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Zorgvraag: Speerpunt van de KNMG

Co-patiënt bij het consult

S.Naderi, London, Am. J. of Medicine, Sept. 2012

376.162 patiënten van 20 studies naar herhalingsrecepten

Aspirine

ACE-remmers

angiot. rec. block.

beta-blockers

Ca.-channel block.

Thiazides (Diuretica)

Statines

vanwege Risico op een Infarct na eerder InfarctTherapietrouw;

Therapietrouw: Therapietrouw:Aantal

Studies:

Aantal

Studies:

Percentage therapietrouw Percentage therapietrouw

Bereiken we onze patiënten?

% patiënten dat na extra informatie 

kiest voor minder agressieve behandeloptie:

Effect van informatievoorziening

Vroege borstkanker:  Regionaal opereren?

Prostaatkanker: Screening?

Vroege prostaatkanker: Opereren?

Ischemische hartklachten: Opereren?

Prostaat Hyperplasie: Opnemen?

-100 -50 0

The Cochrane Collaboration 2012 6

Wat willen we bereiken?



Frank van Es,psychiater UCP 31-1-2013

2

Wat betekent het …

voor deze persoon, 

om met deze klachten, 

in deze levensfase, 

binnen deze relaties, 

… om bij mij als patiënt te moeten komen …

deze diagnose te krijgen 

en deze behandeling te moeten ondergaan?

… en wat betekent dat

voor mijn tekst

en voor mijn attitude?

Stel de betekenisvraag Wat is de bedoeling?

Stel behandeldoel vast:

• Symptomatisch

• Curatief

• Preventief 

• Palliatief

Sluit aan bij de zorgbehoefte!

Bedenk beschikbare behandelmogelijkheden:

Wat kan ik aanbieden om het gezamenlijk doel te bereiken?

zowel medicamenteus als niet-medicamenteus

Uitleg geven

over de behandeling

Voorkeur aangeven 

tussen behandelopties

Uitleg geven 

over behandelopties

Laten afwegen

van voor- en nadelen

Samen op een rij zetten

van vraag en aanbod

Wie beslist?

Uitleg geven

over de behandeling

‘Ik vertel wat moet 

gebeuren…

Voorkeur aangeven 

tussen behandelopties

‘Ik weet wat verstandig is…

Uitleg geven 

over behandelopties

‘U vertelt wat moet 

gebeuren…

Laten afwegen

van voor- en nadelen

‘U weet wat verstandig is…

Samen op een rij zetten

van vraag en aanbod

‘Wij besluiten samen…

Wie beslist?

Uitleg geven

over de behandeling

‘Ik vertel wat moet 

gebeuren…

… en ik merk later of mijn 

doel behaald wordt!’

Voorkeur aangeven 

tussen behandelopties

‘Ik weet wat verstandig is… … en u merkt later hoe dat 

uitpakt!’

Uitleg geven 

over behandelopties

‘U vertelt wat moet 

gebeuren…

… en ik hoor van u of uw 

doel behaald wordt!’ 

Laten afwegen

van voor- en nadelen

‘U weet wat verstandig is… … en u merkt later hoe dat 

uitpakt!’

Samen op een rij zetten

van vraag en aanbod

‘Wij besluiten samen… … en we volgen samen of 

ons doel behaald wordt!’

Wie beslist? Welk overlegmodel?

N. Leighl, Toronto, J. of Clin.Oncology, 2011

Arts
besluit

Arts weegt
mening van 
patiënt mee

Arts en 
patiënt 
beslissen 
samen

Patiënt weegt
mening van 
patiënt mee

Patiënt 
besluit 

Verlangd

Bereikt
207 patiënten 
voerden 
behandelgesprek
vanwege vergevorderde 
kanker.

74% koos palliatieve
chemotherapie.
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Criteria Gespreksvaardigheden
Studie Geneeskunde

Punten

Aansluiten op de hulpvraag Bespreekt de arts de hulpvraag van de patiënt? 1

Betrokkenheid tonen Is de arts voldoende betrokken bij de patiënt? 1

Informeren over diagnostiek Geeft de arts begrijpelijke en beknopte informatie 
over de diagnose?

1

Aanmoedigen Moedigt de arts aan om vragen te stellen? 1

Anticiperen Reageert de arts adequaat op vragen en op emoties? 1

Informeren over mogelijkheden Geeft de arts begrijpelijke en beknopte informatie 
over mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling?

1

Overleggen over mogelijkheden Betrekt de arts de patiënt bij het maken van de keuze, 
met individuele afwegingen?

1

Instrueren Geeft de arts uitvoerbare instructies, 
inclusief follow-up?

1

Controleren Controleert de arts of de instructies zijn begrepen? 1

Totaal: 9

Wat is het beloop van 

• psychiatrische symptomen?

• gedragsproblemen?

Wat zijn hiervan de sociale gevolgen?

Onvervulde zorgbehoefte?

Hoe ervaart de patiënt de behandeling?

Wat is het beloop van de bijwerkingen?

• risico op hart- en vaatziekte?

• voortekenen van suikerziekte?

Vragen van ROM Phamous

MANSA Manchester Short Assessment of quality of life

SRA Subjectieve Reactie op Antipsychotica

Klanttevredenheidslijst

PANSSPositive and Negative Symptom Scale

HoNOSHealth of the Nations Outcome Score

Onderdelen ROM Phamous

Vragenlijst

Vragenlijst

Vragenlijst

Observatie tijdens interview

Observatie van ernst in laatste 2 weken

MANSA
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MANSA 2008 MANSA 2011

MANSA 2012 SRA

SRA SRA
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Klant

tevredenheids

lijst

PANSS

HoNOS HoNOS

HoNOS HoNOS 2008
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HoNOS 2012

Wunderink, J Clin Psychiatry 2007

Voortzetten 
ondanks bijwerkingen?

Afbouwen 
ondanks terugvalrisico?

Terugvalrisico bij voortzetten

of afbouwen van medicatie

Welke wasmachine?

Welk antipsychoticum? Welk antipsychoticum?
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clozapine olanzapine quetiapine risperidon aripiprazol haloperidol

Leponex Zyprexa Seroquel Risperdal Abilify Haldol

e
ff
e

c
t

Effectiviteit +++ ++ + + + +

Ervaring met middel +++ ++ ++ ++ + +++

tegen Negatieve Sx. +

Stemmingsregulerend + + (+) +

ook in Depot + + +

b
ijw

e
rk

in
g

Overgewicht ---- --- -- - (-) -
Stijfheid (-) - (-) ---
Slaperigheid --- -- - (-) (-) -
Afname Seksualiteit -- -
Speekselvloed --
Bloedcontrole -
Inslaapproblemen (1e wk.) -

Welk antipsychoticum?


