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Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven 
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• Sponsoring of onderzoeksgeld 
• Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding 
• Aandeelhouder 
• Andere relaties, namelijk … 
 

Geen 



 
Wat vindt de patiënt het belangrijkst in de 
zorg? 
 

Bejegening: gehoord worden, empathie 
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Maar steeds meer patiënten (98%) 
willen ook MEE BESLISSEN 

Wat vinden patiënten: 

Zorgverlener is deskundige op medisch gebied 

Patiënt is expert op eigen lijf en leven 

 

“Mijn ervaringen zijn net zo belangrijk als die 
van de dokter” 

 

“Ik ken mezelf het beste” 
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Wat is patiëntgerichte zorg? 

“Patiëntgerichte zorg kenmerkt zich door een goede 
communicatie met de verschillende zorgverleners en 
meebeslissen over de behandeling.” (Nivel) 

Dus: 
• Informeren in begrijpelijke taal 

• Meerdere behandelingen voorleggen 

• Luisteren naar en in gesprek met de patiënt 

• Rekening houden met persoonlijke situatie 

• Integrale zorg 
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Rekening houden met persoonlijke 
situatie.  

Want ieder mens is anders. 
 
Voorbeeld nierfalen:  
 
Bea: “Voor mij is buikspoeling de prettigste optie. Dan zit ik niet vast 
aan bezoeken aan het ziekenhuis. Daardoor ervaar ik meer vrijheid” 
 
Frans: “Voor mij gaf die buikspoeling mij juist minder een gevoel van 
vrijheid. Het moet meerdere keren per dag waardoor ik er constant 
weer mee geconfronteerd werd. Daarom heb ik de voorkeur voor 
hemodialyse. Ik ga dan om de paar dagen naar het ziekenhuis om te 
dialyseren, maar heb de dagen daartussen ‘vrij’.” 
 
www.nierwijzer.nl sinds 8 oktober 2016 
 
 Met dank aan Nierpatiënten Vereniging Nederland 6 

http://www.nierwijzer.nl/


 
Integrale zorg  
 

Over specialismes heen kijken, de hele mens zien, en niet 
alleen de aandoening of organen waar jouw expertise ligt 
 
Voorbeeld: 
Vincent komt bij twee specialisten in hetzelfde ziekenhuis: 
de cardioloog en de longarts.  
“De longarts gaf mij een medicijn dat volgens hem voor mijn 
longen de beste optie was. Maar de cardioloog was niet blij 
met dat medicijn, en gaf het advies dat niet meer te 
gebruiken. Maar ik wil geen aparte adviezen voor mijn 
longen en mijn hart. Ik wil samen met beide artsen kijken 
wat het beste is voor mij: als mens, met alles wat daarbij 
hoort”. 
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Patiëntgerichtheid, hoe doe je dat? 
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Arts en patiënt hebben beiden een rol 
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Maar is dat alles?  
 

Is patiëntgerichtheid of persoonsgerichte zorg 
voldoende? 
 

“Zorg moet aansluiten bij mijn leven, en hoe ik dat wil 
inrichten” 
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Van patiëntgericht naar mensgericht 

Zorg die aansluit op de mens 

 Een mens is meer dan alleen patiënt 

 

De mens met zijn/haar mogelijkheden moet 
centraal staan, niet de ziekte. 

 

“Want ik ben zoveel meer dan een patiënt” 
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Medicatie 

  Vitamine D3 

Calcium 

Bewegen 

Behandeladvies bij diagnose osteoporose 



Hoe het zou moeten 
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Medicatie 

Voeding 
mineralen  
vitamines 

Bewegen, training, belasten  

 



Mijn leven met … 
www.botinbalans.nl 



Echte persoonsgerichtheid begint bij 
de mens in zijn/haar context 

DE MENS 
Zit aan het stuur 

Bepaalt zelf de route 
Rijdt zelf  

DE DOKTER 
Ondersteunt 

Met aandacht voor de context 
Wordt ‘ontzorgd’ 

HET SYSTEEM 
Sluit aan bij de afspraken met de cliënt 

Op basis van de adviezen van de zorgprofessional  
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