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Een ervaring kan een levenslange indruk geven. 
En dat is precies wat ziekenhuizen én Disney 
kunnen doen. Beide bevinden zich daarbij aan 
een andere kant van het ervaringsspectrum: 
Disney aan de prettige kant, ziekenhuizen aan 
de minder prettige kant. Waar Disney tegemoet-
komt aan de behoefte van een gezin om samen 
plezier te hebben, moet een ziekenhuis omgaan 
met de emotionele behoeften van een patiënt 
en zijn gezin die te maken hebben met angst, 
onzekerheid, pijn en verlies. Totaal verschillende 
emoties, maar het zijn wel in beide gevallen 
emoties. Vandaar mijn stelling: een ziekenhuis 
zonder compassie is als Disney zonder plezier. 
Om eerlijk te zijn zag ik die overeenkomsten 
aanvankelijk niet. Pas na het lezen van het 
inspirerende boek The Experience Economy zag ik 
het licht: ziekenhuizen en Disney bevinden zich 
allebei in de belevingssector waarin persoonlijke 
ervaring en emotie centraal staan. 

genezingsproces
Het belang van een goede patiëntervaring mag 
niet worden onderschat. Ik denk dat ik niemand 
in de zorg hoef  te overtuigen van hoe iemands ge-
moedstoestand het genezingsproces van de patiënt 
kan beïnvloeden. Er zijn ook talloze onderzoeken 
die aantonen dat een goede relatie tussen een arts 
en een patiënt leidt tot betere resultaten bij wond-
genezing, diabetes, hoge bloeddruk, openhart-
operaties en ga zo maar door. De grote psychiater 

Harry A. Wilmore schreef  ooit: “Het gebrek aan 
empathie is de bron van de meeste onprettige 
arts-patiëntrelaties.” Kortom, een begripvolle, 
emotionele relatie tussen zorgprofessionals en pa-
tiënt is van het grootste belang. Zo bezien kunnen 
ziekenhuizen veel van de aanpak van Disney le-
ren. Een voorbeeld van deze aanpak is het leggen 
van de focus op de hele familie, en niet alleen op 
de patiënt zelf. Of niet alleen tegemoetkomen aan 
de fysieke behoeften, maar ook aan de emotionele 
behoeften van een patiënt. Maak hoffelijkheid en 
mededogen tot speerpunten, en niet hoe efficiënt 
je ziekenhuis is. Gebruik net als Disney de kracht 
van de eigen verbeelding om in de schoenen van 
je gasten te staan. Wat zou hij of  zij op dit mo-
ment voelen? Wat willen wij dat hij voelt?

recht uit het hart
Compassie en empathie zijn niet te operationali-
seren en te meten. Simpelweg omdat die begrip-
pen niet in cijfers zijn te vatten. Het moet recht 
uit het hart komen. Mensen die in een ziekenhuis 
werken moeten slechts overtuigd worden van het 
belang van inlevingsvermogen voor het mense-
lijke genezingsproces. Dat betekent dus ook dat 
je sterke leidinggevenden in de zorg nodig hebt, 
die dit belang dag in,- dag uit onderstrepen en 
voorleven. Die hun medewerkers ‘zorggevers’ 
noemen in plaats van ‘werknemers’. Ik geloof  er 
absoluut niet in dat sommige mensen empathi-
scher zijn dan anderen. Het is een eigenschap, Fred Lee
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Ziekenhuis moet oog 
hebben voor emoties”

“

Wie ‘patiëntbeleving’ zegt, zegt Fred Lee. Deze Amerikaanse auteur van het boek Als 
Disney de Baas was in uw Ziekenhuis was vicepresident van het Florida Hospital en werkte bij 

Disney. Hij ontdekte er bijzondere overeenkomsten in de benadering van mensen.

die elke dag opnieuw moet worden gestimuleerd 
en geïnspireerd door goede leiders. In mijn boek 
staan meer dan vijftig suggesties en verhalen die 
iedereen in de zorg inspireren tot het daadwerke-
lijk verlenen van echte ‘zorg’. Meer aandacht voor 
de mens in de zorg zal vanzelf  leiden tot positieve 
feedback van je patiënten. Net als bijvoorbeeld 
positiviteit en liefde kun je empathie niet meten 
in cijfers. Die informatie haal je uit de verhalen, 
commentaren en klachten van patiënten. Ik raad 
ziekenhuisdirecties altijd aan om eens heel simpel 
te beginnen met alle bijvoeglijke naamwoorden en 
bijwoorden uit de feedback van patiënten te halen, 
zoals brieven en mails. Dan krijg je een nauwkeu-
rige indicatie van hoe patiënten over je denken. 
Mijn vrouw deed dit ooit toen ze werkte bij een 
middelgroot ziekenhuis. De meest voorkomende 
woorden waren zorgzaam, betrokken, vriendelijk, 
aardig, hartelijk, bezorgd, belangstellend, geruststel-
lend, luisterend, liefdevol. Een Nederlands zieken-
huis dat de beleving van een patiënt echt centraal 
stelt, zal vergelijkbare feedback terugkrijgen. Daar 
ben ik van overtuigd!”

PatiËntEXPErt frEd lEE 



Patiënt centraal 03

Op een etiket of  bijsluiter staat vooral hoe 
je het betreffende medicijn moet gebrui-
ken. Volgens Nancy Ong, senior program-
mamanager Zorg bij Mediq Apotheek, is 
echter ook het waarom van belang. “Een 
etiket kweekt geen begrip bij een patiënt. 
Extra uitleg over de gebruiksinstructie aan 
de patiënt – wat bijvoorbeeld de gevolgen 
zijn als het niet goed wordt gedaan – kan 
bijdragen aan een beter medicijngebruik 
en aan een betere gezondheid. Illustrerend 
is de reactie van een patiënt: ‘Sinds ik 
weet waarom ik na mijn inhalatiemedi-
cijnen mijn mond moet spoelen, doe ik 
dat ook trouw’. Daarom moet het waarom 
verteld worden zodra de patiënt met een 
nieuw medicijn gaat beginnen.”

kennis delen met patiënt
Mediq Apotheek leidt alle apothekers-
assistenten op om deze extra uitleg te 
kunnen geven. Ong: “Dat doen we op veel 
verschillende manieren. Zo geven we een 
aantal keer per jaar door het hele land 
workshops aan alle apotheekteams met  
handvatten voor een goed begeleidings-

gesprek bij een nieuw medicijn. In deze 
workshops geven we aan welke informatie 
verteld moet worden én welke vragen 
er gesteld moeten worden aan de patiënt. 
Daarnaast zijn er speciaal ontwikkelde 
kennistoetsen die zijn bedoeld om 
de medicijnkennis van apothekers-
assistenten te vergroten.” 
Over die kennistoetsen vertelt Anika 
Schoonen, apothekersassistente bij Mediq 
Apotheek Van Lunen, meer: “Zo’n drie 
keer per jaar krijgen alle assistenten een 
syllabus. De volgende keer gaat het bij-
voorbeeld over astma, COPD en diabe-
tes. Deze syllabus moeten we dan goed 
bestuderen. Inhoudelijke aspecten van 
de medicijnen komen aan de orde, maar 
ook de manier van vragen stellen aan een 
patiënt om te kijken of  we de informatie 
begrijpelijk hebben overgebracht. Vervol-
gens wordt die kennis digitaal getoetst. 
De eis bij Mediq Apotheek is dat elke 
assistent minimaal een 8 haalt. Dat is wel 
hoog maar ik merk dat als ik de ken-
nis goed beheers, ik patiënten beter kan 
informeren. Mijn ervaring is dat patiënten 

daardoor de medicijnen op de juiste 
manier gaan gebruiken.”

zekerder aan de balie
De belangrijkste vraag is natuurlijk wat 
het effect is van al deze inspanningen van 
Mediq Apotheek. Ong: “Onze patiënten 
worden beter geïnformeerd over hun me-
dicijnen en meer gestimuleerd om ze op 
de juiste wijze te gebruiken. De kennis-
toets maakt dat onze assistenten zekerder 
aan de balie staan. Ze zijn beter dan ooit 
toegerust voor een goede interactie tussen 
apotheek en patiënt.”
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Goed medicijngebruik begint bij 
begrijpen

Cliëntenraden in gesprek 
met zorgverzekeraars

Een etiket of bijsluiter van een medicijn helpt een patiënt bij het gebruik. Toch kan het volgens 

Mediq Apotheek altijd beter. Daarom worden alle Mediq-assistenten opgeleid om patiënten 

voor te lichten over het waarom van het medicijngebruik en de gebruiksinstructies. 

Netwerk Cliëntenraden in de 

Zorg (NCZ) organiseert op 30 

september het symposium: 

Cliëntenraden in dialoog met 

Zorgverzekeraars, samen met 

LOC-Zeggenschap in Zorg, Zorg-

belang Gld. en andere partijen. 

