
Kennis van amerikaanse hypertensiepatienten.
33% weet dat hypertensie hoge bloeddruk belekent;
50% meent dal hypertensie altijd klachten geeft;
54% noemt hypertensie een belangrijke oorzaak van beroerte;
21 % weel dal bloeddruk-controle beroerte helpt voorkomen;
69% meent zeit aan Ie kunnen geven wanneer de bloeddruk hoog is.
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Het gedrag van patienten met betrekking tot medische adviezen
(compliance) laat zich niet voorspellen uit de medisch geobjecti
veerde ernst van de betreffende ziekte. Beduidend meer houvast
bieden de sociale positie van de patient, diens beleving van het
ziek-zijn, en vooral het gedrag van de arts.

Compliance

Het woord compliance duidt op het gedrag
van (potentiele) patienten met betrekking
tot medische adviezen. Omdat een bruik
baar nederlandstalig woord ontbreekt, zal
verder van compliance, respectievelijk
non-compliance worden gesproken. Het
teit dal zich in 20 tot 70 procent der geval
len met betrekking tot een medisch advies
de een of andere vorm van non
compliance manifesteert, wordt door de
meeste artsen onderschat. Vele patienten
nemen de voorgeschreven medicamenten
niet of in hel geheel niet volgens het ad
vies in, verzetten zich tegen het totaal van
de behandeling of onttrekken zich aan de
behandelingssituatie.
De moeizame follow-up van met name pa
tienlen mel aandoeningen zoals hyper
tensie, tuberculose en streptokokken
infecties heeft geleid tot ruime aandacht
voor het (vermeende) aandeel vande pa
tienl hieraan. Omschrijvingen als de niet
cooperatieve patient, gebrek aan
therapie-bereidheid en termen als non
compliance, "non-adherence" en "drug
defaulter" suggereren een wanprestatie
van de patient, gaan voorbij aan diens
verantwoordelijkheid om het eigen gedrag
te bepalen, en laten het functioneren van
het gezondheidszorgsysteem en de rol
van de arts als adviseur onbesproken. De
vierend gedrag ten aanzien van dokters
"voorschriften" is een algemeen ver
schijnsel, maar blijkl veelal als deviant ge
drag te worden beschouwd. Inmiddels
wordt in toenemende mate belang ge
hechl aan de vraag in hoeverre het gedrag
van de patient overeenkomt met het gege
ven advies en welke factoren op dit gedrag
van invloed zijn. Het navolgende wil
schetsen wat uit de literatuur bekend is
geworden over de achtergronden van
compliance mel betrekking lot adviezen
die in een therapeutisch kader worden
gegeven. Het preventieve kader blijft
grotendeels onbesproken. Voor een deeI
zijn de gegevens ontleend aan onderzoek
over de compliance van hypertensie
patienten.

Achtergronden van
compliance
Hoewel gezondheid een van de meest
centrale menselijke waarden is, is het ge
drag hier niet naar. De instinctieve reactie
op ziekte of ziekleverschijnselen is ont
kenning en vluchtgedrag. Uitstel of afstel
van de gang naar de dokter bij een
ziekte-episode is meer regel dan uitzon
dering (Gassee). Vergelijkbare reacties
treden na korte of lange tijd op bij een
beoogde follow-up. Niet dan nadat aan
vele voorwaarden is voldaan, voigt com
pliance.
Gompliance is te beschouwen als de resul-

tante van een serie afwegingen en beslis
singen. Dit keuzegedrag is in figuur 1
weergegeven als een dynamisch model
met terugkoppelingsmogelijkheden. Fi
guur 2 schetst de vele krachlen van soma
tische, maar vooral ook van psychische en
sociale aard, welke compliance mede
be·invloeden. De tendenties in deze com
plexe achtergronden worden in het nu vol
gende geschetst.

