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  VOORWOORD 

Overlap

Na het afronden van mijn middelbare school heb ik destijds best wat strijd moeten 

leveren en volharding laten zien om een opleiding binnen de gezondheidszorg te mogen 

starten. Mijn ouders hadden de opvatting dat de mogelijkheden en carrièrekansen in 

deze branche beperkt zouden zijn en hadden daardoor voor dochterlief een andere 

voorkeur. Als een echte Florence Nightingale in de dop zag ik dat heel anders en heb 

veel verhitte discussies gevoerd om hen te overtuigen dat zij het werkelijk mis hadden. 

En niet zonder succes. In de eerste plaats omdat ik kon gaan studeren in de richting die 

ik ook graag wilde en daarna met ontzettend veel plezier mijn beroep kon uitoefenen. 

Maar vooral om later te ervaren en te realiseren dat het werkveld waarin wij als prak

tijkondersteuner en praktijkverpleegkundige opereren ontzettend breed is. De vijver 

van mogelijkheden en richtingen waarbinnen we ons kunnen specialiseren en dus uit 

kunnen vissen is erg groot. Uiteraard ben ik mij bewust van de financiële beperkingen 

en huidige ontwikkelingen binnen de zorg die deze vijver dreigen in te dammen, maar 

ik blijf optimistisch en kijk graag naar de mogelijkheden. Een van de leukste aspecten  

van zitting hebben in de redactie van de Praktijk vind ik het in contact komen met colle

ga’s. Collega’s die zich ontwikkeld hebben binnen specifieke aandachtsgebieden van ons 

werkveld en tevens zeer bewogen zijn dit te delen en uit te dragen. Dit is niet altijd even 

gemakkelijk, met name wanneer er raakvlakken of overlappingen zijn met andere dis

ciplines op hetzelfde expertisegebied. Ik heb gemerkt dat dit kan best ingewikkeld kan 

zijn. Zo is begin dit jaar de POH GGZ nadrukkelijk geïntroduceerd binnen de hervor

mingen van de GGZ in de eerste lijn. Het is belangrijk om te benoemen dat er voordien 

al vele collega’s POH GGZ aan het pionieren waren om hun functie gestalte en inhoud te 

geven. Maar dit voor nu even terzijde. Bij het uitzetten en beoordelen van verschillende 

artikelen heb ik gesignaleerd dat er soms een overlap is in werkzaamheden of thema’s 

binnen het werk van de POH GGZ en die van de POH/PVK. Boeiend vond ik het om te  

ontdekken dat het werk van de praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen  

zo’n hoge vlucht heeft genomen dat er behoefte is om opgedane kennis en expertise te 

bewaken en uitvoering ervan te behouden. Dat vraagt op sommige gebieden om een 

optimale samenwerking en bundeling van krachten, in dit voorbeeld met de POH GGZ, 

op het gebied van psychische zorg. Je kunt in deze laatste de Praktijk van het bewogen 

jaar 2014 lezen waar de mogelijke overlappingen of grijze gebieden liggen binnen het 

werkveld van de POH GGZ, andere disciplines en POH/PVK. Ook lees je hierin meer 

over de mogelijkheden om hierop te anticiperen en hoe we elkaars expertise optimaal 

kunnen benutten. 

L.H.M. Bosch-van den Berg 
Hoofdredacteur de Praktijk



6

Nieuws & TRENDS

Apps voor de praktijk

Allergieradar App

Balansdag App

Het Leids Universitair Medisch 

Centrum heeft in samenwerking 

met Wageningen University een 

Allergieradar App ontwikkeld. De 

app biedt het gehele jaar een actueel 

overzicht van de hooikoortsintensi

teit in heel Nederland, opgedeeld in 

vijf verschillende regio’s. 

Het is voor de deelnemer mogelijk 

om zijn eigen hooikoortsklachten 

De Balansdag App is ontwikkeld 

door het Voedingscentrum. Het 

Voedingscentrum wil hiermee laten 

zien hoe lekker een balansdag eigen

lijk is. Na een dag te veel of ongezond 

eten adviseert het Voedingscentrum 

om een ‘balansdag’ te houden. 

te registreren en de hooikoortsver

wachting te bekijken. Tevens geeft de 

app relevante achtergrondinformatie 

over hooikoorts, pollen, pollen

kalenders en de planten die aller

gene pollen produceren. 

De gegevens die de deelnemer 

registreert over zijn eigen hooi

koortsklachten worden gebruikt 

voor wetenschappelijk onderzoek. 

De app is handig voor patiënten die 

willen afvallen. Alle recepten zijn 

gemakkelijk en snel te bereiden. 

Patiënten kunnen een keuze maken 

tussen vlees, vis of vegetarisch. 

Vervolgens verschijnt er een recept. 

Je kunt dit accepteren of kiezen voor 

Gemeenten verplicht mishandeling ouderen tegen te gaan

Mentorschap Nederland draagt met stappenplan bij aan aanpak van 
huiselijk geweld

Naar schatting tussen de 200.000 

en 250.000 ouderen boven de 

65 jaar worden jaarlijks mishan

deld door partners, familieleden 

of zorgverleners. De rijksoverheid 

verplicht gemeenten in het kader 

van de nieuwe Wmo maatregelen te 

nemen om dit huiselijk geweld aan 

te pakken. Het aanstellen van een 

goedgeschoolde mentor kan bij die 

aanpak nodig zijn. 

De nieuwe Wmo die per 1 januari 2015 

in werking treedt, verplicht gemeen

ten om het voorkomen en bestrijden 

van huiselijk geweld op te nemen 

in de nieuwe Wmobeleidsplannen. 

Gemeenten moeten dan maatregelen 

nemen om burgers te beschermen 

die te maken hebben met huiselijk 

geweld. Een van de manieren om 

hieraan te voldoen, is te bevorderen 

dat de kantonrechter voor de slacht

Het doel hiervan is het verbeteren 

van de hooikoortsverwachtingen en 

informatievoorziening naar hooi

koortspatiënten. De gegevens worden 

uiteraard geanonimiseerd. 