“zO’n driE kEEr PEr jaar 
krijgEn allE assistEn-
tEn EEn syllabus.
diE kEnnis wOrdt 
digitaal gEtOEtst.”

Nancy Ong, senior
programmamanager zorg

Anika Schoonen,
apothekersassistente

Nederland telt 11.345 praktiserende huisartsen 

Gemiddeld komt een Nederlander 4,1 keer per jaar 

op het spreekuur 

Ruim 77% van de consulten vindt plaats op de praktijk

4% van de consulten loopt via e-mail 

Meer dan 90% van de zorgvragen wordt door de huisarts 

zelf  afgehandeld 

3 miljoen Nederlanders bezoeken jaarlijks de fysiotherapeut 

4,2 miljoen keer vindt een ziekenhuisopname plaats

1,4 miljoen operaties worden jaarlijks uitgevoerd

15% van de huisartspatiënten geeft aan nooit of  alleen 

soms te kunnen meebeslissen over de behandeling of  de 

hulp die zij krijgen

21% van de rokers krijgt bij bezoek aan de huisarts het 

advies om te stoppen

Migraine of  ernstige hoofdpijn    

Hoge bloeddruk      

Gewrichtsslijtage heupen/knieën    

Aandoening nek of  schouder    

Aandoening rug

In veertig jaar tijd is de levensverwachting voor de Neder-

landse man met 8 jaar toegenomen en die voor een vrouw 

met 3 jaar en 10 maanden

22% van de vrouwen en 18% van de mannen ervaren 

hun eigen gezondheid als ‘minder dan goed’

Van de tachtigplussers tobt ruim de helft met de gezondheid

Bronnen: RIVM, CBS, Nivel, Volksgezondheidenzorg.info

Patiëntenzorg in cijfers

TOP-5 
langdurige aandoeningen/ziekten Vrouw Man
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Netwerk Cliëntenraden in de Zorg 

(NCZ) organiseert op 30 september het 

symposium: Cliëntenraden in dialoog 

met Zorgverzekeraars, samen met LOC-

Zeggenschap in Zorg, Zorgbelang Gld. en 

andere partijen. 

De drie organisaties constateren regelma-

tig onduidelijkheid en een toenemende 

negatieve beeldvorming bij cliëntenraden 

op het gebied van zowel cure als care. 

Denk aan het zorg-inkoopbeleid van de 

zorgverzekeraars, het zorgcontracterings-

proces en de samenstelling van de (aanvul-

lende) verzekeringspakketten. Zo vinden 

cliëntenraden vaak dat zij onvoldoende en 

niet tijdig betrokken worden bij het zorg-

inkoop-beleid. Zij zouden hierbij graag 

het cliënten perspectief  meer mee willen 

laten wegen.

Het landelijke symposium Cliëntenraden 

in dialoog met Zorgverzekeraars staat 

gepland op 30 september in Radboudumc 

Nijmegen. Het symposium moet een 

eerste aanzet vormen tot een dialoog tus-

sen cliëntenraden en zorgverzekeraars en 

in de toekomst mogelijk tot meer betrok-

kenheid van cliëntenraden bij het zorg-

inkoopbeleid. Tijdens het symposium 

zullen hoogleraren hun visie geven op de 

relatie tussen de patiënten/verzekerden, 

zorgaanbieders en de zorgverzekeraars. 

NCZ richt zich met het symposium op 

cliëntenraden van ziekenhuizen, ver-

pleeg, verzorg en thuiszorgorganisaties, 

zorgverzekeraars, managers, bestuurders, 

toezichthouders en beleidsadviseurs uit 

de zorg. Zorgverzekeraars Nederland en 

verschillende directeuren zorginkoop (o.a. 

Achmea, VGZ, De Amersfoortse) zullen 

hun visie en wijze van zorginkoop en het 

betrekken van patiënten daarbij uitleggen. 

De zorgverzekering en het zorgveld zullen 

vanuit verschillende perspectieven worden 

belicht. De organisatie verwacht een pit-

tige interactieve podiumdiscussie. 

Meer informatie over het symposium 

vindt u op: www.ncz.nl  De organisatie 

is op zoek naar sponsors die dit unieke 

initiatief willen ondersteunen!
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Pieter Cornelis Martijn van den Hoogenband is 
Nederlands succesvolste zwemmer ooit. Drievou-
dig olympisch kampioen, zestienmaal Europees 
kampioen en eenmaal wereldkampioen. In 2008 
stopte hij als zwemmer en sinds die tijd zet hij zich 
in om Nederland gezonder en vitaler te maken. Op 
een slimme manier, zonder dat het belerend wordt.
“In mijn sport was het maximale resultaat het 
halen van olympisch goud”, vertelt de nu 37-jarige 
zwemmer. “Maar ook in je werk kun je een top-
prestatie leveren. Ik zou het heel mooi vinden als 
mensen voor zichzelf  gaan bepalen: wat is mijn 
olympisch goud? En hoe ga ik dat bereiken? Daar 
wil ik bij helpen.”

Ontbijten met een gezichtsbruiner
Het is de meest gestelde vraag uit zijn carrière: wat 
was zijn grote geheim? Van den Hoogenband moest 
ze keer op keer teleurstellen: “Er ís geen geheim; 
het zijn ministapjes, die je heel het jaar door zet.” 
Heel veel oplossingen en antwoorden komen vol-
gens de sportman voort uit samenwerken en crea-
tiviteit. “Ik werd pas succesvol toen ik twee dingen 
anders aanpakte. Het eerste was dat ik stopte met 
hard trainen en vooral slim ging trainen.”
De zwemkampioen wendde zich tot specialisten 
die hem hielpen een beter trainingsritme op te bou-
wen. “Ik ben op heel veel gebieden geen expert”, 
erkent hij. “In 2008 moest ik de olympische finale 
in de ochtend zwemmen. Vanwege de populariteit 
van Michael Phelps wilden de Amerikaanse televi-
siestations de finales op primetime live uitzenden. 
En dus werden alle wedstrijden in Peking in de 
ochtend gezwommen. Dat was voor mij als avond-
mens nadelig. Ik heb een beroep gedaan op een 
specialist, lichtdeskundige Toine Schoutens.” 
Schoutens paste in het zwembad waar Van den 
Hoogenband trainde de verlichting aan. “We maak-
ten het licht ’s ochtends blauwig, ’s middags juist 
meer rood. We kregen een wake-uplight en ik zat ’s 

ochtends te ontbijten met zo’n gezichtsbruiner voor 
m’n neus. Het klinkt belachelijk, maar het hielp.”

Ontbijten als een keizer
Inzicht krijgen in gewoontes is heel belangrijk voor 
een gezonde lifestyle, benadrukt Van den Hoogen-
band. “Hoeveel water drink je op een dag? Ontbijt 
je? Wat mis je als je dat niet doet? Dat zijn belang-
rijke inzichten.” Hij citeert een belangrijke stelregel 
op het gebied van voeding: ontbijten als een keizer, 
lunchen als een koning en dineren als een zwerver. 
“Simpel, maar zo waar. Er zijn veel mensen die ’s 
avonds enorme hoeveelheden naar binnen werken 
en dan meteen gaan slapen. Dat is helemaal niet 
goed. Je moet de dag slim beginnen. Ik begin de 
dag zelf  vaak met yoghurt met veel fruit. Of  met 
havermout.”
Naast eten en drinken is rust belangrijk. “Ik heb 
vaak te horen gekregen dat slaap voor watjes is. 
Rust wordt vaak gezien als een teken van zwakte, 
terwijl je er juist sneller door herstelt. Niet voor 
niets wordt tegenwoordig gezegd: ‘De Tour de 
France win je in je bed’. Wie het snelst herstelt, 
presteert het best. Veel mensen met kinderen 
herkennen de chronische vermoeidheid. “Bijsla-
pen werkt niet. Natuurlijk, een keertje uitslapen is 
prima, maar bijslapen is geen oplossing voor een 
chronisch probleem. Je moet een structurele oplos-
sing vinden.”

Eigen koelboxje
Wie inzicht heeft in zijn gewoontes, is toe aan de 
volgende stap: maak een plan. “En wijk daar niet 
van af.” Al is dat soms best moeilijk, weet Van 
den Hoogenband. “Ik was laatst op bezoek bij 
een bedrijf. Daar kreeg ik tijdens de lunch een wit 
broodje kaas met verlepte plakjes komkommer. Ik 
dacht: ik had zelf  iets mee moeten nemen.” En dat 
is de tweede les die hij leerde van specialisten: je 
moet creatief  zijn. “Neem een broodje mee in een 
koelboxje. Als je zelf  iets meeneemt, voel je je mis-
schien raar, maar dat is professioneel met je werk 
en je lijf  bezig zijn.”
Een plan moet niet beperkend zijn, benadrukt de 
oud-zwemmer. Een potje bier met een frikandelle-
tje kan soms echt wel. “Als je je vaste patroon maar 
verandert.” Veel mensen zijn zich bijvoorbeeld te 
weinig bewust van hun boodschappen. “De buiten-
ste ring van de supermarkt is gezond. Hoe meer je 
naar het midden gaat, hoe ongezonder het wordt. 
Daar liggen de koekjes, de chips en de frisdrank. 
Blijf  zo veel mogelijk weg uit het midden.”
Het is belangrijk dat de omgeving iemand steunt 
die zijn of  haar lifestyle wil veranderen. Ook werk-

gevers spelen hierin een stimulerende rol. Bedrijven 
als Google, Apple, Amazon en Facebook lopen 
hierin voorop. Het zijn bedrijven met veel vernieu-
wers in de top, die medewerkers de mogelijkheid 
bieden hun tijd zelf  in te delen en in de kantine een 
gezonde lunch aanbieden. 