Socio-demografische gegevens
Ten onrechte werd (wordt) uilgegaan van
de veronderstelling dat kenmerken van de
patient, zoals inkomen, ras en ethnische
achtergrond compliance afdoende bepa-

len. Dergelijke kenmerken vertonen wel
iswaar vaker een positief dan een nega
tief verband met non-compliance, maar
meestal blijken er helemaal geen correla
ties te bestaan. Deze resultaten
betekenen hel echec van de al te sim
pele benadering, als zou de patient een
zijdig de oorzaak van het probleem zijn.
Toch lijken verschillende kenmerken van
iemands sociale positie, zoals leeftijd en
opleidingsniveau, wei degelijk van groot
belang, zij het in samenhang met andere
factoren. De sociaal-economische en cul
turele context zijn sterk bepalend voor het
waarden- en normensysleem van het indi
vidu, inclusiet diens opvattingen over
ziekte en gezondheid. Bij vele mensen be
staan naasl meer modern
wetenschappelijk getinte opvattingen over
gezondheid en ziekte, een min of meer
traditioneel-magische ziektebenadering.
Gassee vindt vooral onder de ouderen en
onder mensen met weinig opleiding uitge
sproken traditioneel-magische opvattin
gen over gezondheid en ziekte, geken
merkt door:
- het feit dat men ziekte ziet als een drei
ging waar tegenover men min of meer
machteloos is (gezondheidsanomia);
- weinig medische kennis en veel "irra
tionele" opvattingen over gezondheid en
ziekte (moralistische ziektebenadering,
religieuze ziekte-opvatting, vertrouwel1 in
natuurgeneeswijzen);
- een zekere scepsis ten aanzien van de
mogelijkheden van de medische weten
schap.
In de volgende paragrafen zal blijken dat
verschillende elementen van de

traditioneel-magische zieklebenadering
de neiging lot non-compliance versterken.

Integratie-kenmerken
a. Sociale integratie. De mate van sociale
integratie op gezins-, buurt-, plaatselijk of
landelijk niveau wordl gekenmerkt door
het beslaan van een gemeenschappelijk
waardensysteem en gedragspatronen, en
de hoeveelheid en intensiteit van contac
ten mel anderen (Spruit e.a.). Na de ge
waarwording van ziekle(verschijnselen)
worden gezinsleden, buren, cotlega's,
kennisseh of vrienden doorgaans hel
eerst geraadpleegd. Voor het al of niet
naar de 'dokler gaan bij een ziekte-episode
blijkl de sociale druk die van deze raad-
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pleging van leken uit de omgeving uitgaat,
als een soort censor te werken over de
instinctieve reactie op ziekteverschijnse
len (Cassee).
Ook voor de compliance van in behande
ling zijnde patienten blijkt de mate van so
ciale controle van directe invloed. Ver
scheidene auteurs wijzen op het belang
van het gegeven of de patient aileen staat
of in gezinsverband leeft, en op de invloed
van gezinsleden of vrienden op de com
pliance. Bekend is ook de afname van de
compliance in de reeks: hospitalisatie,
dagbehandeling, poliklinische behande
ling, en de sterke afname van de com
pliance van gehospitaliseerde patienten
die met proefverlof naar huis gaan.
Kenmerken die met sociale integratie sa
menhangen zijn stress en angst.

b. Stress kan een remmende invloed
hebben op de compliance. De literatuur
vermeldt factoren zoals: armoede, werk
loosheid, financiele problemen met het
vervoer naar de arts, instabiliteit en dis
harmonie binnen het gezin en alleen
staan, welke als indicatoren voor stress
kunnen worden opgevat. De invloed van
deze factoren wordt vaak duidelijk mede
bepaald door andere variabelen, zoals de
moeilijkheidsgraad van de behandeling en
de baat die men van de behandeling ver
wacht.

c. Angst is te beschouwen als de resul
tante van het diffuse, aspecifieke onbeha
gen dat velen in meerdere of mindere mate
hebben, versterkt door de specifieke
vrees die ziekte(verschijnselen) oproe
pen. Angst versterkt de neiging tot ont
kenning of vluchtreacties bij ziekte(ver
schijnselen), aldus Cassee sprekende
over uitstelgedrag bij een ziekte-episode.

Met compliance blijkt angst slechts bij een
extreem hoog of extreem laag angst
niveau een eenduidige (negatieve) sa
menhang te hebben. Bij beide uitersten
herinneren patienten zich minder van

wat de arts heeft gezegd en zijn zij min
der geneigd de wei tot hen doorgedron
gen adviezen op te volgen (Ley en Spe/
man). In het gebied tussen beide uiterste
angst-niveaus worden andere factoren,
zoals steun van de omgeving of medische
kennis van belang voor de vraag of on
danks of dankzij de angst compliance
voigt.