Naast de app is er ook een website 

(www.allergieradar.nl) waarop 

patiënten hun klachten kunnen regi

streren. De app is zowel beschikbaar 

voor Android als voor de iPhone. 

een andere suggestie. Van het geac

cepteerde recept zie je vervolgens de 

ingrediëntenlijst en de bereiding. De 

app is te downloaden voor de iPhone 

en voor Android. 

offers een mentor benoemt. Daartoe 

kunnen gemeenten gebruikmaken 

van de expertise van Mentorschap 

Nederland.

Met mentorschap in veilige handen
Onder de titel ‘Met mentorschap in 

veilige handen’ heeft Mentorschap 

Nederland voor zijn vrijwillige 

mentoren een stappenplan en 

training ontwikkeld om toe te 
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Nierstichting bereikt duizenden met persoonlijk advies uit  
Check Nier&Medicijn

Veel mensen kennen hun nierfunctie 
niet, terwijl deze belangrijk is voor 
wie dagelijks medicijnen gebruikt. 
De campagne die de Nierstichting 
lanceerde om daar verandering in  
te brengen, is een succes.  
Duizenden mensen vulden de  
Check Nier&Medicijn al in op  
www.nierstichting.nl/check en 
ontvingen een persoonlijk advies.  
Uit een evaluatie blijkt dat 87% van 
hen zeer positief is over de check.

Met de campagne ‘Medicijnen 

moeten u beter maken. Niet slech

ter.’ maakt de Nierstichting sinds 

dit voorjaar risicogroepen (mensen 

met diabetes, hoge bloeddruk en 

hart en vaatziekten) ervan bewust 

dat medicijnen hun werk alleen 

veilig kunnen doen als de nieren 

ook hun werk doen. Bij mensen 

met een hoog risico op nierschade 

moet minstens eenmaal per jaar de 

nierfunctie worden bepaald, en de 

uitslag worden uitgewisseld tussen 

de huisarts en apotheker. Zo kunnen 

de huisarts en apotheker samen de 

veiligheid van het medicijngebruik 

bewaken. Dat gebeurt echter te 

weinig.

Bijna 7000 persoonlijke adviezen
De Nierstichting riep daarom 

risicogroepen op om de Check 

Nier&Medicijn in te vullen op 

www.nierstichting.nl/check. Ruim 

6880 mensen deden dat. Na enkele 

vragen krijgt elke bezoeker advies  

op maat over het bepalen van de nier

functie. In het advies staat (indien 

relevant): laat minstens eenmaal per 

jaar uw nierfunctie meten, geef uw 

arts en apotheek toestemming om 

nierfunctiewaarden uit te wisselen 

en pas op met gebruik van pijnstil

lers (NSAID’s). Tevens bevat het advies 

uitleg over het belang van de nier

functie bij medicijngebruik, en de rol 

die apothekers spelen bij het bewaken 

van veilig medicijngebruik.

In een evaluatie waaraan ruim 

1000 bezoekers meededen, bleek 

dat 87% positief was ove de Check 

Nier&Medicijn. Veel bezoekers 

vonden het advies informatief en een 

steun in de rug om een gesprek aan 

te gaan met de zorgverlener. Een deel 

van hen maakte daarop een afspraak 

met de huisarts of apotheker om hun 

nierfunctie te laten controleren; in 

sommige gevallen is medicatie ver

vangen door een ander medicijn dat 

minder slecht is voor de nieren.

Check Nier&Medicijn: hard nodig
www.nierstichting.nl/check blijft 

beschikbaar. Dat is ook hard nodig. 

Onder risicogroepen voor nierschade 

gaat de meeste aandacht uit naar de 

primaire aandoening, bijvoorbeeld 

diabetes. Begrijpelijk, maar de zorg 

kan teniet gaan als arts en apothe

ker de nierfunctie niet in het oog 

houden. Als de nieren minder goed 

werken, hopen medicijnen in het 

lichaam op en loopt de patiënt risico 

op meer bijwerkingen. Wie al nier

schade heeft, loopt onnodig risico 

op verergering. De nierfunctie moet 

dus meewegen bij de keuze voor en 

passen in situaties waarin ouderen

mishandeling wordt gesignaleerd. 

Mentorschap selecteert en schoolt 

vrijwilligers voorafgaand aan hun 

benoeming door de kantonrechter. 

Op dit moment is de helft van de 

ruim duizend mentoren getraind in 

het toepassen van dit stappenplan. 

De overige mentoren volgen deze 

training vóór april 2015.

“De mentor beschermt de cliënt 

door te zorgen voor extra maat

regelen als mishandeling wordt 

gesignaleerd en erop toe te zien 

dat afspraken worden nagekomen. 

Mentoren kunnen daarbij advies 

vragen aan het Steunpunt Huiselijk 

Geweld”, aldus Nico Heinsbroek, 

directeur Mentorschap Nederland. 

“De mentor is geen hulpverlener of 

crisismanager, maar de belangen

behartiger die oplossingen zoekt. 

Hij of zij is wettelijk bevoegd 

namens zijn cliënt besluiten te 

nemen over de geboden verzorging, 

verpleging en begeleiding. Doordat 

elke vrijwillige mentor maximaal 

twee cliënten heeft, krijgt de cliënt 

maximale aandacht en persoonlijke 

begeleiding.”