Presteren op topniveau
Investeren in de gezondheid van medewerkers is 
echter niet voorbehouden aan grote, buitenlandse 
ondernemingen, weet Van den Hoogenband. “Ik 
sprak laatst met mensen van het bedrijf  Hoppen-
brouwers uit Udenhout. Dan denk je: ah, Brabant-
se gezelligheid met een lekker kroketje. Maar nee 
hoor: ‘Onze mensen zijn ons kapitaal, dus moeten 
we de luiken opengooien om onze blik te verrui-
men.’ Over elke stap denken ze na. Je moet het lef  
hebben om ervoor te gaan.”
Van den Hoogenband en ONVZ Zorgverzekeraar 
hebben de handen ineengeslagen om mensen te 
helpen gezonder te leven en daarmee hun prestaties 
te verbeteren. “Ik wil anderen laten profiteren van 
de lessen uit de sport”, benadrukt hij. “Als je die 
in het dagelijks leven toepast, kun je presteren op 
topniveau. Want iedereen heeft goud in handen. 
Iedereen heeft een bepaald talent waardoor je suc-
cesvol kunt zijn. Zullen we samen op zoek gaan 
naar jouw olympisch goud?”

Wat is jóúw 
olympisch goud?’

Van dEn HOOgEnband wil nEdErland VitalEr krijgEn

Er zijn heel veel overeenkomsten tussen het behalen van een olympische medaille en het 

jezelf aanmeten van een gezonde levensstijl. Dat stelt zwemkampioen Pieter van den 

Hoogenband, die met zorgverzekeraar ONVZ mensen gaat helpen een betere lifestyle te 

vinden. “Er is geen ‘geheim’: het zijn ministapjes, die je heel het jaar door zet.”

“EEn Plan mOEt niEt 
bEPErkEnd zijn. 
EEn POtjE biEr mEt 
EEn frikandEllEtjE 
kan sOms EcHt wEl”

“dE buitEnstE ring 
Van dE suPErmarkt is 
gEzOnd. HOE mEEr jE 
naar HEt middEn gaat, 
HOE OngEzOndEr HEt 
wOrdt.” 
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3 experts over de patiëntenzorg in Nederland
Met de kwaliteit van de patiëntenzorg is het goed gesteld. Dat betekent echter niet dat er niets meer te verbeteren valt. Drie experts geven hun visie.

Hoe is het met de kwaliteit van 
de patiëntenzorg in Nederland?

Wat is een belangrijke 
innovatie van de laatste tijd?

Hoe gaat de rol van patiënten in 
de komende jaren veranderen?

Marika Biacsics, netwerkvoorzitter 
bij NCZ (Netwerk Cliëntenraden in 
de Zorg)

“Die is gewoon goed. In Nederland 
wordt soms veel geklaagd, incidenten 
in de zorg worden ook breed uitge-
meten en het kan altijd beter. Maar 
wie kijkt naar de kwaliteit van patiën-
tenzorg in Nederlandse ziekenhuizen 
kan niet anders dan constateren dan 
dat die goed is. En dat er hard wordt 
gewerkt om dat zo te houden. Als ik 
dan toch iets moet noemen dat voor 
verbetering vatbaar is, is dat de com-
municatie tussen arts en patiënt. Of  
het nu bij een intakegesprek, tijdens 
de behandeling of  bij een exitgesprek 
is: patiënten zijn mondiger en wil-
len meedenken. Artsen moeten zich 
daaraan aanpassen.”

“E-health is natuurlijk een belangrij-
ke ontwikkeling. Vooral als deze de 
patiënt ten goede komt. Om daarvan 
een mooi voorbeeld te geven: Sensire, 
een thuiszorgorganisatie in de Ach-
terhoek, heeft enkele jaren terug alle 
thuiszorgpatiënten een tablet gege-
ven om contact te kunnen leggen met 
de wijkverpleegkundigen. Voordien 
moesten die verpleegkundigen soms 
wel drie kwartier reizen om contact 
te hebben met de patiënt. Met die 
tablet werd het een kwestie van een 
druk op de knop om face-to-face-con-
tact te krijgen. Die tablet was sterk 
vereenvoudigd, zodat ook de 90-jari-
gen ermee konden omgaan.”

“Patiënten zullen nog meer zeggen-
schap krijgen dan nu al het geval is. 
Vanuit de overheid zien we de ten-
dens om de rol van cliëntenraden 
te versterken. Met name minister 
Schippers maakt zich daar hard voor. 
Deze toenemende zeggenschap is 
ook logisch, want het zijn de patiën-
ten die de zorg afnemen, die de zorg 
betalen. Toegegeven, het is een utopi-
sche situatie, maar een ideaalbeeld is 
een zorg instelling waar patiënten de     
belangrijkste factor zijn en al het per-
soneel ten dienste van hen staat.”

“Dan wil ik Facebook noemen, 
waarop patiënten zich in groepen or-
ganiseren om elkaar te helpen. Zo is 
er een pagina voor moeders die zijn 
bevallen van een kind dat maar twee 
hartkamers heeft. Vroeger een dode-
lijke situatie voor zo’n kind, tegen-
woordig is die na heftige operaties te 
overleven. Moeders willen er via die 
enorm gegroeide Facebook-pagina 
zijn voor andere moeders, om hen  
te steunen. Zo staan er tips en ad-
viezen op, ook over gespecialiseerde 
artsen. Heel bijzonder gevolg is dat 
de overlevingskansen van de kinde-
ren van hierbij aangesloten moeders 
groter zijn.”

“Daar mogen we hartstikke trots op 
zijn. Als je naar internationale ranglijs-
ten kijkt, scoort Nederland altijd hoog, 
bijvoorbeeld op de toegankelijkheid van 
de eerstelijnszorg. Het maakt in ons land 
niet uit of je arm of rijk bent. Natuurlijk 
kunnen er dingen beter, zoals de versnip-
pering van de zorg. Om een voorbeeld te 
geven: als iemand op de eerste hulp ver-
schijnt met buikklachten, wil hij vooral 
geholpen worden. Terwijl er op de eerste 
hulp als eerste gedacht kan worden: is 
dit een patiënt voor de chirurg of voor 
de internist? Er kan dus nog meer vanuit 
het patiëntbelang gewerkt worden. Bij 
STZ werken we daar dagelijks aan, van 
de Raden van Bestuur van ziekenhuizen 
tot aan artsen. Zo hebben wij het pro-
gramma Imagine. Het is gericht op het 
nog verder verfijnen van de kwaliteit van 
zorg. Met veel aandacht voor de patiënt 
natuurlijk. Mooi eraan is onder meer 
dat Raden van Bestuur en medisch-spe-
cialisten hier gezamenlijk in werken aan 
verbeteringen.” 

Prof. Gert Westert, hoogleraar 
Kwaliteit van Zorg aan het 
Radboudumc, IQ healthcare

Fenna Heyning, directeur STZ 
(Vereniging van Samenwerkende 
Topklinische en opleidingsZieken-
huizen), internist-hematoloog

“Dan denk ik vooral aan organisatori-
sche innovaties die het zorgaanbod ver-
anderen van bolwerken in netwerken. 
Veel instellingen zijn vooral bezig met 
het belang van de eigen organisatie, ter-
wijl het voor patiënten beter is als ze over 
de eigen grenzen heen kijken en samen-
werken. Het moeten dus geen gesloten 
bolwerken zijn, maar open netwerken 
waar kennis kan stromen ten gunste 
van de patiënt. Andere innovaties zijn 
natuurlijk de apps en ‘wearables’ (draag-
bare apparaten zoals smart watches, 
red.), maar daar plaats ik kritische noten 
bij. Mensen worden hierdoor te vaak on-
nodig bezorgd gemaakt, door een blieb, 
rood vlaggetje of een tijdelijk hoge waar-
de. Ik vrees dat de balans tussen medica-
lisering en gezondheidswinst doorslaat 
naar medicalisering. Vaak leidt dit ook 
nog eens tot onnodige vervolgzorg.”