De helft van wat een arts tijdens een
COllsult meedeelt wordt bijna onmid
dellijk door de patient vergeten.
De mate van angst is hierbij een be
langrijke factor.

Ley en Spelman

Psychologische kenmerken
Eigenschappen van de patient zoals intel
Iigentie, afhankelijkheid, toekomstver
wachting, leugenachtigheid of autoritair
gedrag hangen niet eenduidig samen met
compliance. Evenals bij socio
demografische kenmerken geldt ook
hierbij dat compliance zich niet laat voor
spellen op grond van kenmerken van de
patient aileen. Voor de vraag of bijvoor
beeld iemand die moeilijk angst en onze
kerheid kan hanteren inderdaad tot non
compliance neigt, zal de opvang van de
omgeving en/of de arts geredelijk mede
van invloed zijn.

Kenmerken van gezondheids
gedrag
a. Het hebben van medische kennis heeft
volgens Cassee geen duidelijk verband
met het hebben van ervaring met ziekte,
noch met een sterke pre-occupatie met de
eigen gezondheid of een neiging tot soma-.
tiseren. Er is wei een positief verband met
het opleidingsniveau (met andere woar
den met een meer algemeen intellectuele
nieuwsgierigheid en het cultuurpatroon)
en jeugdige leeftijd, en een negatieve sa-

menhang met gezondheidsanomia en,
een pendant hiervan, gepercipieerde ge
ringe mogelijkheden van de medische we
tenschap (elementen van de traditio
neel-magische ziektebenadering).
Medische kennis en de houding tegenover
ziekte blijken dus duidelijk met elkaar te
maken te hebben. De algemene verwach
ting dat meer kennis zou leiden tot een
hogere mate van compliance werd echter
niet bewaarheid (Haynes e.a.). Weliswaar
blijkt medische kennis de neiging tot nega
tie en vluchtreacties op ziekteverschijnse
len te verminderen, maar anderzijds dreigt
de effectiviteit van voorlichting over be
paalde ziekten teniet gedaan te worden of
kan voorlichting een averechts effect heb
ben.
Wanneer geen rekening wordt gehouden
met de bestaande opvattingen onder (po
tentiele) patienten ten aanzien van ziekte
en gezondheid, doet de mogelijkheid zich
voor dat de hiermee samenhangende
angst door voorlichting dusdanig wordt
versterkt dat het tegendeel van het
beoogde gedrag zich manifesteert.

b. De gepercipieerde eigen gezondheid
blijkt niet eenduidig samen te hangen met
de compliance, waarschijnlijk omdat de
mate van bezorgdheid over de eigen ge
zondheid is op te vatten als een maat voor
de angst voor ziekte.

c. Becker e.a. (1972) noemen de samen
hang tussen de compliance van moeders
met zieke kinderen en het in huis hebben
van een koortsthermometer of het geven
van speciale voeding en vitamines aan de
kinderen. Deze gegevens zijn op te vatten
als een indicator voor een preventieve
orii!mtatie.

d. Wat betreft de consumptieve orii!mtatie
rapporteren Becker e.a. (1974a) dat moe
ders die de adviezen voor hun kinderen
opvolgen meer geneigd zijn medische
hulp in te roepen bij klachten van hun kin
deren dan zelfmedicatie toe te passen.

geen ziektebesef

1
gepercipieerde ernst van de
zlekte erg laag of erg hoog

t .
Geschatte baat van geschatte baat van behandeling
behandeling

1
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bereidheld hulp te zoeken geen bereidheid hulp te zoeken
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acceptatie rol van patient verwerping rol van patient
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Figuur 1. Compliance a/s beslissingsmode/. Figuur 2. Schets comp/exe achtergronden van compliance.
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Enquete onder specialisten van een academisch ziekenhuis.
7% meent dat de helft of minder van de pallenten zich houdt aan medische adviezen;
67% acht de persoonlijkheid van de patient de belangrijkste factor voor non
compliance;
26% erkent dat de houding van de arts mede bepalend is;
34 % zou op non-compliance reageren met abstineren of verwijzen.

