




Pollvraag

Hoe hoog is de gemiddelde therapietrouw bij patiënten met een 
chronische ziekte 
(uitgedrukt als percentage: hoeveel % van de voorgeschreven doseringen gebruikt de gemiddelde 
patiënt?)

a. 25%
b. 50%
c. 75%
d. >80%



Hoe groot is de gemiddelde therapietrouw bij 
patiënten met een chronische ziekte?



Klok et al, Pediatr Allergy Immunol 2015;26:197-205

Therapietrouw: 
omvang van het probleem

Gemiddeld 55%



Hoe komt het, die lage therapietrouw?





Praten over therapietrouw

Uitgebreide interviews met ouders van 54 kinderen (< 12 jr) met type 1 diabetes



Arch Dis Child 2010;95:717-23

“Education interventions alone are insufficient to promote

adherence in children and adolescents”







medicatiedenkbeelden

medicatiedenkbeelden

ziektedenkbeeld





Besluitvorming 
in medische consulten

Paternalistisch model
• Arts beslist
• Arts weet wat het beste is 
• “zegt u het maar, dokter”

Consumentenmodel
• Arts geeft informatie
• Patiënt beslist 
• “zegt u het maar, mevrouw”

Samen beslissen
Arts en patiënt komen samen tot besluit dat beste 
bij patiënt past
• Bespreken van patiëntenvoorkeuren en -zorgen
• Arts helpt (ouders van) patiënt om te beslissen
• Coachende rol





Pollvraag 2

Hoeveel % van de (ouders van) patiënten willen meebeslissen 
over de keuze voor de behandeling van hun kind?

a. <50%
b. 50-75%
c. 75-90%
d. >90%



Waarom samen beslissen?

94 van de 100 patiënten willen meebeslissen

2020



Waarom is het relevant?



Besluitvorming: 
wat willen en doen artsen en VS?
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Driever, Patient Educ Couns 2020;103:77-82



Wat is samen beslissen dan precies?



Samen beslissen: 
dat doen we toch al?

• 41 artsen uit verschillende “voorkeursgroepen”: 
voorkeur voor dokter beslist, samen beslissen, 
patiënt beslist
• In totaal 780 consulten op video opgenomen, 16-24 

per arts, in totaal 1458 beslissingen
• Geanalyseerd met OPTION-5 score, gevalideerd 

instrument om mate van samen beslissen te scoren
• 5 items, ieder item van 0 (niet gezien) tot 20 

(optimaal), totaalscore dus 0-100 



Pollvraag 3
Hoe hoog is de gemiddelde OPTION5-score van de gemiddelde 
Nederlandse medisch specialist?
0=geen samen beslissen; 100=optimaal samen beslissen

a. < 20
b. 20-40
c. 40-60
d. > 60



Usual decision-making style

Paternalistic SDM Informative
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Driever et al, BMJ Open 2022; 12(1):e056471



Wat zijn wij anders gaan doen?

• Kinderartsen en kinder(long)verpleegkundigen
• Streven naar patiënt en ouder als partner in de zorg
• Samen beslissen als uitgangspunt
– In alle beslissingen
– Bij alle contactmomenten



• Begin met de patiëntenagenda:
– Wat wil je bespreken? Wat is belangrijk voor je?

• Wat vinden/weten jullie van de ziekte en van de medicatie? 
• Geef alleen informatie en advies op verzoek/na toestemming
• Behandeling voorstellen (in plaats van voorschrijven)
• Vraag om expliciete instemming met het behandelvoorstel

Soc Health Illness 2016;38:1151-66
Soc Sci Med 2011;72:1105-14
Allergol Immunopathol 2020;48:116-23



Kan die therapietrouw dan toch omhoog?

1 jr:
84%



Wat kunnen we doen
om samen beslissen te bevorderen?



p.l.p.brand@isala.nl