“Kwaliteit heeft veel verschillende 
aspecten: effectiviteit, veiligheid en 
patiëntgerichtheid. Nederland pres-
teert op veel onderdelen goed, maar 
op sommige onderdelen doen andere 
landen het beter. De continuïteit en 
afstemming van zorg is in de meeste 
Westerse landen een probleem, zo 
ook in Nederland. Ons zorgland-
schap is gefragmenteerd en de zorg 
lijkt ‘de hele mens’ uit het oog te ver-
liezen. Er is behoefte aan een genera-
listische blik. In de eerste lijn doet de 
huisarts dat, maar in de tweede lijn 
ontbreekt die, en dat is zeker voor 
kwetsbare mensen een probleem. De 
huisarts zou ook in de tweede lijn de 
generalistische, coachende rol actief  
moeten vasthouden en mensen on-
dersteunen bij het verstandig kiezen 
in de zorg.”

“dE sPrEEkkamEr is 
  EEn bEsPrEEkkamEr 
  gEwOrdEn”

“Patiënten zullen steeds actiever 
gaan worden. De toegang tot infor-
matie, bijvoorbeeld via Google, is 
veel groter dan vroeger. Dat vraagt 
om een andere instelling en opstel-
ling van de zorgprofessional. De 
spreekkamer is een bespreekkamer 
geworden, de zorgverlener wordt 
steeds meer een gids voor de pa-
tiënt. Een kleine nuance daarbij: 
deze professional moet voor zeer 
ernstig zieke patiënten – die zo’n 
actieve rol niet kunnen hebben – 
kunnen omschakelen naar de wat 
traditionelere houding.”

“Patiënten gaan zich steeds actiever 
opstellen en verschijnen vaker goed 
geïnformeerd bij de dokter. Ze hebben 
in die situatie meer dan ooit behoefte 
aan iemand die coacht, en niet aan 
iemand die beslissingen overneemt. 
Als het gaat over de rol van patiën-
ten maak ik me wel zorgen over de 
dagelijkse praktijk in veel zorginstel-
lingen. De zorg is een lappendeken 
en samenwerking en coördinatie gaat 
moeizaam. De eindgebruiker van ons 
systeem is de patiënt, het geld moet 
daarom de patiënt volgen en niet 
andersom. Veel te vaak is de patiënt 
het sluitstuk en niet de principal. Dat 
moet veranderen.”
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Van ziekteverwekker 
tot geneesmiddel
Het volledig ontwikkelen van een ogenschijnlijk simpel pilletje of tabletje duurt in totaal 

algauw twaalf jaar. Waarom kost dat eigenlijk zo veel tijd? Een verhelderend stappenplan 

over de grote lijnen van de ontwikkeling van een geneesmiddel maakt dat duidelijk.

1

3

4

2

staP 1
wetenschappelijk onderzoek
In vaak uitgebreide wetenschappelijke studies speuren onderzoekers naar wat nu precies de 
veroorzakers zijn van een bepaalde ziekte. Hoe ontstaat die huidaandoening nu exact? Welke 
lichaamsstoffen zijn van invloed op een bepaalde hersenziekte? “Pas als goed in kaart is gebracht 
welke stoffen ziektes veroorzaken, kan de ontwikkeling van een geneesmiddel écht beginnen”, 
vertelt innovatiespecialist Peter Bertens van brancheorganisatie Nefarma.

staP 3
klinisch onderzoek deel 1
Het klinisch onderzoek bestaat uit drie duidelijk te onderscheiden stappen, die bij elkaar opge-
teld gemiddeld maar liefst zes jaar duren. De gemene deler bij het klinisch onderzoek is dat het 
mogelijke geneesmiddel wordt getest op mensen. Bertens: “In deze fase wordt het getest op een 
kleine groep gezonde proefpersonen. Onderzoekers letten hierbij vooral op hoe het middel in 
het lichaam van deze vrijwilligers wordt opgenomen, verspreid en uiteindelijk ook weer wordt 
afgescheiden. Daarbij worden de eventuele bijwerkingen in kaart gebracht.” 

staP 3
klinisch onderzoek deel 2
Als de test bij de gezonde personen is geslaagd, volgt een spannend onderdeel: hoe reageren patiënten op het 
middel? Dat wordt eerst onderzocht bij een kleine groep patiënten die lijden aan de ziekte waartegen het genees-
middel is ontwikkeld. Volgens Peter Bertens is de belangrijkste vraag bij dit deel van het onderzoek: werkt het 
geneesmiddel daadwerkelijk? Treden er belangrijke bijwerkingen op? En zo ja: wat is de meest geschikte hoeveel-
heid en de handigste manier van toedienen (is dat bijvoorbeeld via de mond, of  via de huid)? “Het kan zijn dat 
hiervoor ook nog bijvoorbeeld een specifieke inhalator of  een speciale injectiespuit moet worden ontwikkeld. Dit 
gebeurt parallel aan het klinische onderzoek.”

staP 2

Preklinisch onderzoek
Om een effectief  geneesmiddel te ontwikkelen, is uitgebreid zogeheten preklinisch onderzoek 
nodig. Deze periode duurt wel vier jaar. Wat gebeurt er zoal in die tijd? Er wordt om te begin-
nen zeer grondig onderzocht hoe de ziekte het best bestreden kan worden en welke chemische 
stof  de ziekmakende lichaamsstof  het best te lijf  gaat. Als dat bekend is, heb je een potentieel 
geneesmiddel in handen. Dan begint de fase van testen en proeven doen. Eerst gebeurt dat in het 
laboratorium. Op menselijke cel- en weefselkweken wordt gecheckt of  de stoffen wel doen wat 
ze geacht worden te doen. Bij positief  resultaat volgen onderzoeken met proefdieren. Onderzoe-
kers bekijken onder meer welke (bij)effecten het middel precies heeft, welke weg het aflegt in het 
lichaam en of  het middel giftig is. Veiligheidsonderzoek is dan ook een belangrijk aspect in deze 
fase. Door verschillende hoeveelheden van het geneesmiddel te geven, kunnen de onderzoekers 
goed inzicht krijgen in de veiligheid ervan. “We moeten vaak honderdduizenden stoffen in het 
laboratorium onderzoeken om uiteindelijk één succesvol geneesmiddel over te houden”, stelt 
Bertens van Nefarma.

dE OntwikkEling Van 
EEn gEnEEsmiddEl kan 
HOndErdEn miljOEnEn 
EurO’s kOstEn 

MMMmEEr mEdicijnEn, mindEr ziEktEn
Spierpijn, gewrichtspijn, vermoeidheid, hoge koorts, misselijkheid en braken. Vervolgens harde blaasjes 
over het hele lichaam. Zie daar een aantal symptomen van de gevreesde pokken. Deze zeer besmettelijke 
virusziekte kostte vroeger aan een op de tien mensen het leven! Sinds 1979 is deze ziekte dankzij medische 
en farmaceutische ontwikkelingen uitgeroeid. Zo zijn er steeds meer ziekten succesvol te behandelen, 
dankzij onderzoek en daarmee voortschrijdende kennis. Denk bijvoorbeeld ook aan HIV/aids. In de jaren 
tachtig en negentig van de vorige eeuw was dit een beruchte, dodelijke ziekte. Dankzij de vooruitgang in 
de behandeling is het inmiddels een chronische ziekte geworden.

Patiënt centraal
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De prijs van een 
geneesmiddel
Nieuwe geneesmiddelen zijn soms erg duur. 

Hoe zit dat? Martin Favié, voorzitter van 

Bogin, legt uit.

6staP 6
registratie en vergoeding
De farmaceut kan na afronding van het klinisch onderzoek ten 
slotte het geneesmiddel in kwestie voorleggen aan het European 
Medicines Agency (EMA). Deze Europese geneesmiddelenau-
toriteit beoordeelt uiterst zorgvuldig de stappen 2 tot en met 5. 
Deze beoordeling kan wel twee jaar in beslag nemen en dat heeft 
alles met de zeer strenge eisen te maken. Ter illustratie: vaak is 
er een papierwinkel aan ‘bewijsmateriaal’ ter grootte van twee 
vrachtwagens mee gemoeid! 
Na positief  advies aan de Europese Commissie in Brussel kan 
het nieuwe geneesmiddel worden geregistreerd. “Dat wil zeggen 
dat het mag worden toegelaten tot de markt”, zegt Peter Bertens. 
“De fabrikant moet dan nog in de diverse landen afspreken welke 
vergoeding hij krijgt voor dit middel. In Nederland loopt dit via 
het Zorginstituut Nederland. Deze organisatie adviseert vervol-
gens over het al dan niet opnemen van dit geneesmiddel in het 
basispakket van de zorgverzekering.”