M S DavIs (1966) J Med Educ 42. 1037

Verschillende auteurs vermelden de posi
tieve samenhang tussen compliance en
de intentie adviezen op te volgen of de
opvatting dat men moet doen wat de dok
ter zegl. Ook in omgekeerde zin is her
haaldelijk de constatering gedaan dat een
deel van degenen die non-compliance
vertonen desgevraagd toegeven nooit van
plan geweest waren de adviezen of de af
spraken na te komen.

Er is een verband tussen non
compliance en een negatief oordeel
van de arts over de patient. Dit beeld is
meer een weerspiegeling van een niet
optimale arts-patient relatie dan van
een juiste psychologische karakterise
ring van non-compliant patienten.

Kenmerken van compliance
Ziektebesef, de gepercipieerde ernst van
de ziekte, de geschatte kans dat de drei
ging kan worden verminderd, de behande
lingssituatie en de afweging van kosten en
baten worden in de literatuur de specifieke
kenmerken van compliance genoemd.

a. Ziektebesef
Plausibel lijkt de veronderstelling dat
wanneer de ziekte(verschijnselen) erg
bedreigend is (zijn) voor de patient, of
wanneer deze geen vertrouwen heeft in de
arts of de diagnostische procedure, hij ge
neigd zal zijn de conclusie van de patient
af te wijzen en aldus minder geneigd zijn te
beseffen zelf ziek te zijn en minder neiging
tot compliance te vertonen.
De geneigdheid bepaalde verschijnselen
al dan niet als ziekte te definieren is deels
symptoomgebonden en wordt deels be
paald door structurele factoren. Bloed in
de urine of benauwdheid bijvoorbeeld lei
den meer tot ziektebesef dan bijvoorbeeld
aanhoudende heesheid of pijn in de buik,
blijkens het onderzoek van Cassee. Zo te
zien loopt het ziektebesef niet steeds pa
rallel aan de objectieve ernst van het
symptoom.
Hoewel vrouwen het iets waarschijnlijker
Iijken te achten dat zij ziekten krijgen dan
mannen lijken vrouwen minder geneigd te
zijn zichzelf ziek te vinden. Dit laatste
wordt mogelijk verklaard door de gebruike
lijke rolverdeling tussen man en vrouw en
de daarmee samenhangende geringere
opvangmogelijkheden in het gezin bij
ziekte van de vrouw des huizes. Om de
zelfde redenen zullen vrouwen eerder ge
neigd zijn de rol van zieke af te leggen.
Verder zullen de opvattingen over ziekte
en gezondheid van invloed zijn op het ziek
tebesef, en tenslotte zal men de ziektede
finitie vaak sterk laten afhangen van wat
de raadpleging van leken uit de omgeving
en van de arts oplevert.
Uit de literatuur blijkt de positieve samen
hang tussen compliance en het vertrou
wen in de diagnose of de geschatte kans
de ziekte opnieuw te krijgen (bijvoorbeeld
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bij een profylactische behandeling na een
streptokokken'-infectie) .

b. Gepercipieerde ernst van de ziekte
Wanneer de patient beseft een ziekte te
hebben, maar deze als extreem ernstig
ervaart of juist als n·auwelijks ernstig be
leeft, blijkt dit met een geringe mate van
compliance gepaard te gaan. In het gebied
tussen beide uitersten neemt de mate van
compliance toe met de gepercipieerde
ernst. De aanwezigheid van bepaalde
prikkels is hierbij van duidelijke invloed. Zo
geven patienten met acute aandoeningen
die slechts kort klachten geven, maar
nog voortzetting van de behandeling be
hoeven, desgevraagd vaak aan de be
handeling gestaakt te hebben omdat zij
zich beter gevoelden.
Het ontbreken van klachten (signaalfunc
tie) speelt de follow-up van hypertensiepa
tienten duidelijk parten. Volgens Caldwell
e.a. geeft 39 procent van degenen die de
hypertensiebehandeling hadden ge
staakt, als reden op geen klachten te heb
ben en de aandoening "dus" als goedaar
dig te beschouwen.
Een signaalfunctie kunnen verder hebben:
de veranderingen in de suikeruitscheiding
in de urine van diabetici, of van de bloed
druk van hypertensiepatienten die thuis
zelf deze parameters controleren. Afge
zien van de signalen bij zelf-controle is de
hypertensiepatient bij het ontbreken van
klachten vooral aangewezen op externe
signalen, zoals het oordeel van de arts
over het beloop, of het gegeven dat het
nakomen van vervolgafspraken op zijn be
loop wordt gelaten of dat hierop zorgvuldig
wordt toegezien en zonodig aan de af
spraak wordt herinnerd.
In gecontroleerde studies is aangetoond
dat het herinneren aan de afspraak (het

