgebruik te signaleren.

2) overzicht van oorzaken van geneesmiddel-gerelateerde problemen

Suggesties voor vervolgacties. Samen met de patiënt naar een oplossing 

“op maat” zoeken: één die het beste bij de patiënt past.

Praktisch handvat om problemen in het geneesmiddelgebruik te signaleren en 

te bespreken met de patiënt, ontwikkeld met de doelgroep



Deel 1: start- en vervolgvragen (2e uitgifte)
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Praktijktest met TRIAGE

• 10 BENU apotheken, 17 assistenten, 2 maanden

• 105 gesprekken met patiënten die cardiovasculaire medicatie kwamen ophalen

• 66 tweede uitgifte � in 15 (23%) gesprekken probleem gesignaleerd
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Startvragen hielpen alle 

assistenten met gesprek openen 

en gaande houden

Door TRIAGE problemen 

gesignaleerd die anders gemist 

zouden worden 

Niet alle patiënten staan open 

voor een gesprek, m.n. bij 

vervolguitgifte niet

Privacy: liever gesprek in 

spreekkamer

Ervaringen 



Barrières therapietrouw 
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Therapieontrouw: onbewust
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“Ik bedenk mij ‘s avonds in bed wel 

eens dat ik mijn oefeningen niet 

heb gedaan”



Therapieontrouw: bewust
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“Ik stop wel eens met 

mijn medicatie om te 

kijken of ik het nog wel 

nodig heb”



23

Onbewust

Praktische 

barrières

Vergeetachtigheid, 

niet begrijpen van 

instructies, problemen 

met verpakking, etc.

Bewust

Noodzaak Zorgen

Perceptuele 

barrières

Type barrières

Bronnen: Horne et al 

1999, 2012; Linn 2013
NIET ZWART-WIT!
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Praktische barrieres - cognitief

- Vergeten

- Laaggeletterdheid

Praktische barrieres - routine 

- Moeite therapie in te passen in dagelijks leven

Perceptuele barrieres – Noodzaak

- Nut van de behandeling niet inzien

Perceptuele barriers - Zorgen

- Zorgen hebben over de behandeling 

Linn et al, 2013 Patient preference and adherence

Barrieres
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Affectieve 
communicatie

Instrumentele 
communicatie

De balans

Bronnen: Linn et al 2013, 

Driesenaar et al 2016, Van Dijk 

et al 2016, Koster et al 2015
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Praktische barrieres - cognitief

- Recall bevorderderende technieken zoals 

herhalen, samenvatten

- Simpele taal

- Stel vragen

Praktische barrieres - routine 

- Vraag naar routines en probeer daarin mee te 

denken

- Stimuleer hierbij meedenken door de patiënt

Perceptuele barrieres – Noodzaak

- Geef informatie over het nut van de behandeling 

en sluit daarbij aan op de ideeën van de patiënt. 

- Stimuleer deelname van de patiënt

Perceptuele barriers - Zorgen

- Toon begrip, ga op de zorgen in, probeer erachter 

te komen wat de oorzaak precies is

- Geef informatie die aansluit bij deze zorgen

Linn et al, 2013 Patient preference and adherence
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Meneer de Bok

Reden om 

oefeningen niet te 

doen

Communicatietechniek (voorbeeld) Oplossing (voorbeeld)

Praktische

problemen

(bijvoorbeeld niet

in kunnen passen)

Stel vragen over de dagelijkse routine 

om inzicht te krijgen in hoe de patiënt 

leeft en hoe de therapie daar ingepast 

kan worden

Aanhaken bij routines: kan meneer de 

Bok lopend naar zijn verplichtingen? 

Kan de auto net wat verder 

geparkeerd worden?

NB: vraag wat hij zelf wil



Reden om oefeningen niet 

te doen

Communicatietechniek (voorbeeld) Oplossing (voorbeeld)

Nut van geneesmiddelen

niet inzien

• Gebruik explorerende technieken (open vragen, kunt u 

me wat meer vertellen over….) om meer te weten te 

komen over mogelijke onderliggende oorzaken. 

• Gebruik ook passieve technieken zoals fucntionele

stiltes, knikken, hummen om de patiënt aan te 

moedigen

• Mondeling uitleg geven over het doel van 

behandeling en waar mogelijk ook schriftelijke 

informatie meegeven. Hierbij ook begrip tonen voor 

de aarzelingen van de patiënt.

- Het belang van de medicijnen op de lange termijn 

(voorkomen van complicaties bijvoorbeeld)

- In volgende consult erop terugkomen (uitnodigen 

voor vervolg)

Mevrouw Neumann



Patiëntgerichte communicatie is te trainen
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- Gebaseerd op eerder communicatieonderzoek 

- Input van patiënten, apothekersassistenten en apothekers 

Online training:
- Video-opname baliegesprek

- Zelfreflectietaak

- Feedback door trainer

- Mogelijkheid tot stellen van vragen over feedback

- Getest in 3 apotheken, 32 assistenten  

- Positief effect op patiëntgerichtheid 



Verschillende soorten patiënten, maar ook 

verschillende soorten zorgverleners
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Invloed van eigen houding en overtuigingen

• Een zorgverlener moet oplossingen bieden voor de problemen van de patiënt

• Therapietrouw bevorderen is vooral een kwestie van informatie geven

• Je moet iedere patiënt stimuleren therapietrouw te zijn

• Je moet er niet voor terug deinzen een patiënt ongevraagd advies te geven

• De ervaringen van de patiënt zijn net zo waardevol als mijn professionele kennis

• Je moet onvoorwaardelijk de keuze van de patiënt accepteren, ook al wijkt het af van jouw ideeën

• Als zorgverlener is het jouw verantwoordelijkheid als de patiënt niet therapietrouw is

• Je moet met de patiënt samenwerken gebaseerd op het idee van gelijkwaardigheid

Van Hooft et al 2015

In welke stelling(en) herken je jezelf? Bespreek de stelling die je het meest aanspreekt

en die je het minst aanspreekt met je buurman/vrouw



Basishouding professionals

Houding Coach Clinicus Educator

Rol patiënt Expert Volgzaam Actieve student

Rol zorgverlener Volgt de patiënt 

(partners)

Directief Onderwijzend

Doel zelfmanagement 

ondersteuning

Integratie ziekte in 

het leven (holistisch)

Therapietrouw

Goede klinische

uitkomsten (medisch)

Leven met aandoening 

(zelfstandigheid)

Goede klinische 

uitkomsten

Van Hooft et al 2015



Hoe sta jij erin?
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Coach?

Volgt patiënt, 

patiënt is expert 

Clinicus?

Directief, patiënt is 

volgzaam

Educator?

Onderwijzend, 

patiënt is actieve 

student



3. Stimuleren therapietrouw
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Therapietrouw bevorderen is maatwerk!
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Vindplaats voor 

therapietrouw 

interventies



Make-It project: 8 proeftuinen en 1 kennisconsortium
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Centraal staat het HOE:

- Hoe implementeer je een interventie

- Hoe verloopt de implementatie, 

inclusief de communicatie

- Hoe kun je bijsturen als iets niet 

werkt
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Therapietrouw is niet vanzelfsprekend

Therapietrouw verklaren en oplossen is 

complex

Goede communicatie is een belangrijke 

basisvoorwaarde
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