Bogin (de Bond van de Generieke Geneesmiddelen-
industrie Nederland) is de belangenorganisatie van 
generieke geneesmiddelenfabrikanten. Voor alle dui-
delijkheid: wat is een generiek geneesmiddel? Favié: 
“Dat is een geneesmiddel dat gemaakt wordt nadat 
het patent op een geneesmiddel is verlopen. Bij elk 
geneesmiddel heb je als fabrikant te maken met een 
patentperiode en een registratieperiode. Maar om 
het niet te ingewikkeld te maken kun je ervan uit-
gaan dat elk geneesmiddel zo’n acht tot tien jaar is 
beschermd nadat het op de markt is verschenen. Dat 
is de periode waarin een fabrikant het alleenrecht 
heeft om dat middel te verkopen. Na afloop van die 
periode mag in principe iedereen dat geneesmiddel 
maken, registreren en in de handel brengen. Het 
moet kwalitatief  even goed zijn als het origineel, dat 
is de belangrijkste eis. Omdat er daarbij veel minder 
onderzoek nodig is, zijn deze geneesmiddelen – die 
generieke geneesmiddelen worden genoemd – een 
stuk goedkoper.”

kosten van onderzoek
Originele farmaceutische producten zijn soms duur. 
Favié legt uit hoe dat komt: “Er zijn nogal wat ele-
menten die de prijs van een geneesmiddel bepalen. 
Om te beginnen de kostprijs, denk aan de grond-
stoffen van een tabletje, het doosje, de bijsluiter et 
cetera. Verreweg het grootste deel van de prijs wordt 
echter bepaald door de kosten van het onderzoek. 
De ontwikkeling van het geneesmiddel duurt lang 
en kost veel geld, soms wel twee miljard euro. Die 
kosten wil de fabrikant uiteraard terugverdienen. En 
vergeet niet dat er minstens zo veel onderzoek wordt 
gedaan dat uiteindelijk op niets uitloopt. Ook die 
kosten wil de fabrikant terugverdienen. Tot slot wil 
hij uiteraard ook winst maken, dus komt er boven 
op al deze kosten nog een marge.” De uiteindelijke 
prijs van het geneesmiddel is wel aan een plafond 
gebonden, omdat de overheid wettelijk heeft be-
paald dat een geneesmiddel niet duurder mag zijn 
dan in de ons omringende landen.

discussie
Dat generieke geneesmiddelen goedkoper zijn dan 
het origineel, wil niet zeggen dat Favié het per 
definitie oneens is met de soms hoge prijs van die 
laatste categorie. “Risico nemen mag in mijn ogen 
goed beloond worden. En farmaceuten nemen vaak 
veel risico, onder meer met de uitgebreide onder-
zoeken die ze doen. Kortom, een goede prijs vind 
ik geen probleem. Soms vind ik de manier van prijs 
bepalen echter onzin. Zo zijn er fabrikanten die de 
prijs bepalen door te bekijken hoe veel het genees-
middel precies bijdraagt aan de maatschappij. Dat is 
een wel erg lastige manier. De reële prijs van een ge-
neesmiddel gaat de komende jaren steeds meer een 
issue worden in ons land. Er komen namelijk enorm 
veel nieuwe geneesmiddelen aan – onder meer tegen 
kanker – die tot discussie gaan leiden. Want we 
willen dergelijke middelen met z’n allen graag, zo 
zorgen ze er bijvoorbeeld voor dat we langer kun-
nen leven, maar dan komt de vraag hoeveel we als 
maatschappij bereid zijn ervoor te betalen. In mijn 
ogen moet de farmaceutische industrie een partner 
worden in deze essentiële discussie. Zij moet met 
open vizier duidelijk maken wat voor hen een reële 
prijs is voor een geneesmiddel en waarom.”

5staP 5
klinisch onderzoek deel 3
Tot slot: verder onderzoek op een grote patiën-
tengroep. Want als de kleine patiëntengroep goed 
heeft gereageerd op het geneesmiddel, moeten de 
werking en de veiligheid ondubbelzinnig worden 
bevestigd. Dat gebeurt in een zeer omvangrijk 
onderzoek, waarbij soms wel duizenden patiënten 
uit meerdere landen betrokken worden. Stel dat 
het geneesmiddel toch niet zo goed blijkt te wer-
ken, dan moeten de onderzoekers weer helemaal 
opnieuw beginnen in dit stappenplan. Pas als het 
geneesmiddel ook bij de grote patiëntengroep 
werkt, is de fabrikant toe aan de laatste stappen op 
weg naar de introductie.

7staP 7
Voorschrijven via de arts
Na het bovenstaande uitgebreide en kostbare proces – dat dus wel zo’n twaalf  jaar kan 
duren en honderden miljoenen euro’s kan kosten – is het tijd dat de patiënt kan profiteren 
van het nieuwe middel. “Dat wil niet zeggen dat het onderzoek is afgerond”, benadrukt 
Bertens. “Integendeel, bedrijven en artsen blijven onderzoek doen naar de werking en bij-
werkingen van het middel. In Nederland kunnen deze laatste gemeld worden aan Lareb, 
het bijwerkingencentrum. In feite helpt Lareb hiermee de veiligheid en werking van het 
geneesmiddel te optimaliseren.” 

Dat ene simpele pilletje of  tabletje heeft dus heel wat tijd, geld en arbeid van heel wat 
verschillende mensen gekost. Om de patiënt te helpen.

MMmEEr mEdicijnEn, mindEr ziEktEn
Spierpijn, gewrichtspijn, vermoeidheid, hoge koorts, misselijkheid en braken. Vervolgens harde blaasjes 
over het hele lichaam. Zie daar een aantal symptomen van de gevreesde pokken. Deze zeer besmettelijke 
virusziekte kostte vroeger aan een op de tien mensen het leven! Sinds 1979 is deze ziekte dankzij medische 
en farmaceutische ontwikkelingen uitgeroeid. Zo zijn er steeds meer ziekten succesvol te behandelen, 
dankzij onderzoek en daarmee voortschrijdende kennis. Denk bijvoorbeeld ook aan HIV/aids. In de jaren 
tachtig en negentig van de vorige eeuw was dit een beruchte, dodelijke ziekte. Dankzij de vooruitgang in 
de behandeling is het inmiddels een chronische ziekte geworden.

Patiënt centraal
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Na een beroerte is er vaak sprake van afasie. Het 
praten, het begrijpen van woorden, het lezen en het 
schrijven kan zomaar een (bijna) onmogelijke op-
gave zijn. “Heel dramatisch”, zegt Linda Thiadens, 
als logopedist van de zorgorganisatie AxionContinu 
werkzaam in het Utrechtse centrum voor revalida-
tie en herstel De Parkgraaf. “Je bent opgesloten in 
jezelf, vaak in shock over wat je is overkomen, en 
daar kun je dan ook nog eens niet over praten.”

in kaart brengen
Tijdens de ziekenhuisopname is al gekeken welke 
uitval in de communicatie er is, gedurende de reva-
lidatie wordt er vooral veel geoefend en getraind, in 
groepsverband en individueel. Over de best mogelij-
ke aanpak wordt momenteel een richtlijn opgesteld, 
op initiatief  van de beroepsvereniging van logope-
disten NVLF. Het komt de kwaliteit van logopedie 
bij afasie ten goede. In elk geval is de stoornis niet 
eenduidig, zegt Thiadens: “De ene revalidant kan 
niet meer spreken en begrijpen, de andere heeft 
vooral moeite met lezen.”
Samen met haar collega Nicole Bogers oefent 
ze met de patiënten in begrijpen, woordvinding, 

zinsbouw en lezen. De familie wordt er uitdruk-
kelijk bij betrokken. Thiadens: “Het gaat erom dat 
je weer goed met je partner en andere mensen uit je 
omgeving kunt communiceren. Die moeten ook we-
ten hoe ze met jou kunnen praten.” Bogers: “En ze 
moeten de valkuilen kennen. Bijvoorbeeld: ongedul-
dig worden en dan maar snel invullen wat de ander 
zou kunnen bedoelen.”

Persoonlijke wensen
In de eerste drie maanden na de beroerte is het 
meeste herstel te bereiken. Komt de spraak niet 
terug, dan leert de patiënt zijn restmogelijkheden 
gebruiken. Heel simpel: bij de bakker aanwijzen wat 
hij wil hebben. Of  de patiënt wordt geleerd om een 
hulpmiddel te gebruiken, bijvoorbeeld een app op 
een tablet die helemaal is ingericht op zijn leven. 
Thiadens: “We letten tijdens de revalidatie heel 
sterk op de mogelijkheden van de revalidant door 
in te gaan op zijn wensen.” Bogers: “We hadden 
iemand die heel graag weer met Skype wilde com-
municeren met zijn kleindochter in de Verenigde 
Staten. Toen zijn we heel gericht gaan oefenen om 
dat weer mogelijk te maken.”

Volgende week gaat ze op vakantie. Een paar dagen 
naar Bergen. Zin in? Anneke de Bruijn schudt van ‘Nee’ 
en zegt het ook, met moeite. Maar haar twinkelende 
ogen zeggen onmiskenbaar ‘Ja’. Treffend voorbeeld van 
wat afasie kan betekenen: het één zeggen, het ander 
bedoelen. Een gesprek met haar voeren, is even wennen. 
Het vraagt geduld en, vooral ook, ‘emoties lezen’. Het 
gezicht spreekt in dit geval een belangrijk woordje mee. 