sturen van een briefkaart blijkt efficienter
dan een telefoontje) de mate van com
pliance bevordert, zij het dat deze inter
ventie op zich onvoldoende is om het per
centage patienten bij wie de bloeddruk
onder controle is, te doen stijgen.
Naast de genoemde externe prikkels en
symptoomgebonden signalen Iijkt het op
leidingsniveau van invloed te zijn. Gesteld
voor de vraag hoe ernstig men bepaalde
ziektesymptomen zou vinden, scoorden
mensen met weinig' opleiding de ernst
perceptie hoger, mogelijk op grond van
een traditioneel-magische ziektebenade
ring. Verder bleken de gepercipieerde
vatbaarheid voor en de ernst-perceptie

van potentiele ziektesymptomen omge
keerd evenredig met elkaar.
Zo bleek 45 procent van de respondenten
het waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk te
achten dat zij ooit hoge bloeddruk zouden
krijgen, terwijl 16 procent hoge bloeddruk
buitengewoon of zeer ernstig vond (Cas
see).

c. De geschatte kans dat de bedreiging
kan worden verminderd
Geloof in de mogelijkheden van de medi
sche wetenschap, geloof in de werkzaam
heid van de verstrekte medicijnen en ge
loof in het vermogen van artsen om be
paalde ziekten te genezen, gaan samen
met een hoge mate van compliance.

d. Het gedrag van de arts en de percep
tie hiervan door de patient
De literatuur geeft ruime steun aan de ver
onderstelde samenhang tussen het ge
drag van de arts en de mate van compli
ance. Een arts die niet als warm wordt
ervaren, die behalve emotioneel ook cog
nitief weinig communicatief optreedt, con
tacten waarbij de gespannenheid niet
wordt verminderd, een arts die niet aan de
verwachtingen voldoet omtrent het infor
meren over de aard en de oorzaak van de
aandoening, het nalaten om het doel van
de behandeling of de noodzaak van con
trole aan de orde te stellen, korte duur van
het consult, onpersoonlijk, formeel of af
werend optreden van de arts of de patient
uitputtend ondervragen zonder commen
taar te geven, zijn factoren die duidelijk
samengaan met non-compliance. Ander
zijds gaat een hoge mate van compliance
samen met: zich begrepen voelen, de arts
vertelt nauwkeurig wat je moet doen, en
tevredenheid van de patient over het con
sult, de arts of de sfeer in de praktijk.

Blijkens analysen van op geluidsband op
genomen arts-patient contacten is
meestal een artsen-factor in het geding bij
non-compliance, en niet bijvoorbeeld het
bevattingsvermogen vande patient. In
dien adviezen worden gegeven om te
worden opgevolgd, moeten zij op zijn
minst kunnen worden begrepen. Non
compliance hangt nauw samen met de
vraag of de patient na het consult weet wat
de arts precies van hem verwacht ten aan
zien van de medicatie.
Een derde tot de helft van de patieflten
blijkt niet te weten wat de motivatie van de
behandeling is, hoe lang de behandeling
zal moeten duren, hoe hoog de dosis is,



hoe vaak per dag of op welk tijdstip de
medicamenten moeten worden ingeno
men (Svarstad; Hulka e.a.). De achter
grond van deze onbekendheid is vaak dat
geen rekening is gehouden met het feit dat
angst de informatie-overdracht kan be
lemmeren en verder de onduidelijkheid
van de verstrekte adviezen en/of het
multi-interpretabele karakter van het af
gegeven recept. De arts bepaalt in belang-

Tien procent van de huisartsen (in En
geland en Wales) meet zonder directe
aanleiding de bloeddruk van aile hen
consulterende patienten van middel
bare leeftljd.

