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Nieuws

Persoonsgericht werken bij patiënten met multimorbiditeit 
is ontzettend belangrijk, dat weet elke huisarts, maar is ook 
vaak erg moeilijk. Het in kaart brengen en monitoren van 
het functioneren en participeren van patiënten kan hierbij 
helpen. Op basis van de International Classification of Func-
tioning, Disability and Health (ICF) is een nieuw instrument 
ontwikkeld, de Primary Care Functioning Scale (PCFS),dat 
momenteel onderzocht wordt.

In de gezondheidszorg is nog steeds de ziekte leidend en niet 
de patiënt. Dat blijkt niet alleen uit de opkomst van ketenzorg, 
maar ook uit de dominantie van ziektegerelateerde richtlijnen 
en protocollen in de huisartsenpraktijk. De meeste richtlijnen 
focussen op de uitkomstmaten van één welbepaalde ziekte. 
Daardoor valt de groeiende groep patiënten die meerdere 
chronische aandoeningen hebben, uit de boot.1

Patiënten met multimorbiditeit functioneren minder goed en 
maken intensiever gebruik van gezondheidzorgvoorzienin-
gen.2 Huisartsen exploreren en registreren het functioneren 
van deze patiënten echter maar zelden op een gestructureer-
de manier en daardoor blijven belangrijke persoonsgerichte 
aspecten van ziekte en gezondheid onzichtbaar. Toch is er al 
geruime tijd een raamwerk beschikbaar om dit functioneren 
op een gestandaardiseerde manier te exploreren en te beschrij-
ven: de International Classification of Functioning, Disability 
and Health (ICF).3 De ICF wordt hier en daar al veel gebruikt 
door medici en paramedici, maar heeft nog niet haar intrede 
gedaan in de huisartsgeneeskunde.

Een in 2016 gestart project gaat hierin verandering brengen. 
In het kader van dit project is een ICF-vragenlijst ontwik-
keld, de Primary Care Functioning Scale (PCFS), die pati-
enten met chronische aandoeningen zelf kunnen invullen. 
De nieuwe ICF-vragenlijst is inmiddels door ongeveer 600 
patiënten ingevuld en wordt momenteel gevalideerd. Daar-
naast onderzoeken we de toepasbaarheid van het instrument 
in de dagelijkse praktijk en het effect ervan op het dagelijks 
functioneren en de kwaliteit van leven van patiënten met 
multimorbiditeit. We hopen de resultaten van ons onderzoek 
begin 2018 te publiceren. ■
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