De Bruijn kreeg in juli 2014 een beroerte. In het zieken-
huis werd een verlamming geconstateerd aan haar rech-
terarm en -been. En afasie. Negen dagen na de opname 
begon ze al met revalideren in het Utrechtse centrum 
De Parkgraaf. Opnieuw woorden leren begrijpen, leren 
praten. In het begin ging het moeizaam, maar ze liet 
zich niet uit het veld slaan. “Ze is een doorzetter. Me-
vrouw de Bruijn heeft girlpower,” zegt Linda Thiadens, 
haar logopedist, bewonderend. Ze werd elke dag sterker, 
het begrip kwam terug. Ze kan denken en keuzes ma-
ken. “Ik ben niet gek,” zegt ze. Maar praten gaat moei-
zaam, ook nu ze weer naar huis is en alleen nog voor de 
wekelijkse dagbehandeling naar De Parkgraaf  komt. 

Haar man Arie moet ervoor waken niet alles snel in 
te vullen van wat hij meent te horen. Niet aannemen, 
maar doorvragen. Hij heeft het er moeilijk mee. “Hij is 
79,” zegt Anneke de Bruijn. Ze kan wel goed hardop 
lezen. Op haar iPad heeft ze een communicatie-app met 
foto’s en woorden bij verschillende onderwerpen. Bij 
het onderwerp ‘Wonen’ drukt ze op het adresplaatje en 
klinkt haar eigen stem die de straatnaam zegt. Af  en toe 
heeft ze een dipje. Niet meer gewoon kunnen communi-
ceren als de telefoon gaat, als er visite is, in het alge-
meen: het is veel lastiger dan de verlamming aan haar 
arm en been. Heeft ze heimwee naar vroeger? Ze knikt. 
Het is een echte knik. 

Wie een been breekt, kan zich op honderd verschillende manieren beklagen. Maar wie getrof-

fen wordt door een beroerte, beschikt vaak niet meer over de woorden om dat te kunnen doen. 

Een jaar geleden werd ze getroffen door een 

beroerte. Ontmoeting met Anneke de Bruijn 

(76). “Ze is een doorzetter, ze heeft girlpower”,

zegt haar logopedist bewonderend.

Logopedisten werken 
met afasiepatiënten

Praten gaat moeizaam, 
maar het gezicht 
spreekt boekdelen

wErkEn mEt afasiEPatiËntEn
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neem de tijd voor het gesprek.

Praat in een rustige ruimte.

Praat rustig en niet te ingewikkeld (maar niet op 

kinderlijke toon!).

Stel ‘wie, wat, waar, wanneer’-vragen of gesloten 

vragen waarop de ander ja/nee kan aangeven.

Schrijf kernwoorden op en neem deze rustig door. 

Soms kan de persoon al aanwijzen wat klopt of 

niet klopt en door de woorden te lezen begrijpt 

hij beter wat wordt gezegd.

Maak gebruik van de mogelijkheden van de 

persoon en let daarbij op lichaamstaal en mimiek. 

laat het onderwerp even rusten als het niet lukt.

Vraag specifi eke hulp aan een gespecialiseerde 

logopedist voor tips en uitleg wat het beste 

werkt bij de persoon. 

•

•

•

•

•

•

•

•

communicatietips
Hoe kun je toch praten met iemand met afasie?

www.afasie.nl 
Veel algemene gegevens over afasie en hulpverlening, 
informatie over communicatie-apps, downloads en 
regionale contactadressen van afasiecentra. 
www.afasie.net
Website met informatie en oefeningen voor personen 
met afasie, hun familieleden en vrienden. Gebruik 
van de oefeningen is gratis
www.hersenletsel.nl 
Website van de grootste patiëntenvereniging voor 
mensen met niet aangeboren hersenletsel. Goede 
algemene informatie over hersenletsel en doorwijzing 
naar andere bronnen.
www.logopedie.nl
Platform van de beroepsvereniging van logopedisten 
nVlF. naast algemene informatie over taal, spraak, 
stem, slikken en gehoor ook uitleg over logopedie en 
neurologie.

•

•

•

•

Handige sites
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“Dat is bizar!” Nynke wiebelt een 
beetje ongemakkelijk heen en weer 
op de knalblauwe balansbal. Gijs 
Ganzevles let erop dat zijn patiënt 
de juiste houding aanhoudt. Rechte 
rug, knieën licht gebogen, handen 
losjes langs haar lichaam. “Probeer 
nu eens je rechtervoet op te tillen 
zonder de controle te verliezen over 
je heupen en knie”, zegt de fysiothe-
rapeut. “En daarna hetzelfde met je 
linkervoet.” Nynke begint erbij te 
lachen. “Links gaat prima en rechts 
gaat voor geen meter. Bizar toch, dat 
links of  rechts zo’n verschil is?” 

bootcamp
Nynke heeft sinds een paar weken 
last van haar linkerknie. “Het gebeur-
de tijdens het bootcampen”, zegt ze 
met een vies gezicht. “Maanden niets 
aan sport gedaan en toen twee keer 
binnen een week met vriendinnen het 
bos in. Ik heb nooit ergens last van 
gehad, dus ik dacht dat het wel kon.” 
Dat gebeurt vaker, weet Ganzevles. 
“Van niet trainen meteen naar twee, 
drie keer in de week. En dan ook 
meteen flinke afstanden rennen of  
fietsen. Soms ook met verkeerde ma-
terialen, zoals slechte schoenen. Of  
met een verkeerde houding, zoals wel 
eens gebeurt met wielrennen.” Het is 
het perfecte recept voor blessures. 
Ganzevles ziet in zijn praktijk in 
Amersfoort veel mensen met chro-

nische aandoeningen, zoals reuma. 
Of  mensen die een ernstige ziekte als 
kanker hebben overwonnen. Maar 
veruit de meeste patiënten hebben 
klachten in hun nek, schouder, rug 
of  knie. “Vaak zijn dat blessures, 
maar soms ook mensen die verkeerd 
hebben gelegen of  in een verkeerde 
houding werken. Mensen met dat 
soort klachten zien we vaak hooguit 
een paar weken. Mensen met een 
chronische ziekte zien we langdurig. 
Vaak wel met tussenpozen – soms 
zien we ze zelfs jaren niet.” 
Dat Nynke haar linkervoet makkelij-
ker kan optillen dan haar rechtervoet, 
is volgens Ganzevles niet zo gek. 
“Ze kan haar linkerknie minder goed 
stabiliseren dan haar rechterknie. 
Waarschijnlijk heeft ze daardoor 
tijdens het bootcampen haar knie 
overbelast.”
De fysiotherapeut begint vaak met 
bewegingsonderzoek, waarbij hij 
spierkracht en lenigheid checkt. “Een 
stukje lopen door de gang of  een 
tijdje op de loopband.” Bij Nynke 
zag Ganzevles een gekke beweging. 
“Ze zakte weg in haar heup, waar-
door haar knie iets naar binnen werd 
gedrukt.” Op basis van het onder-
zoek stelt Ganzevles een behandel-
plan op. In het geval van Nynke is 
de behandeling vrij eenvoudig: een 
juiste houding en het trainen van be-
paalde spieren kunnen al het verschil 

maken. “Waarschijnlijk zie ik Nynke 
een keer of  zes, daarna kan ze het 
bootcampen weer gaan opbouwen.” 

geen klaverjastype
Soms duurt een behandeling langer. 
Zoals bij mevrouw Van Loon. “Zeg 
maar Lea. ‘Mevrouw’ klinkt zo 
oud.” En dat voelt ze zich met haar 
75 jaar niet. Ze heeft reuma en is 
herstellende van een ‘nare ziekte’. 
Met lichte trots: “Ik ga twee keer 
per week naar de sportschool. En 
niet om te klessebessen, hè”, zegt 
ze met een knipoog. “Ik ben niet 
zo’n klaverjastype, daar ben ik veel 
te eigenwijs voor. Ik ga vooral naar 
de sportschool om te fietsen en 
soms doe ik het roeiapparaat en dat 
crossding. Dat doe ik dus al jaren.” 
Een week of  twee geleden had ze 

opeens last van haar rug. “Ik zeg 
tegen m’n man: dat gaan we dus niet 
laten gebeuren, hè. Naar de huis-
arts geweest: foto’s gemaakt, MRI 
gedaan. Blijk ik een vernauwing te 
hebben in mijn wervelkanaal. Ik heb 
dus meteen Gijs gebeld. Die geeft me 
leefregels. Ja, strenge jongen hoor. 
Ik mag niet te veel met een gestrekte 
rug trainen, om te voorkomen dat 
ik klachten opwek. Nu kan ik weer 
sporten en met de kleinkinderen 
spelen. En ik slaap tenminste weer 
goed, hoe fijn is dat?”
“Daar doen we het voor”, zegt Gan-
zevles. “Iemand komt met krukken 
binnen en gaat goed lopend weer 
weg. Of  iemand kan toch blijven 
voetballen of  tennissen. Daar haal 
ik voldoening uit. Ja, we hebben een 
mooi vak.”