C Hodes e a (1975) Bn. med J II, 674

rijke mate de toon van het contact. Patien
ten zijn vaak weinig geneigd vragen te stel
len over de medicatie of te kennen te ge
ven dat zij een begrip als hypertensie niet
hebben begrepen.
Evenzo zijn artsen vaak passief in het uit
lokken van vragen. Nu is het mogelijk dat
de patiant voor een deel dat gedrag bij de
arts uitlokt, dat past bij diens perceptie van
het gedrag van de arts. Feit is dat patian
ten veeI vaker vragen stellen naarmate de
arts toegankelijker is. Indien de arts speci
fiek navraag doet betreffende het medi
cijngebruik van de afgelopen periode blijkt
de compliance groter dan wanneer dit niet
of nauwelijks wordt gedaan.
Een dergelijke gedragswijze brengt veeI
meer vragen en problemen rond het medi
cijngebruik aan het licht. Het ter sprake
komen of brengen van dergelijke proble
men leidt vaker tot gedrag van de arts dat
de compliance bevordert (Svarstad).
Zoals uit voorgaande paragrafen blijkt,
neigen mensen uit lagere sociaal
economische millieus op basis van hun
vaak traditioneel-magische ziektebena
dering meer dan anderen tot non
compliance. Cassee acht het aannemelijk
dat het gedrag van huisartsen ten aanzien
van mensen uit lagere sociaal
economische millieus minder informatief
en meer afwerend is en dat het contact met
hen nauwelijks buiten het strikt medische
vlak komt.
Het gedrag van de huisarts moet in dat
geval minder effectief worden geacht van
uit het oogpunt van het verkleinen van het
verschil in cultuurpatroon. Gezien de rele
vantie hiervan voor het compliance
gedrag, zal eveneens de neiging tot non
compliance nauwelijks worden be·invloed.
Dit gevoegd bij de indruk uit de
compliance-literatuur dat artsen non
compliance negatief apprecieren, doet
veronderstellen dat wij hier met een zeer
kwetsbare groep van doen hebben: zij we
ten minder, krijgen minder informatie en
worden er bovendien op aangekeken.

e. Continu'iteit
Continu'iteit is de hulpverlening wordt niet
unaniem op prijs gesteld. Sommige pa-

tianten prefereren het oordeel van ver
schillende artsen over eenzelfde pro
bleem. Sociale klasse en aard van de
hulpvraag blijken de appreciatie van con
tinu'iteit mede te bepalen. Verschillende
onderzoekers constateren een positief
verband tussen continu'iteit en compli
ance. Over de achtergronden hiervan is
nog weinig bekend. Becker e.a. (1974 b)
constateren een hoger percentage nage
komen controle-afspraken, wanneer een
continue relatie met de artsen werd aan
geboden in plaats van een steeds wisse
lend contact in dezelfde pediatrische poli
kliniek.
Bij continu'iteit in de relatie ervoeren de
praktijkverpteegkundigen hun werk als
gevarieerder en zelfstandiger, voldeed het
werk van de artsen meer aan hun eigen
verwachtingen en waren de moeders van
de kinderen tevredener over de aan haar
bestede tijd, over de contacten met artsen
en verpleegkundigen en over de kwaliteit
van de behandeling. Continu'iteit leidde tot
een verschuiving in de richting van het be
spreken van gedragsproblemen van de
kinderen, tot meer overeenstemming tus
sen moeder en arts over de diagnose, en
meer vertrouwen in de werkzaamheid van
de voorgeschreven medicamenten. Con
tinue zorg had een grotere invloed op de
opvattingen ten aanzien van gezondheid
en ziekte dan discontinue zorg.
Bij continu'iteit toonden de moeders zich
echter afhankelijker van het medische
hUlpverleningssysteem. Deze moeders
achtten hun kinderen ook vatbaarder voor
ziekte en zagen potentiale ziekte als be
dreigender. De compliance met de medi
catie werd niet gemeten.
Alpert; Heagerty komen na uitgebreid
onderzoek tot de conclusie dat continu'i
teit de arts beter in staat stelt vertrouwd
te raken met de problemen en behoeften
van de patient, en dat continu'iteit leidt tot
minder aanvragen van laboratorium
onderzoek, minder vervolgconsulten en
minder ziekenhuisopname.

