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Waar liggen kansen? Er is veel te kiezen! 



€€€ als output van keuzes 



Link patiëntenparticipatie & kosten 

2de  1ste  0de lijn Samen beslissen 

2/3 van Amerikaanse 
artsen is enthousiast 
over idee om SDM te 
introduceren om 
kosten te verlagen 
(Tiburt et al, 2014) 



Wat vraag participatie van de patiënt? 

1. problemen oplossen; 

2. besluiten nemen; 

3. gebruik maken van bronnen (oa sociale omgeving); 

4. vormgeven van een relatie met zorgverlener; 

5. plannen van activiteiten; en 

6. aanpassingen maken aan de eigen situatie.  
 

Lorig et al., 2003 



Niet iedere patiënt kan dat 

Stadium 1: gelooft dat actieve rol belangrijk is 

Stadium 2: kennis en vertrouwen aanwezig om acties te nemen 
Stadium 3: neemt actie 
Stadium 4: blijft in controle, ook in stress situaties 

Rademakers et al. BMC Public Health 2012;12:577 



Actievere (diabetes) patiënten maken 
minder kosten? 

Hendriks et al, NIVEL, 2013 



Patiënt kenmerken 

• Gezondheidsvaar
-digheden 

• Opleidingsniveau 

• Ziektekenmerken 

Intermediaire 
factoren 

• Eigen-
effectiviteit 

• Kennis over 
ziekte 

• Vertrouwen in 
zorgverlener(s) 

• Mate van actieve 
betrokkenheid 
bij zorg en ziekte 

Gedrag 

• Farmaceutische 
therapietrouw 

• Leefstijl 

Uitkomsten 

•PROM, bv ziekte-
specifieke QoL 

•Klinische maten 

•Functioneren 

• Zorggebruik 

• Kosten 

Zelfmanagement  kostenreductie? 
Interventie 

Panagioti et al 2014 / National Voices 2014 

+ +/- +/- 



Samen Beslissen  kostenreductie? 



Discussie 

Vooralsnog mager bewijs dat patiëntenparticipatie in de 
spreekkamer en in de vorm van zelfmanagement leidt tot 

kostenreductie. Wel succesvolle voorbeelden! 
 

Overtuigend bewijs voor positieve impact op oa kennis, 
betrokkenheid en tevredenheid. 

 
Wat is de zorg waard  Wat is de waarde van zorg? 
 
 

 



“Als wij beiden zeggen: “elke dag is er één, gebruiken we dezelfde woorden, 

maar bedoelen iets anders” (Medisch Contact, 26 juni 2014) 