Elk jaar gaan ruim drie miljoen Nederlanders één of meerdere 

keren naar de fysiotherapeut. De bewegingsexpert helpt bij her-

stel na ernstige ziektes als kanker, maar ook bij sportblessures. 

“Een juiste houding en het trainen van bepaalde spieren kan al 

het verschil maken”, vertelt fysiotherapeut Gijs Ganzevles.

‘Ik slaap weer 
goed, hoe fijn 
is dat?’

dE fysiOtHEraPEut HOudt 
nEdErland in bEwEging

1. bEwEEg VOldOEndE

Vooral mensen met een 
zittend beroep moeten 
goed opletten. Het is 
belangrijk je beeldscherm 
op de juiste hoogte te 
zetten. En loop regel-
matig een rondje. 
Want ook twee uur in de 
juiste houding werken is 
niet goed. 

2. kiEs bEwEging diE 

jE lEuk Vindt

Als je wilt bewegen, kies 
dan iets wat je leuk vindt. 
Je hoeft niet meteen naar 
de sportschool. Wande-
len is ook bewegen. Of  
ga een keertje met de fiets 
naar je werk, in plaats 
van met de auto. En 
bouw rustig op.

3. laat jE gOEd 

bEgElEidEn

Als je toch naar de 
sportschool gaat, kies 
dan een sportschool met 
goede begeleiding. Goede 
begeleiding is essentieel 
om blessures te voorko-
men, zeker bij sporten als 
fitness. Het kan daarom 
verstandig zijn een sport-
school te kiezen waar 
een sportfysiotherapeut 
of  een sportarts werkt. 
Vraag die dan om advies.

4. VariEEr

Als je al meerdere keren 
per week wilt bewegen, 
varieer dan. Zo gebruik je 
verschillende spiergroe-
pen (en geef  je bepaalde 
spiergroepen rust). Wan-
delen en fietsen kun je in 
principe elke dag doen. 
Maar ook daarvoor geldt: 
opbouwen. 

5. infOrmEEr naar dE 

juistE fysiOtHEraPEut

Als je helaas toch klach-

ten hebt, kun je zon-
der verwijzing van de 
huisarts terecht bij een 
fysiotherapeut. Soms 
kan het verstandig zijn 
een gespecialiseerde fy-
siotherapeut te zoeken. 
Er zijn verschillende 
specialisaties, zoals 
oncologie, sport, en fy-
siotherapeuten speciaal 
voor senioren. Kijk voor 
meer informatie en voor 
een fysiotherapeut in de 
buurt op de website van 

het Koninklijk Neder-
lands Genootschap 
voor Fysiotherapie: 
defysiotherapeut.com.

6. lEt OP jE 

zOrgVErzEkEring 

Staar je niet blind op de 
prijs van een aanvullen-
de zorgverzekering; kijk 
ook naar wat je verzeke-
ring vergoedt. Let vooral 
goed op als je van plan 
bent een budgetpolis af  
te sluiten.

6 tiPs van Gijs Ganzevles
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“Ik hoorde een patiënt laatst zeggen: de dokter kijkt 
mij tijdens het gesprek helemaal niet meer aan. 
Hij zit alleen maar achter zijn computerscherm.” 
Huisarts Bart Meijman is huisarts in Amsterdam 
Osdorp. “Dat is heel hinderlijk. Ik probeer dat zo 
veel mogelijk te voorkomen, maar het geeft wel 
aan hoe we ervoor staan.” Meijman is een van de 
initiatiefnemers van Het Roer Moet Om. De petitie 
van bezorgde huisartsen werd in korte tijd duizen-
den keren getekend. “Het raakt een open zenuw”, 
weet de huisarts. “Iedereen voelt wat het manifest 
benoemt.”
Die open zenuw is de toenemende bureaucratie, 
administratieve rompslomp en controledrang van 
onder andere overheden, toezichthouders en zorg-
verzekeraars. “Ik moet drie A4’jes invullen om van 
de zorgverzekeraar verbandmateriaal vergoed te 
krijgen”, vertelt Meijman. Uiteindelijk heeft vooral 
de patiënt daar last van. “Elke minuut die ik aan 
een lijstje besteed, besteed ik niet aan de patiënt”, 
zegt Meijman, die het gevoel heeft dat hij ‘grip 
verliest’ op wat híj goede zorg vindt. “Een arts kan 
alleen maar werken bij vertrouwen. Als dat vertrou-
wen verdwijnt, gaat dat ten koste van de bezieling 
waarmee ik mijn vak uitoefen.”

Vol energie
De bezieling waarmee zorgverleners elke dag aan 
het werk gaan is weliswaar hoger dan gemiddeld in 
Nederland, maar staat wel degelijk onder druk, zo 
blijkt uit onderzoek van VvAA. De ledenorganisatie 
en dienstverlener voor zorgverleners ondervroeg 
twaalfhonderd huisartsen, specialisten, apothekers, 
tandartsen, dierenartsen en fysiotherapeuten. Een 
op de vijf  zorgverleners gaat elke dag vol energie en 
toewijding aan de slag. 
Vooral tandartsen en fysiotherapeuten gaan da-
gelijks vol enthousiasme aan de slag, gevolgd 
door medisch specialisten en dierenartsen. Maar 
waakzaamheid is geboden, zo stelt hoogleraar en 
onderzoeker Wilmar Schaufeli in het Nationaal 
Welzijnsonderzoek Zorg. “Het lijkt weinig dat één 
op de vijf  zorgverleners dagelijks vol bezieling naar 
zijn werk gaat”, zegt Schaufeli. “En dat is het ook, 
als je bedenkt dat elke patiënt een zorgverlener wil 
die zijn werk gepassioneerd en betrokken doet.”  
Dat bezieling onder druk staat, is bijvoorbeeld te 
zien bij apothekers. Schaufeli: “Van hen overweegt 
bijna een op de drie een andere baan.” Dat is zorge-
lijk, omdat deze groep zorgverleners volgens de pro-
fessor voor de troepen uit loopt. “We zien ook bij 

andere zorgverleners de bureaucratie en regeldruk 
toenemen. We hoeven dus niet optimistisch te zijn 
over het effect van de administratieve rompslomp en 
controledwang onder andere zorgverleners.”

bezielingsscan
Alle zorgverleners zijn de zorg ingegaan om mensen 
beter te maken, verklaart Martin Aalders, directeur 
Advies en Diensten van VvAA. Ze moeten zich in 
toenemende mate bezighouden met allerlei an-
dere zaken. Stapels administratie, formulieren met 
vinkjes, regels, onderhandelingen met zorgverzeke-
raars.” Het onderzoek laat volgens Aalders duidelijk 
zien dat die administratieve regeldruk ten koste gaat 
van de bezieling waarmee zorgverleners hun vak 
uitoefenen. “Dat is zorgelijk, want als we niks doen 
hebben we straks niet meer de beste gezondheids-
zorg ter wereld.”
Het mentaal fit houden van de zorgverleners is van 
levensbelang, stelt Schaufeli. “De bevolking vergrijst 
en de vraag naar zorg neemt toe.” Aalders: “We 
investeren als maatschappij in het opleiden van 
zorgverleners. Vervolgens dreigen zij af  te haken. 
Enerzijds door burn-out, anderzijds omdat ze kie-
zen voor een andere baan. We moeten er alles aan 
doen om te voorkomen dat zorgverleners vanwege 
regeldruk afhaken.”
Professor Schaufeli gaat voor VvAA vervolgon-
derzoek doen naar de bezieling van zorgverleners. 

“Op basis van dit onderzoek onder twaalfhonderd 
zorgverleners hebben we een wetenschappelijke 
bezielingsscan ontwikkeld.” Aalders: “De scan geeft 
zorgverleners inzicht in hoe het er met hun bezie-
ling voorstaat.” Door de scan op vvaa.nl/bezie-
ling in te vullen nemen zorgverleners deel aan het 
onderzoek. 

Eindejaarsopruiming
Dinsdag 2 juni neemt de vaste Kamercommissie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de peti-
tie Het Roer Moet Om in ontvangst. Een week later 
gaan zorgverleners in het bijzijn van minister Schip-
pers in de Rode Hoed in Amsterdam in debat met 
zorgverzekeraars en leden van de Tweede Kamer. 
Overleg is volgens Meijman heel belangrijk. “Ie-
dereen wil dat de zorg beter wordt. Zorgverleners, 
de minister en de zorgverzekeraars. Dat kunnen we 
alleen in samenspraak. Als zorgverleners vinden we 
dat het hoog tijd is om drastische te snoeien in de 
bureaucratische rompslomp voor de huisarts. We 
willen daarom als beroepsgroep samen met over-
heid en zorgverzekeraars een eindejaarsopruiming 
houden en vragen de minister dit initiatief  te steu-
nen. Zo kan de regeldruk nog dit jaar met tenminste 
een kwart worden teruggebracht.” Zo kunnen zorg-
verleners weer doen waar ze goed in zijn: mensen 
beter maken. “Zodat we weer tijd hebben om een 
patiënt aan te kijken.”

rEgEls En administratiEVE rOmPslOmP bElEmmErEn zOrg VOOr PatiËnt 

De dokter doet zijn werk met meer dan ge-

middelde bevlogenheid. Maar de bezieling 

waarmee zorgverleners elke dag aan de slag 

gaan, staat wel onder druk. Administratieve 

rompslomp, regels en bemoeienis van zorg-

verzekeraars zijn de belangrijkste oorzaken. 