f. Belemmerende facetten van de be
handeling
Financiele kosten worden in de ameri
kaanse literatuur nogal eens genoemd als
remmende factor voor compliance, met
name wanneer het nut van de behandeling
niet wordt ingezien (Caldwell e.a.). lets
dergelijks geldt voor de tijdsfactor (ver
voer, wachttijd) die minder zwaar weegt,
naar mate de medische verzorging meer
wordt gewaardeerd.
Na eliminatie van aile directe financiele
kosten voor de patient en het optimaal
(geografisch) bereikbaar maken van de
hypertensiebehandeling, blijft het netto
resultaat teleurstellend (LoGerfo). Ook
het aanbieden van gratis behandeling aan
hypertensiepatianten op het werkterrein
onder werktijd en zonder derving van in
komsten, Iijkt op zich geen voldoende
maatregel om de mate van compliance te
verhogen (Sackett e.a.).
Ongewenste nevenwerkingen van anti-

hypertensiva blijken, tegen de verwach
ting in, slechts in een gering percentage
der gevallen een belangrijke factor voor
non-compliance, en dan vooral wanneer
men niet voorbereid is op het optreden van
bijwerkingen (Caldwell e.a.).
De complexiteit van de behandeling blijkt
van duidelijk belang. Hoe groter het aantal
te gebruiken medicijnen, de doseringsfre
quentie, de mate waarin de behandelings
schema's van verschillende medicamen
ten asynchroom zijn, en de'onderlinge ge
Iijkenis in vorm, grootte of kleur van de
medicamenten is, des te groter is de non
compliance. Vereenvoudiging en aanpas
sing van het behandelingsschema aan de
dagindeling en gewoonten van de patient
kunnen de compliance bevorderen.
Naarmate adviezen meer ingrijpen in de
leefgewoonten en meer gedragsverande
ring vergen - vermageren > stoppen met
roken > zoutbeperking of medicatie - is
de kans op non-compliance groter.

Adviseren en compliance
Wij hebben gezien dat een niet naar ver
wachting opgevolgd advies veelal een niet
gerechtvaardigd advies is. Aan de hand
van een aantal voorwaarden waaraan ad
viseren idealiter zou moeten voldoen,
worden ter afsluiting enige punten die van
belang gebleken zijn voor het complian
cegedrag onder de aandacht gebracht.
Adviseren veronderstelt onder meer:

1. Duidelijkheid met betrekking tot de
vraag- en probleemstelling.
Bij een gevraagd advies is het verhelde
ringsproces van: "wat vraagt de patient
eigenlijk?" en: "wat is de achtergrond van
de vraag om hulp?" een noodzakelijke
voorwaarde om tot een gemeenschappe
lijke definitie van het probleem te komen.
De eenvoudig lijkende vraag: "wilt u nog

Doorgaans zijn klachten de aanleiding
de bloeddruk te meten. Vrouwen en
ouderen zijn relatief over vertegen
woordigd in de categorie behandelde
hypertensie patianten.

o H Barlow e.a (1977) Brit Heart J 39. 7

even de bloeddruk meten?" kan heel wat
angsten en misvattingen verhullen. Ver
heldering van de vraag om hulp kan het
gevraagde advies overbodig of onge
wenst maken. Het vaststellen van ver
hoogde bloeddruk is vaak een toevalsbe
vinding. De grootste zorg van de patiant bij
een dergelijke onverwachte confrontatie
met ziek-zijn, is veeleer van sterk emotio
nele aard. De zorg van de arts is veeleer
de controle van de bloeddruk. Houd bij het
gemeenschappelijk definieren van "het
probleem" rekening met beide
probleem-gebieden.

2. Inhoudelijke deskundigheid van de
adviseur
Hoort het probleem hier thuis, is een ver-
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wijzing te overwegen, in hoeverre kan de
patient zichzelf het beste helpen?

3. Deskundigheid als adviseur
Hoe, wanneer en in welke vorm kan het
advies het besle worden gegeven?

4. Motivering van het advies
Is begrijpelijk gemaakt waarom het advies
wordt gegeven en wat de zin van het ad
vies is, is het handelingsplan duidelijk ge-

Bij rond de helft van degenen die in
behandeling zijn wegens hypertensie
is de bloeddruk 160/95 mm Hg of ho
ger.

