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rTherapieontrouw: who cares?

Chris Rietmeijer

Gebrek aan tijd
Huisartsen zeiden vaak dat er geen tijd is voor het bespreken 

van het medicijngebruik. 

Dat is begrijpelijk. Tien minuten per consult is weinig. Een 

huisarts zal echter nooit zeggen dat hij deze keer geen diag-

nose heeft gesteld of geen advies heeft gegeven, omdat daar te 

weinig tijd voor was. Kennelijk vinden huisartsen het stellen 

van de juiste diagnose en het kiezen van het juiste beleid be-

langrijker dan de juiste uitvoering van dat beleid door de pa-

tiënt. Kennelijk voelt het bespreken van het medicijngebruik 

minder als corebusiness. Mogelijk komt dit doordat huisartsen 

het zichzelf aanrekenen als de diagnose of het beleid onjuist 

blijkt te zijn. En dit wórdt ze ook aangerekend. Als de patiënt 

een juist advies niet opvolgt, is dat jammer maar huisartsen 

zullen zich dat minder aanrekenen. En het wórdt ze ook niet 

aangerekend. Therapieontrouw is dus niet echt hun probleem 

en dat maakt deze prioritering volstrekt begrijpelijk.

Een andere overweging bij het gebrek aan tijd ligt op het 

gebied van communicatievaardigheden. Gebruiken huisart-

sen die voldoende? Dokters zijn bang dat hun spreekuur uit-

loopt als ze doorvragen naar het medicijngebruik. Dat is een 

begrijpelijke zorg, maar communicatievaardigheden als be-

leefd onderbreken en structureren door het geven van een kor-

te samenvatting kunnen hierbij helpen. Er is veel onderzoek 

gedaan dat aantoont dat goede communicatie niet veel meer 

tijd hoeft te kosten, en soms zelfs tijdwinst genereert.15-17

Eigen verantwoordelijkheid van de patiënt
Huisartsen zeiden dat de patiënt ook een eigen verantwoor-

delijkheid heeft.

We spreken vaak over de eigen verantwoordelijkheid van 

de patiënt. We zeggen tegen elkaar dat we die niet te veel 

moeten ‘overnemen’. We moeten ‘niet te veel zorgen’. Een las-

tig concept. Want waar eindigt dan precies de verantwoorde-

lijkheid van de dokter en begint die van de patiënt? Wanneer 

zorgt de dokter te veel? Patiënten slikken om allerlei redenen 

hun medicatie niet: ze zien het belang niet, ze zijn bang voor 

bijwerkingen, ze kunnen het niet onthouden of ze willen geen 

patiënt zijn. We weten dat de dokter in een gesprek hierover 

kan helpen bij verwerking, irrationele ideeën kan wegnemen 

en kan motiveren. Dat kan beter gebruik van medicatie be-

vorderen.3,4,8-10 Voor zo’n gesprek kan de patiënt zelf niet of 

minder goed zorgen. Als de patiënt, ondanks goede gesprek-

ken met de dokter, ervoor kiest de medicatie niet in te nemen 

is dat zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar als de patiënt 

daartoe beslist zonder goede gesprekken met de dokter, hoe 

Therapieontrouw is een relevant fenomeen voor huisartsen, 

zij schrijven in Nederland 80% van alle receptplichtige genees-

middelen voor.1,2 Er is al veel bekend over de manier waarop 

de (huis)arts therapietrouw kan bevorderen. Een echte dia-

loog met de patiënt over het daadwerkelijk gebruik van de 

medicatie is daarbij het belangrijkste middel.3-5 Ondanks alle 

aandacht voor patiëntgerichte communicatie, ook in dit tijd-

schrift, gaat de huisarts deze dialoog vaak uit de weg.6-11

De ‘evidence-based kunst van het 
voorschrijven’

Onlangs verscheen in The Journal of Family Practice een artikel 

over therapietrouw: ‘The art and science of prescribing’.12 De 

auteurs beschrijven op basis van wetenschappelijk onderzoek 

een aantal patiënt- en artsfactoren die invloed hebben op the-

rapietrouw en komen daarmee tot richtlijnen voor het ‘state 

of the art’ voorschrijven van geneesmiddelen. Je zou kunnen 

spreken van de ‘evidence-based kunst van het voorschrijven’. 