Steeds meer zorgverleners komen in actie. 

Verschillen voornamelijk op bezieling en bij apothekers 

14,9% 13,8% 13,9% 16,2% 15,5% 

32,3% 

64,9% 
72,9% 

59,9% 57,7% 62,9% 

61,3% 

20,1% 
13,3% 

26,2% 26,2% 
21,6% 

6,5% 
Bevlogen professionals zijn met 
passie en inzet aan het werk. Ze 
voelen zich gezonder en 
presteren beter 

De middengroep maakt elke 
dag zijn uren en is gemiddeld 
productief. Ze presteren 
voldoende, maar blinken niet uit 

Professionals met burnout-
klachten zijn uitgeput en 
cynisch. Ze presteren 
ondermaats en vallen vaker en 
langer uit 

Medisch  
Specialist Huisarts Fysio- 

therapeut Tandarts Dierenarts Apotheker 

1	  

Bezielde	  professionals	  zijn	  
met	  passie	  en	  inzet	  aan	  
het	  werk.	  Ze	  voelen	  zich	  
gezonder	  en	  presteren	  
beter.	  

De	  middengroep	  maakt	  
elke	  dag	  zijn	  uren	  en	  is	  
gemiddeld	  produc<ef.	  Ze	  
presteren	  voldoende,	  maar	  
blinken	  niet	  uit.	  

Professionals	  met	  burnout	  
klachten	  zijn	  uitgeput	  en	  
cynisch.	  Ze	  presteren	  
ondermaats	  en	  vallen	  
vaker	  en	  langer	  uit	  

Bezieling 
in de zorg 
onder druk



Patiënt centraal 11

“Iedereen is ooit patiënt geweest, wordt 
patiënt of  houdt van een patiënt. Deze 
waarheid geldt ook voor onze eigen me-
dewerkers en dat maakt onze motivatie zo 
sterk om de patiënt altijd centraal te stel-
len.” Silvia Bakkers, Manager Patient Ad-
vocacy bij Janssen, maakt het in één klap 
duidelijk: patiëntgerichtheid zit Janssen in 
de genen. De oprichter, ‘dr. Paul’, voedde 
de medewerkers al met die mentaliteit op 
en de huidige duizenden werknemers zijn 
volledig doordrongen van hun opdracht: 
elke dag hard werken voor die patiënt, 
zijn of  haar omgeving, en – breder nog – 
de hele samenleving.

Partnerondersteuning
Het klinkt allemaal leuk en aardig, al dat 
soort bedrijfswaarden, -filosofieën, mis-
sies en visies. In de praktijk komt er vaak 
slechts bitter weinig van terecht. Zo niet 

bij Janssen. Bakkers: “Op tal van terreinen 
betrekken we de patiënt. Een eenvoudig 
voorbeeld: een keer of  tien per jaar laten 
we een patiënt zijn verhaal doen voor een 
groep Janssen-medewerkers. Zodat zij er 
bewust van raken voor wie ze het doen. 
Het gaat dus niet om een pilletje of  een 
spuit, maar om die persoon. Iets anders 
is dat we ook aan partnerondersteuning 
doen. Neem prostaatkanker, waarbij niet 
alleen de patiënt maar ook diens vrouw 
ernstig te lijden kan hebben. Onze ge-
neesmiddelen worden effectiever wanneer 
we ons in zo’n geval óók op de partner 
richten. Daarnaast geven we patiënten een 
rol bij de onderzoeksprotocollen van ons 
klinisch onderzoek. Ze kunnen ons be-
langrijke informatie geven over wat onze 
geneesmiddelen zouden moeten doen. Er 
was een vrouw met psoriatische artritis 
die ons vertelde dat ze het vreselijk vindt 

dat ze haar pinpas niet uit de pinautomaat 
kan krijgen. Meer nog dan een middel dat 
nóg beter werkt tegen de pijn zou ze een 
middel waarderen dat haar weer kracht in 
haar vingers geeft. Zoiets nemen we echt 
mee.”

goede doelen
Janssen werkt veel samen met patiënten-
verenigingen en goede doelen. Bakkers: 
“In beide gevallen kan dat gaan om 
belangeloze financiële bijdragen, zoals 
subsidies voor projecten. Maar het kan 
ook gaan om kennisoverdracht of  om 
vrijwilligerswerk van onze medewer-
kers. Of  een combinatie van deze drie. 
Bij goede doelen kiezen we daarbij heel 
gericht voor een klein aantal projecten 
op het gebied van educatie, ondersteu-
ning van mantelzorgers en toegang tot de 
gezondheidszorg.” Als concrete voor-
beelden van hoe serieus Janssen patiën-
ten neemt, noemt Bakkers tot slot twee 
websites: “Met Mycompanion.org willen 
we patiënten met hepatitis C informeren 
en ondersteunen met tal van lotgenoten-
verhalen. Met Goedgek.com nemen we 
vooroordelen rondom psychoses bij met 
name jonge patiënten weg. Vaak zien we 
dat ze goed op behandelingen reageren, 
maar dat door negatieve bejegening van 
anderen hun kwaliteit van leven nog 
steeds laag is. Daar willen we graag een 
bijdrage aan leveren. Ook hier geldt dus: 
de patiënt staat centraal!”

Een farmaceutisch bedrijf. Dat maakt vooral geneesmiddelen voor een bepaalde aandoening 

en that’s it. Toch? Farmaceutisch bedrijf Janssen denkt daar anders over. Het bedrijf geeft 

patiënten bewust een centrale rol.

‘Patiëntgerichtheid 
zit in de genen’

Silvia Bakkers, Manager 
Patient Advocacy

Kies een apotheek die met u meedenkt
Als u medicijnen nodig heeft, 
is het wel zo prettig dat de 
apotheker u kent en alles weet 
over uw gezondheidssituatie. Bij 
Mediq Apotheek krijgt u meer 
dan alleen advies aan de balie. 
Ga voor een team van experts 
dat actief meedenkt, samenwerkt 
met uw huisarts én slimme 
zorgprogramma’s biedt.

Optimale Medicijnstart
Medicijngebruik roept vragen op. Moet 
ik het medicijn voor of  na het eten 
innemen? Hoe snel merk ik effect? 
Welke bijwerkingen kan ik verwachten? 
Gebruik van medicijnen kan best 
ingewikkeld zijn. Daarom neemt Mediq 
Apotheek ruim de tijd om alles goed 
uit te leggen. Zeker als u voor de eerste 
keer medicijnen inneemt, want hoe 

beter u de medicatie gebruikt, hoe beter 
deze werkt. Dat komt uiteraard uw 
gezondheid ten goede.

Altijd alert
Wel zo prettig als u er zeker van kunt 
zijn dat uw apotheker altijd alert 
is. Bij Mediq Apotheek voeren we 
een aantal controles uit als we uw 
medicijnen klaarmaken. Dat doen we 
bij elke bestelling. We checken of de 
dosering klopt, of het middel past bij 
uw medicijnen en of er geen betere of 
voordeligere alternatieven zijn. Die 
controle werpt z’n vruchten af. 

Medicijnmonitor
Door de 
Medicijnmonitor 
en de nauwe 
samenwerking 
met uw huisarts 

of specialist krijgt u bij Mediq 
Apotheek de beste ondersteuning. 
De Medicijnmonitor helpt om in 
één oogopslag te zien of u de juiste 
medicijnen krijgt en of u ze goed 
gebruikt. Dit zorgprogramma geeft 
automatisch aan als er verbeteringen 
mogelijk zijn en signaleert ongewenste 
combinaties. Als we verbeteringen zien, 
bespreken we dat met uw huisarts.

AANDACHT VOOR AL UW GEZONDHEIDSVRAGEN

Kies bewust uw apotheek
Bij Mediq Apotheek weet u zeker 
dat u de beste zorg krijgt. Overstap-
pen naar Mediq Apotheek gaat heel 
gemakkelijk via kiesmediq.nl of 
bel 088 - 0562020.  

“Laatst haalde ik voor het eerst 
mijn medicijn tegen reuma op. In 
het gesprek vroeg de apotheker of 
ik ook andere medicijnen slikte. 
Maar goed dat hij dat vroeg, want 
ik neem wel eens aspirine van de 
drogist en dat blijkt invloed te 
hebben op mijn medicijn tegen 
reuma. Hij adviseerde me in het 
vervolg paracetamol te kopen, dus 
dat gebruik ik nu.”
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