Werving van mentoren
Het mentorschap, en in het bijzonder 

de rol van Mentorschap Nederland 

bij mishandeling van ouderen, is nog 

betrekkelijk onbekend. Om zijn acti

viteiten grotere bekendheid te geven 

en vrijwillige mentoren te werven, 

voert Mentorschap Nederland de 

komende maanden campagne. 

j	 Bron: persbericht Mentorschap Nederland,  

18 augustus 2014
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‘Digitale zorg moet kunnen voor iedereen’

“Ambitieus. Goed nieuws voor patiën

ten.” Dat zegt algemeen directeur 

Wilna Wind van patiëntenfederatie 

NPCF over de digitale gezondheids

plannen van minister Schippers en 

staatssecretaris Van Rijn.

De bewindslieden willen in de 

komende jaren een beter gebruik 

van digitale zorg. Zo moet 80% van 

de chronisch zieken binnen vijf jaar 

direct toegang hebben tot medische 

gegevens. Het gaat om het genees

middelenoverzicht en testuitslagen. 

Wind: “Het plan is goed. Wij staan 

voor meer digitale zorg. En dan moet 

de dokter ook meewerken. Mailen en 

zelf meten en doorsturen kan vaak 

ook.”

Iedereen zijn eigen dossier
Volgens de patiëntenfederatie NPCF 

passen de plannen van de bewinds

lieden goed bij de invoering van 

een persoonlijk gezondheidsdossier 

(PGD) voor iedereen. Wind: “Op ter

mijn moet iedereen een persoonlijk 

gezondheidsdossier hebben. Alleen 

zo kan de patiënt de regie hebben 

en houden over zijn eigen situatie. 

De patiënt is de baas over zijn eigen 

PGD. Dat moet er snel komen.”

De patiëntenfederatie wijst erop dat 

digitalisering van de zorg van twee 

kanten moet komen. De zorgverle

ners moeten openstaan voor digi

tale zorg en de patiënt moet erom 

vragen. Uit een meldactie van eerder 

deze maand blijkt dat patiënten veel 

meer digitaal contact met de zorg

verleners willen, maar dat de dokter 

nog wel eens de boot afhoudt.

Digitalisering in beeld
Digitalisering in de zorg krijgt 

langzaam maar zeker voeten aan de 

grond. In de trombosezorg meten 

steeds meer mensen hun eigen 

waarden. Ook op andere vlakken 

kan de patiënt digitaal met de 

dokter praten. NPCF heeft op deze 

website in het dossier ‘Digitale zorg’ 

bijvoorbeeld een filmpje over Stef. 

Stefs buurvrouw heeft een moeder

vlek op haar arm. Ze zoekt in een 

app wat het kan zijn. Dan maakt ze 

een foto en stuurt die digitaal door 

naar de huisarts. Die bekijkt de vlek 

en vraagt de huidarts om raad. De 

buurvrouw krijgt nog dezelfde dag 

antwoord. Allemaal digitaal. Stef 

weet nu ook dat het kan. Je hoeft 

niet meer voor alles naar de praktijk 

te lopen. Een voordeel van meer 

digitale zorg is dat de dokter meer 

tijd krijgt voor patiënten die echte 

lijfelijke zorg nodig hebben.

Wat doet NPCF?
Digitalisering is ook voor patiënten

federatie NPCF van belang. Wind: 

“Wij hebben ZorgkaartNederland 

en de Digitale Zorggids. Dat helpt 

patiënten de juiste zorg te kiezen. 

Zo kunnen patiënten thuis achter de 

computer of tablet al beginnen met 

zorg te kiezen. De plannen van het 

ministerie sluiten goed aan bij onze 

plannen. Nu moeten alle betrok

kenen in de zorg ermee aan de slag 

gaan. Dokters, patiënten, iedereen.”

Wind wijst er nog op dat digitale 

zorg mensen kan helpen om langer 

thuis te blijven wonen. “Maar dan 

moet daar ook wel genoeg onder

steuning zijn. Denk aan thuiszorg en 

geregeld bezoek van de wijkverpleeg

kundige.”

Meer info: www.zorgkaartnederland.nl 

en www.digitalezorggids.nl

j	 Bron: persbericht NCPF, 3 juli 2014

dosering van medicijnen. Dit gebeurt 

te weinig, waardoor jaarlijks honder

den mensen in het ziekenhuis belan

den en er zelfs mensen overlijden.

Belangrijke rol arts en apothekers
(Huis)artsen en apothekers spelen 

een belangrijke rol bij (nier)veilig 

gebruik van medicijnen. Om die 

veiligheid te kunnen bewaken zijn 

wel patiëntgegevens nodig, zoals 

actuele gegevens over de nierfunctie. 

Uit onderzoek blijkt dat deze vaak 

ontbreken, ondanks een wettelijke 

verplichting om afwijkende nier

functiewaarden door te geven aan de 

apotheek. 

Nierschade voorkomen
De Nierstichting werkt samen met 

de KNMP om medicatieveiligheid 

structureler onder de aandacht te 

krijgen bij mensen met verhoogd 

risico op nierschade, om (verergering 

van) nierschade te voorkomen. Leven 

met ernstige nierschade of nierfalen 

trekt een wissel op je lichaam, je 

energieniveau en je sociale leven. 

Verder stimuleert de Nierstichting 

innovaties voor zorgverleners, waar

door zij beter (kunnen) letten op 

mogelijke chronische nierschade.

j	 Bron: persbericht Nierstichting, 31 juli 2014
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De zorgprofessional kan bijvoorbeeld belangrijke aan

wijzingen missen of een verkeerde diagnose stellen, 

de patiënt kan vergeten belangrijke informatie door 

te geven of vergeten medicijnen in te nemen. Iedereen 

is boven alles een mens. Daarom is communicatie zo 

essentieel. Communicatie is tweerichtingsverkeer en dat 

vraagt tijd. Tijd die zorgprofessionals vaak niet hebben. 

Patiënten stellen mede hierdoor (te) weinig vragen.

Om te zorgen dat mensen hun verhaal wel kunnen delen 

en echt onderdeel worden van het behandelteam, heeft 

het Radboudumc in 2009 de functie van chief listening 

officer gecreeërd. 