Allereerst zijn er praktische tips, zoals minder frequente dose-

ring, schriftelijke informatie, uitleg met gebruik van afbeel-

dingen en sms’jes ter herinnering. De auteurs leggen echter 

de nadruk op goede communicatie met de patiënt, bij het 

eerste recept en bij de controles. Voor Nederlandse huisartsen 

zijn hun communicatieadviezen niet zo verrassend: zorg dat 

de patiënt zich gehoord voelt; zorg dat je weet waar hij of zij 

voor komt en wat hem of haar daarbij bezighoudt; sluit daar-

bij aan met diagnostiek en behandelplan; en vooral: bespreek 

met de patiënt of dit plan voor hem of haar het beste alterna-

tief is, acceptabel en uitvoerbaar. De auteurs houden aldus een 

pleidooi voor wat we patiëntgerichte communicatie noemen: 

communicatie met aandacht voor klacht, ziekte, diagnose en 

beleid, naast aandacht voor beleving, vragen, wensen, moge-

lijkheden en voorkeuren van de patiënt.

Huisartsopleidingen trainen hun aios sinds jaar en dag 

in patiëntgerichte communicatie en tijdschriften publiceren 

er regelmatig over.3-7,9 Zo publiceerde Huisarts & Wetenschap in 

2013 ‘Medicatietrouw bevorderen met patiëntgerichte com-

municatie’.3 Er is dus al geruime tijd veel informatie beschik-

baar over ‘hoe het moet’, maar ook de Nederlandse huisarts 

past de kunst van het voorschrijven blijkens onderzoek weinig 

toe.6,7,9-11

Wat weerhoudt de huisarts?
Het NIVEL heeft in 2010 aan huisartsen gevraagd wat hen 

ervan weerhoudt therapietrouw met hun patiënten te be-

spreken. Onderzoekers keken samen met huisartsen naar 

video-opnames van hun consulten en vroegen hen, als ze het 

gesprek over het geneesmiddelgebruik opvallend achterwege 

lieten, waarom dat zo was.14 Ik bespreek hieronder de diverse 

antwoorden van huisartsen.
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zit het dan? Stoppen de verantwoordelijkheid en de zorg van 

de dokter bij het voorschrift?

Paternalisme
Huisartsen zeiden het paternalistisch te vinden om te vragen 

of het lukt de medicatie naar behoren in te nemen.

Moderne huisartsen willen niet paternalistisch zijn. Ze 

vinden het echter geen probleem om diverse keren per dag vlot 

tot een advies te komen waarvan ze denken dat dat het beste is 

voor hun patiënt. Vaak zonder dat ze daarover al te veel infor-

matie hebben uitgewisseld met de patiënt. Wat maakt dat ze 

het één paternalistisch vinden en het ander niet?

In mijn praktijk valt het wel mee met therapieontrouw
De huisartsen die meenden dat het in hun praktijk wel mee-

viel met therapieontrouw haastten zich om hieraan toe te 

voegen dat die opvatting op onduidelijke gronden is geba-

seerd. Hoe zou het komen dat huisartsen de harde cijfers over 

matige therapietrouw zo makkelijk naast zich neerleggen? 

Zien ze de kwestie als een probleem van anderen of zijn ze 

niet geïnteresseerd in de therapietrouw van hun eigen pa-

tiënten?

Who cares?
De in het NIVEL-onderzoek geïnterviewde huisartsen zien 

principiële (eigen verantwoordelijkheid van patiënt, paterna-

lisme) en praktische (tijd) bezwaren tegen grotere bemoeienis 

van hun kant en denken daarbij vaak dat therapieontrouw in 

hun eigen praktijk wel meevalt. Verder lijken ze het bevorde-

ren van therapietrouw niet als hun corebusiness te zien. De 

vraag is gerechtvaardigd waarom ze dan in hemelsnaam 

communicatieadviezen ter bevordering van therapietrouw 

zouden opvolgen, nog los van de vraag of ze daarin voldoende 

vaardig zijn.

Waarom zouden huisartsen hun communicatiegedrag 

veranderen? Van den Eertwegh onderzocht dit onlangs bij 

huisartsen en chirurgen-in-opleiding.18 Zij zeiden dat ze in 

de eerste plaats moeten worden geconfronteerd met een pro-

bleem in hun communicatie voordat zij hierin een verande-

ring willen overwegen. Ze moeten probleemeigenaar worden. 

Dat lukt alleen goed, zeggen ze, als er ruimte, tijd en veiligheid 

is om op incidenten te reflecteren en na te denken over nieuw 

gedrag. Begeleiding en scholing helpen daarbij.

Scholing, tijdschriftartikelen en leerboeken zijn vaak voor-

al gericht op gedragsalternatieven, in dit geval zijn dat com-

municatievaardigheden ter bevordering van therapietrouw. 

Maar de beschreven stap 1 in het leren − de confrontatie, de 

bewustwording van noodzaak en urgentie en van eigen aan-

deel, leidend tot probleemeigenaarschap − wordt hiermee niet 

gewaarborgd. Die stap is moeilijk voor de ander te regisseren. 