Vele bevolklngsonderzoekJngen

schetst aan de patient? Wat is hoge
bloeddruk, wat kunnen de consequenties
zijn, wat impliceert behandeling?

5. BegrijpeJijkheid van het advies
Wat verwacht u precies van de patient?
Noem naam, globale werking en dosering
van de voorgeschreven medicamenten,
leg het doseringsschema uit. Houd reke
ning met blokkerende emoties. Ga na of
het advies is begrepen, zoals het is be
doeld.

6. Haalbaarheid van het advies
Vereenvoudig het (be)handelingsschema
zoveel mogelijk. Pas het behandelings
schema aan de omslandigheden van de
patienl aan (slress, vakantie, gezinssitua
tie, werksituatie, ploegendienst). Probeer
de medicatie te integreren in vaste ge
woonten: bijvoorbeeld een dosis v66r het
landenpoetsen of v66r het onlbijl (de mid
dagdosis wordt het vaakst vergeten).
Probeer vooral te vermijden dat onge
wenste nevenwerkingen van medicamen
ten zich onverwacht voordoen; bespreek
wat de patient het beste kan doen indien
deze oplreden. Werk stapsgewijs van hel
praktisch haalbare in de richting van het
optimale. Houd er rekening mee dat de
patient vaak aileen dat gedeelte van het
advies opvolgt dat hijzelf het belangrijkste
vindt en waarmee hij de minste moeite
verwacht Ie hebben (Davis en Eichhorn;.
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Belrek zo nodig hel gezin bij de begelei
ding.

7. Controle op de uitvoering van het ad
vies
Ga na of vermijdbare obslakels hel be
handelingsdoel in de weg slaan: onvol
doende informatie, ongewenste neven
werkingen, twijfel over het nut van behan
deling, psycholigische of maatschappe
lijke repercussies van het chronisch ziek
zijn.
Evalueer het eigen gedrag len aanzien
van de palient. Is de praklijkorganisatie
gerichl op een efficienle follow-up?

8. Methodische ondersteuning van de
patient
Een eenmalig advies is zelden voldoende.
Herhaal van tijd tot tijd het motief voor het
behandelingsplan, het belang de medicij
nen te blijven innemen, en leg nog eens
duidelijk en overtuigend uit wat het behan
delingsplan precies inhoudt. Ga na of het
advies is begrepen en wordt aanvaard.
"Beloon" bereikte successen.

9. Vertrouwen in de adviseur
Het vertrouwen in de adviseur c.q. de be
handeling laat zich niet via een vuistregel
verwerven. Van belang is onder meer niet
toe te geven aan ongerechtvaardigd ver
trouwen en ongewenste afhankelijkheid.
Stel duidelijke grenzen aan de verant
woordelijkheid, laat de patient de keuze
zijn eigen gedrag te bepalen.

Siotbeschouwing
Het zou ongenuanceerd zijn te stellen dat
compliance altijd het gewenste gedrag
vertegenwoordigt (Van Weel). Ziek-zijn
kan een opgedrongen spel zijn; een me
dische behandeling kan conflicteren met
de waarden en normen van de patient.
Zich onttrekken aan de behandeling, het
spel niet (meer) meespelen, ligt dan voor
de hand.
Het non-compliance-fenomeen neemt
echter bijvoorbeeld bij de follow-up van
patienten met matig of ernstig verhoogde
bloeddruk een dermate grote omvang aan,
dat een effectieve behandeling meer uit
zondering dan regel is. De tol hiervan in
menselijk - en maatschappelijk - opzicht,
is onschatbaar. Niet zelden zullen de po
tenliele voordelen van behandeling uilblij-

ven en zullen de psychosociate en maat
schappelijke repercussies van het stigma
hoge bloeddruk des te navranter naar vo
ren komen.
(Verdere) versloring van de patient-arls
relalie, onnodige diagnostische en thera
peutische procedures, en het in de hand
werken van algemene ontevredenheid
over de resultaten van de gezondheids
zorg, kunnen het gevolg zijn. Non
compliance is niet steeds te vermijden.
Goed bestede moeite wordl echler be
loond.
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