Wat doet een chief listening officer?
In 2009 ben ik begonnen als chief listening officer. Ik fun

geer als brug tussen alle betrokkenen in het zorgproces. 

Door te luisteren naar de behoeften, gevoelens, vragen en 

zorgen van mensen in de rol van patiënt, mantelzorger, 

arts of verpleegkundige, kunnen we goede innovaties 

ontwikkelen, betere voorlichting geven die past bij het 

gedrag en de wensen van de patiënt en dus de zorg verbe

teren, samen! 

  ARTIKEL

Zoals een goede maaltijd het lichaam verzorgt,  
zo verzorgt een goed gesprek de geest
Corine Jansen, chief listening officer

De gezondheidszorg en de medische wetenschap hebben in de voorbije decennia een enorme ontwikkeling 
doorgemaakt. Met nieuwe technieken kunnen we steeds meer aandoeningen beter behandelen. Er komen meer 
medicijnen bij die gerichter kunnen worden ingezet. Iets waar velen zeer blij mee zijn, omdat we hierdoor steeds meer 
ziektes kunnen beheersen en ouder worden. Wat in al die ontwikkelingen niet is veranderd, is dat geneeskunde nog 
steeds mensenwerk is. En mensen zijn niet perfect. De zorgprofessional niet, de patiënt ook niet.

Om achter een behoefte van een patiënt te komen, luister 

ik zonder te oordelen over of iets goed, fout, of vreemd is. 

Ik noem dat ‘leeg luisteren’. Vooral open vragen blijven 

stellen, waarnemen en resumeren wat de ander zegt. Die 

houding is heel essentieel. Ik zit er niet om een opinie 

te geven over de behandeling of hun ziekteproces, maar 

ben wel intrinsiek nieuwsgierig naar de mens achter de 

patiënt. Daarvoor moet er een soort hartscontact zijn. Bij 

wijze van spreken zou ik de buurman of de buurvrouw 

van de patiënt kunnen zijn. Een echtpaar zei na afloop 

van zo’n gesprek: “Fijn om die hele ziektegeschiedenis 

nog eens doorgenomen te hebben en hoe wij dat verwerkt 

hebben.” Patiënten komen maar één keer, waardoor het 

ook nooit een therapeutisch gesprek wordt. De mensen 

zijn wel blij dat ze eenmalig hun hart hebben kunnen 

uitstorten. Dit betekent niet dat er iets aan het contact 

met de betrokken zorgprofessionals zou mankeren. Over 

dat contact zijn de meeste patiënten die ik heb gesproken 

juist tevreden. Maar omdat ik de tijd heb voor een lang 

gesprek, ontstaat er een ander soort gesprek, met andere 

informatie ook, die patiënten niet altijd direct vertellen 

aan de arts of verpleegkundige, zoals: “We zijn bij dokter 

Vogel geweest om te kijken of dat misschien extra helpt.” 

Veel patiënten blijken bijvoorbeeld niet te weten wat 

kanker precies is, of wat de effecten zijn van chemothera

pie in het lichaam. Terughoudendheid van de patienten 

om daarnaar te vragen heeft vaak te maken met het 

gevoel dat ze geen recht op extra tijd hebben en geen 

aandacht willen vragen van arts of verpleegkundigen. Er 

zitten immers ook nog veel andere patiënten te wachten.

De nieuwe dokterspraktijken  
maken de dienst niet langer uit,  
maar leveren een dienst.



10

Vooral de ontwikkeling van het internet heeft de klas

sieke topdowncommunicatie van arts naar patiënt 

overhoop gegooid. De toegankelijkheid van informatie 

geeft de patiënt mogelijkheden om zich te specialiseren 

in de ziekte die hem heeft getroffen. Wie ergens last van 

heeft, typt enkele sleutelwoorden in een zoekmachine en 

na een seconde verschijnen sites en fora waar allerhande 

ziektebeelden nauwkeurig worden beschreven. Het web is 

dan een soort medische database, drijvend op een kennis

netwerk van ervaringsdeskundigen. 

In elke instelling is inmiddels het besef doorgedrongen 

dat we niet meer om die participerende patiënt heen 

kunnen. De maatschappij verandert. De gezondheidszorg 

moet iets met de wensen en behoeften van de mondige, 

steeds beter geïnformeerde patiënt. De nieuwe dokters

praktijken maken de dienst niet langer uit, maar léveren 

een dienst. Tijd nemen om goed te luisteren is daar een 

essentieel onderdeel van.

Waarom is luisteren in de zorg zo belangrijk?
Luisteren naar patiënten is essentieel om tot een betere 
diagnose te komen.
“Ik ken mijn lichaam beter dan wie dan ook.” “Toon je 

betrokkenheid en kom niet meteen met een oplossing 

vanuit je ervaring en protocollen. Luister naar wat ik 

te vertellen heb!” Deze reacties hoor ik vaak als er niet 

direct tot een goede diagnose was gekomen.

Voor een goede diagnose is samenwerking tussen alle 

betrokkenen van groot belang. Ook met mantelzorgers. 

Ieder met zijn eigen expertise. In de zorg moeten we 

ophouden om ziektes te behandelen en beginnen om 

mensen te behandelen.

Luisteren bevordert het mentaal welzijn van de patiënt.
Al jaren schrijven onderzoekers over de therapeutische 

waarde van goede communicatie. Een zorgprofessional 

die empatisch luistert, reduceert negatieve emoties zoals 

angst en onzekerheid. Wanneer de patiënt zich respectvol 

behandeld voelt en goed en eerlijk wordt geinformeerd 

over de mogelijke behandeling, voelt deze zich ook meer 

betrokken bij de eigen gezondheid.