De vraag is ook of het moet en of het kan.

Bevordering therapietrouw: moet het?
Of het moet, bepalen wij vooral als beroepsgroep. Wil de be-

roepsgroep verantwoordelijkheid nemen voor het bevorderen 

van het goed uitvoeren van het behandelplan door de patiënt? 
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De Toekomstvisie 2022 spreekt over optimale, op de individu-

ele patiënt toegesneden zorg die in samenspraak vorm krijgt. 

Vanuit het veld roepen initiatieven als ‘Optimale zorg − Dap-

pere dokters’ huisartsen en medisch specialisten op tot het 

gesprek met de individuele patiënt over de voor hem of haar 

optimale zorg.19 Je mag dus concluderen dat de beroepsgroep 

vindt dat de huisarts het gesprek over de haalbaarheid van het 

behandelplan, en dus over het werkelijke medicijngebruik, 

met de patiënt moet voeren. Wordt het dan geen tijd dat de 

beroepsgroep die visie duidelijker gaat ondersteunen door bij-

voorbeeld een NHG-Standaard Bevordering therapietrouw te 

ontwikkelen, of breder ‘Gedeelde besluitvorming’, zodat voor 

iedereen helder is wat de ‘communicatiestandaard’ is bij het 

voorschrijven van geneesmiddelen?

Bevordering therapietrouw: kan het?
Rest de vraag of het kan. Is het mogelijk om de individuele 

huisarts probleemeigenaar te maken van betere communi-

catie ter bevordering van therapietrouw? Wat zou daarbij hel-

pen? Zou zo’n NHG-Standaard helpen? Zou het bespreken van 

gedeelde besluitvorming en therapietrouw in de toetsgroep of 

intervisie helpen? Zouden video-opnames van het bespreken 

van het geneesmiddelgebruik helpen (in plaats van altijd weer 

de hulpvraag)? Zou meer aandacht hiervoor tijdens de oplei-

ding helpen?

Tot slot
Huisartsen en chirurgen-in-opleiding zeggen een confron-

tatie met een probleem en hun eigen aandeel daarin nodig 

te hebben om probleemeigenaar te worden en hun gedrag 

blijvend te veranderen. Is het mogelijk om u van zulke con-

frontaties te voorzien? En heeft u daar zin in? Zou het helpen 

als ik nog eens zei dat u een belangrijk deel van uw werk voor 

niets doet, omdat de patiënt uw te weinig afgestemde advies 

niet kan of wil opvolgen? Helpt dit commentaar? Voelt u al een 

beetje een probleem? ▪
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Klinische lessen voor 
H&W gevraagd

Lezers van H&W waarderen klinische 

lessen in het blad in hoge mate. In deze 

rubriek is aandacht voor een opmerke-

lijk diagnostisch traject, klinisch be-

loop of een medisch basisprincipe aan 

de hand van een of twee patiëntenca-

sus. De schrijver krijgt de mogelijkheid 

zijn ervaring te delen en de lezers kun-

nen er wat van opsteken. De rubriek 

sluit nauw aan bij de dagelijkse praktijk 

en is een mooie manier om uw praktijk-

ervaring te delen met uw collega’s.

De beschrijving van een casus kan 

passen in de rubrieken klinische les 

of casuïstiek. Een klinische les draait, 

anders dan de rubriek casuïstiek, niet 

om een pure beschrijving van een ziek-

tebeeld, maar om de leerpunten voor 

collega-huisartsen. De patiëntencasus 

beschrijft stapsgewijs, vanaf de eer-

ste presentatie door de patiënt, de ge-

dachten van de huisarts gedurende het 

diagnostisch proces. De beschreven ca-

sus dienen ter illustratie van een bood-

schap, die u elders in het artikel met 

feiten verantwoordt.

Klinische lessen hebben ‘van nature’ 

een logische structuur:

 ▪ inleiding met aanleiding en doel-

stelling voor het artikel (zonder de 

boodschap al weg te geven);

 ▪ de eigenlijke gevalsbeschrijving die 

sturend moet zijn voor de rest van 

het artikel;

 ▪ een beschouwing met interpretatie, 

plaatsen van de casus in de context 

van bestaande literatuur over dit 

onderwerp en uitwerking van de 

boodschap (de les);

 ▪ conclusie.

Overweegt u een klinische les te schrij-

ven? Kijk dan op onze website voor de 

instructie (http://www.henw.org/voor-

auteurs) Bij vragen kunt u altijd contact 

met opnemen met de redactie (redac-

▪


