
 
 

“Herontdekt: de patiënt” 
Lara Jongbloets, Winette van der Graaf, Gert Westert 



Zonder patiënt is zorgteam niet compleet 

• Beleid:   zelfzorg, zelfmanagement 

 

• Zorg:    gezamenlijke besluitvorming,  

   patiënt als (ultieme) bron resultaat 

   personalized medicine  

 

• Wetenschap:  hypothese: levert patiëntgerichte  

   zorg betere resultaten 



Patiëntgerichte zorg: werkhypothese 

 

Als patiënten in de zorg beter geïnformeerd zijn, meer 
in control, empowered, een steviger positie hebben, 
zich actief (kunnen) opstellen dan zal de zorg op allerlei 
aspecten betere resultaten voor patiënten laten zien.  
 
Minder onnodige behandelingen, toegenomen 
therapietrouw, betere uitkomsten, minder schade en 
fouten en zelfs lagere kosten per patiënt. 
 



Wat gaan we doen? 

 
 

1. Wat weten we over patiëntgerichte zorg?  

 Rondje onderzoeksliteratuur 

 

2. Wat is volgens (ex-)patiënt en dokter goede zorg? 

Gesprek met Lara en Winette 
 
 

 



Patient-centred (health)care (MeSH sinds 1993)  



Excellente zorg is: (Institute of Medicine, 2001) 

1. Is veilig 

2. Is effectief 

3. Is tijdig 

4. Is doelmatig 

5. Behandelt mensen gelijk 

6. Is patiëntgericht 



 

“ Why do I fear to be a patient …” 

 

 

 
 

Don Berwick, What patient-centred care really means,  

International Forum, Berlin, 2009 



Wat is patiëntgericht? (Gerteis, ea, 1993)  

• Respect voor mijn waarden en voorkeuren 

• Mijn zorg is gecoördineerd en geïntegreerd 

• Met mij wordt adequate gecommuniceerd en ik 

ontvang actuele informatie 

• Ik ervaar niet onnodig (fysiek) discomfort 

• Ik word emotioneel ondersteund 

• Mijn familie en vrienden zijn onderdeel team 

• Samen beslissen is uitgangspunt in mijn zorg 
 



Nederlandse gezondheidszorg is top 





Zorgbalans 2014, RIVM 



Hoe meten we kwaliteit  
oncologische zorg in 2014? 



Flora Tzelepis and colleagues, 2014, BMC Cancer 

Meten kwaliteit onder de maat 



Patiëntgerichte zorg doelmatiger? 

• Patiënten met knie- of heupslijtage (artrose) die gebruik maakten van een video 

keuze hulp kiezen resp. 26% en 38% minder vaak voor een knie- of heupprothese 

en de bijbehorende operatie. Het onderzoek betreft 9500 patiënten, VS.  

 (Health Affairs, 2012, Sep; 31(9) 2094-104, Arterburn et al)  

 

• Actieve (en geactiveerde) patiënten hebben lagere zorgkosten dan in-actieve 

patiënten (tot 21% lager). De onderzoekers corrigeerden voor ziekte-ernst.  

 (Health Affairs, 2013, no. 2 216-222,  Hibbard et al) 

  

• Walsh en anderen rapporteren in een review in BMJ dat goed geïnformeerde 

patiënten weliswaar conservatiever kiezen (minder operaties of invasieve 

therapieën), maar dat er nog weinig evidence is voor systeembrede besparingen.  

 

 

 







Gesigneerde exemplaren voor 15 euro te koop tijdens de pauze 



 

“Goede zorg speelt belangrijk rol bij 

overwinnen kanker en hiervoor ben je 

afhankelijk van medische hulpverleners” 

Gesigneerde exemplaren voor 15 euro te koop tijdens de pauze 





Gesprek tussen patiënt en arts:  
wat is goede zorg? 
Gert: Lara, wat is volgens jou patiënt- of liever persoonsgerichte zorg? Wat 

was echt belangrijk voor jou toen je ziek was? Wat ging er fout in jouw zorg?  
 
Gert: Winette, hoe kijk jij als arts naar Lara’s verhaal. Wat kunnen we hier van 

leren. Welke barrières zijn er om dit op grote schaal ook te gaan doen? 
 

Lara en Winette stellen elkaar hun meest brandende vraag (en gaan kort in 

gesprek). (Gert op achtergrond) 
 
Lara: “Als ik niet mondig was geweest, hoe was het dan met me afgelopen en 

als er geen delay was geweest in mijn zorg had ik dan mogelijk nog wel zelf 
kinderen kunnen krijgen” 
Winette: “…” 