Luisteren versterkt en bevordert de relatie tussen de 
zorgprofessional en patiënt.
Dé patiënt bestaat niet. Elke patiënt is anders. Elke 

patiënt heeft een andere achtergrond, een eigen per

soonlijkheid en geschiedenis. Als je intrinsiek luistert 

naar de persoon die voor je zit, ontstaat een basis waarin 

de patiënt deel uit kan maken van het behandelteam. 

Een relatie waarin je samen kijkt naar de diagnose, 

de informatie, de mogelijkheden, de mens achter de 

patiënt. Patiënten zullen beter in staat zijn om samen 

met de zorgprofessionals beslissingen te nemen en zo 

medeverantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen 

ziekteproces. 

Luisteren zorgt voor betere diagnoses en vermindert 
stress.
De rol van de patiënt als partner wordt versterkt. De 

patiënt krijgt meer vertrouwen dat de keuze voor een 

bepaalde behandeling hem ten goede zal komen. Dat zal 

zijn therapietrouw bevorderen.

Luisteren kan een diepere verbinding geven. Het geeft 

nieuwe inzichten, vergroot keuzeopties en geeft bewust

zijn van vooroordelen. Het draagt bij aan een rijkere 

interpersoonlijke dialoog.

Luisteren heeft voor alle medische disciplines meer

waarde, niet alleen op die gebieden waar het nu al van 

betekenis is, zoals bij ernstige traumatische situaties en 

bij palliatieve zorg.

Luisteren is het basisingrediënt waarmee communicatief 

en medisch passend gehandeld kan worden. Dat is samen 

werken aan goede zorg.

Het recept voor goed luisteren
De kunst is om te luisteren naar hetgeen er niet wordt 

gezegd. Vertelt iemand je iets terwijl ze omlaag kijkt en 

aan haar rok frunnikt? Of zie je een twinkeling in de 

ogen van de ander? Doe daar dan wat mee. Zeg: “Ik zie 

dat het je raakt.” Grote kans dat je nog meer te weten 

komt.

Als je weet wat de mensen om je heen beweegt, zul je ze 

beter begrijpen. Je leert dingen die je nog niet wist en 

ontdekt veel nieuws. Je wordt dus wijzer! En als je weet 

wat mensen willen, kun je je werk beter doen. Bovendien 

is het léuk om te ontdekken hoe anderen naar het leven 

kijken, of wat hun gedachten zijn over een bepaald onder

werp.

	w Kies ervoor om te luisteren: zet je ‘luisterknop’ aan.

	w Let op je lichaamstaal: kijk de ander aan, buig naar 

voren, knik, hum.

	w Vat samen om er zeker van te zijn dat je begrijpt wat de 

ander bedoelt. Dit dwingt je bovendien om niet direct 

te reageren met “dat heb ik ook” of “oja, dat herken ik!”

	w Kan de ander zich in je samenvatting vinden? Vraag 

dan door. Maar stel niet teveel vragen over details. Dat 

leidt af.

	w Zet je ego opzij. Bedwing de neiging tot advies geven of 

oordelen. 

	w Heb geduld, jaag niet op. 

	w Maak geen zinnen van de ander af.

Luisteren is het basisingrediënt waarmee 
communicatief en medisch passend 
gehandeld kan worden. Dat is samen 
werken aan goede zorg.
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	w Stel open vragen. “En hoe voelde dat voor jou?” 

	w Laat stiltes vallen. Daarmee geef je de ander de ruimte 

nog iets te zeggen waar je niet om hebt gevraagd. Dan 

kom je echt meer te weten.

	w Heb je iets niet begrepen? Vraag dan om aanvulling.

	w Je kunt een gesprek verdiepen door aan te geven welke 

onderliggende emotionele boodschap je hebt opgevan

gen. Doe het wel met beleid, teveel psychologiseren 

(“Waar komt het verdriet éigenlijk vandaan, denk je?”) 

kan averechts werken. 

	w Ook als je zelf aan het woord bent, is het altijd goed om 

open te staan voor de inbreng van anderen. 

Luisterfilters
Per seconde komen miljoenen eenheden aan informatie

prikkels op ons af. Als we deze chaos aan informatie 

Typen luisteraars
Luistervoorkeuren zijn geen karaktereigenschappen die 
aan een persoon vastgebakken zitten. Iemands voorkeur 
van luisteren kan verschillen per situatie. Zo kan het zijn dat 
iemand die tijdens het werk vooral tijdgericht luistert, in 
bijvoorbeeld de rol van jeugdbegeleider een mensgerichte 
luistervoorkeur laat blijken. Het is handig om afhankelijk 
van de situatie te leren schakelen tussen de diversen types.
1. De mensgerichte luisteraar
2. De handelingsgerichte luisteraar
3. De inhoudsgerichte luisteraar
4. De tijdgerichte luisteraar

De mensgerichte luisteraar
De mensgerichte luisteraar stelt de persoon naar wie hij 
luistert centraal. Het lukt hem goed om de aandacht op 
de gesprekspartner te richten. Dit maakt het mogelijk de 
gevoelens van de ander goed te begrijpen.
Door te luisteren helpt hij zijn gesprekspartner bij 
het oplossen van de problemen. Hij toont intense 
belangstelling in de ander en spreekt graag over 
diens persoonlijke interesses. Hij is in staat om 
hechte persoonlijke relaties op te bouwen, maar 
die betrokkenheid kan gemakkelijk overslaan in 
overbetrokkenheid. Hij maakt zich snel zorgen om het leed 
van anderen en is soms niet in staat hun fouten te zien.
Mensgerichte voorkeuren overheersen wanneer:
• een relatie met de spreker zeer gewenst is;
• de luistersituatie informeel of intiem is.

De handelingsgerichte luisteraar
De handelingsgerichte luisteraar stelt de eigen 
werkzaamheden centraal. Hij luistert het liefst naar 
beknopte informatie die nodig is voor de uitvoering van 
taken. Als hij spreekt komt hij snel tot de kern van de zaak 
en dat verwacht hij ook van anderen. Hij richt zich het liefst 
op belangrijke zaken.
Het kost hem moeite geconcentreerd te luisteren naar 
een wijdlopig verhaal als een samenvatting volstaat. Hij 
toont daarom nogal eens ongeduld. Hij onderbreekt, loopt 
vooruit op zaken en komt soms tot voorbarige conclusies. 
Hierdoor kan hij bot en kritisch overkomen. Hij toont weinig 
aandacht en gevoel voor emotionele zaken en persoonlijke 
zorgen die de voortgang in het werk belemmeren.
Handelingsgerichte voorkeuren overheersen wanneer:
• de luisteraar slechts een kleine voorraad luisterenergie 

heeft;
• de luistersituatie meer formeel dan informeel is.

De inhoudsgerichte luisteraar
De inhoudsgerichte luisteraar is gefocust op concrete 
zaken. Hij luistert graag naar nieuws, inhoudelijke 

problematiek en technische details. Daarbij vindt hij het 
prettig om dieper op bepaalde achtergronden in te gaan. 
Voor een zo groot mogelijke kwaliteit van informatie 
luistert hij graag naar deskundigen en betrouwbare 
bronnen.
Om de boodschap zo goed mogelijk tot zich te nemen 
stelt hij ook voorbeelden op prijs. Hij bekijkt de zaken van 
verschillende kanten en gaat daarover graag in discussie. 
Hij is traag in het nemen van beslissingen omdat hij eerst 
uitvoerig geïnformeerd wenst te worden.
Inhoudsgerichte luistervoorkeuren overheersen wanneer:
• de luisteraar zeer geinteressseerd is in het onderwerp 

of de spreker;
• de luistersituatie professioneel of zakelijk is.

De tijdgerichte luisteraar
De tijdgerichte luisteraar vindt tijd belangrijk. Hij tracht zijn 
tijd zo efficiënt mogelijk in te delen. Zo’n luisteraar zal dan 
ook regelmatig op zijn horloge kijken of naar de deur. Hij 
zal dan ook waarschijnlijk zeggen, als je hem vraagt of je 
hem even kunt spreken: “Ik heb 10 minuten voor je”.
De tijdgerichte luisteraar kan binnen de afgesproken 
tijdsduur van een gesprek met alle aandacht luisteren 
naar menselijke of inhoudelijke zaken, maar als de eindtijd 
nadert, wordt hij ongeduldig en neemt hij niets meer 
in zich op. Door tijdsdruk op te leggen beperkt hij de 
creativiteit van anderen en belemmert hen om vrij te 
spreken over onderwerpen die langduriger aandacht 
behoeven.
Tijdsgerichte luistervoorkeuren overheersen wanneer:
• er tijdsdruk bestaat;
• ‘de taak’ belangrijker is dan de relatie met de luisteraar.

Tijdens het spreekuur moet een aantal zaken volgens 
protocol besproken worden. Er wordt wel gevraagd; ‘hoe 
gaat het met u?’ maar al na 23 seconden nadat de patiënt 
dat probeert te vertellen, worden de eerste vragen al 
gesteld of de uitkomsten van een onderzoek meegedeeld. 
De patiënt zal zich niet gehoord voelen als er niet verder 
geluisterd wordt naar hoe hij zich voelt. Zeker in de relatie 
tussen praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige en 
de patiënt moet er vooral ook ruimte zijn om mensgericht 
te luisteren (Mensgericht luisteren heeft niets te maken 
met overbezorgdheid of overbetrokkenheid. Luisteren 
is geen helpen… het is simpelweg luisteren) De patiënt 
krijgt het gevoel ‘je bent er even voor mij’. Hierdoor kan hij 
beter verwoorden hoe hij omgaat met zijn ziekte, wat voor 
invloed de ziekte of beperking heeft op zijn leven, welke 
belemmeringen hij tegenkomt en waar hij hulp nodig 
heeft. 
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bewust zouden waarnemen raken we overweldigd. 

Daarom filteren we deze informatie door onbewust 

dingen weg te laten, te vervormen en te generaliseren.

Op basis van onze waarneming en de filtering van de 

informatie vormen we een gedachtenpatroon. Deze is 

opgebouwd uit beelden, geluiden, gevoelens, interne dia

loog (woorden die je tegen jezelf zegt), geur, smaak. 

Op onbewust niveau wordt een keuze gemaakt welke 

prikkels doordringen tot ons en welke niet. We filteren 

de informatie op basis van ons begrip van tijd, ruimte, 

materie en energie, ons taalvermogen, onze herinnerin

gen, beslissingen, metaprogramma’s, waarden, overtui

gingen en attitudes.

Kortom, dit model toont aan dat ieder mens een unieke 

waarneming van de wereld heeft. De filters beïnvloeden 

je waarneming. 

De filters
Tijd, ruimte, materie en energie
Tijd, ruimte, materie en energie zijn een persoonlijke 

beleving. Het tijdfilter is van deze vier nog het meest 

concrete filter in de beleving van veel mensen. Wellicht 

omdat tijd een steeds belangrijkere plaats in onze samen

leving heeft gekregen. Ondanks dat we de begrippen als 

tijd, ruimte, materie en energie in meetbare eenheden 

kunnen weergeven, verschilt de échte beleving hiervan 

per persoon. 

Taal
Taal helpt ons om structuur te geven aan de veelheid 

aan informatie die op ons afkomt. We kunnen betekenis 

geven aan de wereld omdat we het vermogen hebben taal 

te gebruiken. Feitelijk stuurt taal onze waarneming. Hoe 

groter je taalvermogen, hoe meer schakeringen je kunt 

aanbrengen in het structureren van wat je in de buiten

wereld ziet, hoort, waarneemt etc.

Herinneringen en beslissingen
Je gedrag van vandaag wordt o.a. bepaald door je herin

neringen en beslissingen uit het verleden. Om structuur 

te geven aan alle informatie die op ons afkomt, koppe

len we deze informatie aan datgene wat we ooit al eens 

hebben ervaren. Bovendien houden we onze waarheid in 

stand door de besluiten die we over onszelf en de wereld 

hebben genomen aan de hand van die ervaringen. 

Metaprogramma’s
Metaprogramma’s zijn ‘stijlen van waarnemen’ en beho

ren tot de meest onbewuste filters. Ze bepalen net als de 

andere filters waar we aandacht aan besteden. De meta

programma’s zijn als het ware de ‘software’ die ervoor 

zorgt aan welke eenheden aandacht wordt besteed.

Waarden
Waarden zijn die dingen die je belangrijk vindt in het 

leven. Zo zal iemand die gezondheid een belangrijke 

waarde vindt, eerder bereid zijn om goede voeding tot 

zich te nemen of meer te doen aan beweging dan bijvoor

beeld iemand die hier geen waarde aan hecht. Waarden 

sturen waar jij in je waarneming aandacht aan besteedt.

Overtuigingen
Overtuigingen geven zekerheid in ons leven, terwijl het 

tegelijkertijd onze valkuil kan zijn. Onze herinneringen 

en de daaraan gekoppelde overtuigingen kunnen ons 

namelijk in het hier en nu wel eens in de weg zitten. 

Attitudes
Attitude is een ander woord voor houding. Een (onbe

wuste) manier waarop je op situaties reageert. Attitudes 

zijn sterk gekoppeld aan waarden en overtuigingen. 

Als we echt naar elkaar luisteren, kunnen we meer voor 

elkaar betekenen. Het heeft meerwaarde, zowel voor 

degene die de zorg biedt als voor degene die de zorg 

krijgt. Het is mijn passie en overtuiging dat we de zorg 

mooier en beter kunnen maken door echt te luisteren en 

elkaar te respecteren in ieders rol.

De kunst is om te luisteren naar  
hetgeen er niet wordt gezegd.
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Dumping
Dumpingklachten ontstaan doordat voedsel rechtstreeks 

in de dunne darm terechtkomt. Normaal gesproken 

wordt voedsel in de maag fijngemalen en vermengd met 

maagsappen. Daarna passeert het in kleine beetjes de 

maagportier (pylorus). Bij een gastric bypass is de pylorus 

niet meer betrokken bij de voedselverwerking, omdat de 

zogenaamde rouxverbinding ervoor zorgt dat de voeding 

direct in de dunne darm terechtkomt.

De klachten ontstaan direct na de maaltijd. Voedsel komt 

dan in grote hoeveelheden tegelijk in de dunne darm. 

Deze onverwerkte voeding trekt in de dunne darm veel 

vocht aan. Dit vocht wordt onttrokken aan de omliggende 

bloedvaten. Soms wordt wel drie tot vier liter aan het 

bloedvatstelsel onttrokken. Hierdoor kan een patiënt last 

krijgen van:

	w een vol gevoel

	w buikpijn en darmkrampen

	w diarree

	w hartkloppingen

	w zweten

	w trillen

	w duizeligheid

	w zwaktegevoel

	w sufheid

Deze verschijnselen houden ongeveer een half uur tot een 

uur aan. 

Moeheid, haaruitval, afbrokkelende nagels
Het eerste jaar, of in de periode van het snelst afvallen, 

kunnen patiënten extreme moeheid ervaren. Veelal gaat 

dit gepaard met haaruitval en afbrokkelende nagels.

Dit is meestal geen kwestie van een tekort aan vitamines, 

maar een gevolg van het snelle gewichtsverlies. Het 

lichaam gaat als het ware in een soort spaarstand. Hierbij 

gaan te weinig voedingsstoffen naar de haren en nagels, 

waardoor deze uitvallen en afbrokkelen.

  ARTIKEL

Bariatrie, postoperatieve euforie?
M. Dollé, physian assistant, afdeling Bariatrie, Slotervaartziekenhuis Amsterdam

In het artikel over bariatrische chirurgie dat is verschenen in de Praktijk 3 2014 beschreven we al dat een operatie voor 
overgewicht geen quick-fix is. Ervaren patiënten dit ook zo?
“Ik kan echt alles eten, ik heb nergens een dumping op.”, “Ik heb helemaal geen honger meer, ik moet echt de wekker 
te zetten als het etenstijd is.” Zomaar een paar uitspraken van patiënten die aangeven dat het beloop en de ervaringen 
na een bariatrische ingreep heel divers zijn. Er zijn patiënten die geen enkele klacht ervaren en er zijn patiënten die veel 
klachten hebben. Welke klachten zijn normaal en passen bij de ingreep? Daarover gaat het in dit artikel.

Het snelle afvallen kost het lichaam erg veel energie, 

waardoor die enorme moeheid optreedt. Extra supple

menten slikken heeft dan ook geen zin.

Braken
Een patiënt met een gastric bypass kan over het algemeen 

niet meer braken. Dit komt omdat de restmaag niet meer 

aangesloten is op de oesofagus. Toch zullen patiënten 

zich wel presenteren met braakklachten, het gaat dan òf 

om onverteerde voeding òf om wit slijm.

De onderliggende oorzaak is in de meeste gevallen het 

vastzitten van een voedselbrok ter plaatse van de over

gang van maagje naar dunne darm. Dit komt onder 

andere door te snel eten, te grote voedselbrokken, 

onvoldoende kauwen, voeding die niet wordt geaccep

teerd door de dunne darm (rood vlees, brood, pasta en 

dergelijke).
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Dit is simpel op te lossen door af te wachten en tijdelijk 

alleen maar vloeibare voeding te nemen.

Verandering van lichaamsgeur en smaak
Na een bariatrische ingreep verandert soms de lichaams

geur. Dit wordt meestal veroorzaakt door het afvallen. De 

afvalstoffen verlaten het lichaam via de urine, adem en 

zweet. Maar ook veranderingen van smaak komen voor. 

De grootste koffiedrinkers kunnen ineens de geur van 

koffie niet meer verdragen. 

Ruim een jaar na de operatie presenteren de patiënten 

zich vaak met uiteenlopende klachten. Buikpijn is ver

reweg de meest gehoorde klacht. De oorzaken zijn zeer 

uiteenlopend: cholecystolithiasis (stenen in de galblaas), 

choledocholithiasis (galwegstenen), ulcus, inwendige her

niatie, hernia cicatricalis (littekenbreuk), nefrolithiasis 

(nierstenen), IBS (spastische dikke darm), intraabdomi

nale adhesies (verklevingen in de buik) et cetera.

Een goede anamnese is hier heel belangrijk.

We zien vaak dat huisartsen mensen met een bariatri

sche ingreep snel terugsturen naar het ziekenhuis waar 

die ingreep heeft plaatsgevonden. Ook patiënten hebben 

vaak de behoefte om terug te keren naar het ziekenhuis, 

omdat ze angst hebben dat er iets mis is met hun bypass. 

Toch is dat niet altijd nodig.

Een patiënt met klachten van wisselende defaecatie, fla

tulentie en buikpijn wordt in de huisartsenpraktijk toch 

in het algemeen ook niet naar het ziekenhuis gestuurd? 

Een patiënt bij wie een bariatrische ingreep heeft plaats

gevonden verschijnt toch sneller met dat soort klachten 

op de polikliniek.

Een nauwere samenwerking tussen huisarts, praktijk

verpleegkundige, praktijkondersteuner en ziekenhuis 

is in de genoemde situaties heel belangrijk. Ik ben van 

mening dat zij veel van deze klachten samen kunnen 

oplossen. In de huisartsenpraktijk kan er prima diagnos

tiek worden gedaan naar bijvoorbeeld galstenen. Hier 

liggen kansen en uitdagingen om de samenwerking 

tussen eerste en tweedelijn te intensiveren.

Het moeilijkste is om te objectiveren waar de klachten 

vandaan komen. Pijn na het eten berust vaak op te snel of 

te veel eten. Maar aan de andere kant kan er ook sprake 

zijn van een ulcus. Daar ligt een grote uitdaging. Waarop 

zet je de diagnostiek in? Ga je eerst voor de eetgewoontes? 

Wil je eerst een fysieke oorzaak van de pijn uitsluiten? 

Welke onderzoeken doe je een patiënt aan?

Een praktijkvoorbeeld
“Ik heb zo’n vreselijke pijn als ik eet, ik kan nooit in 

gezelschap wat eten, want dan ziet iedereen hoeveel 

moeite het me kost om te eten, ik krijg dan zoveel nare 

opmerkingen.”

Is hier nu sprake van een functioneel probleem of hebben 

we te maken met een compliance probleem?

Om tot de juiste diagnose te komen hebben we uiteraard 

meer informatie nodig:

	w Is er sprake van pijn tijdens eten? Zo ja, bij elke maal

tijd?

	w Hoe lang na de maaltijd ontstaan de klachten?

	w Is er sprake van pijn bij drinken? Bij zowel warme als 

koude dranken?

	w Zijn er klachten van hongerpijn?

	w Slikt de patiënt nog een ppi (protonpompinhibitor)?

	w Heeft de patiënt deze klachten ooit eerder gehad?

Als deze vragen zijn beantwoord, hebben we al meer 

informatie voor verdere diagnostiek.

Mineralen en vitaminedeficiënties
Op langere termijn zien we bij een aantal patiënten 

deficiënties optreden, met name van vitamine D, B12 en 

ijzer. Dit is eigenlijk logisch te verklaren doordat de rest

maag voor een groot deel niet meer betrokken is. Voor de 

ijzeropname is maagzuur nodig, maar dit komt pas later 

met de voeding in aanraking. Daarnaast is het duodenum 

de beste plaats om ijzer ook daadwerkelijk op te nemen. 

Vitamine B12 en vitamine D komen patiënten vaak pre

operatief al tekort, of ze zitten aan de ondergrens van de 

normaalwaarden.
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Het is dan ook niet verrassend dat ze net na een opera

tie onder de ondergrens duiken. Dit heeft onder andere 

te maken met een veranderd eetpatroon, verminderde 

opname en insufficiënte voeding. Om deze reden supple

ren we in ons ziekenhuis de vitamines vaak al preopera

tief.

Menstruatie- of hormonale klachten
Bij vrouwelijke patiënten zien we kort na de operatie dat 

zij ondanks het gebruik van orale anticonceptie toch erg 

gaan vloeien. Dit wordt veroorzaakt door het snelle afval

len. Belangrijk is wel dat ze heel consequent hun pil blij

ven innemen, want hoe meer het gewichtsverlies vordert, 

hoe vatbaarder het lichaam is voor een zwangerschap.

Een zwangerschap is in het eerste jaar na een bariatri

sche ingreep zeer onwenselijk. Een katabool lichaam is 

geen goede voedingsbodem voor een foetus. Het risico 

op dysmaturiteit en intrauteriene vruchtdood is dan 

namelijk erg groot.

We adviseren om een gewenste zwangerschap uit te stel

len tot twee jaar na de ingreep. Het lichaam is dan weer 

redelijk in balans.

Huidoverschot
In de spreekkamer lijkt dit het grootste probleem te zijn 

op langere termijn. Patiënten vinden het lelijk envoelen 

zich hierdoor ongelukkig. Een veelgehoorde vraag is: “Als 

ze de bypass vergoeden, waarom dan niet de correctie 

van de huidoverschotten?”

Veel zorgverzekeringen vergoeden de operatieve ingre

pen voor huidoverschotten niet. 

Er zijn richtlijnen opgesteld om wel in aanmerking te 

komen, maar daaraan voldoen heel weinig patiënten. 

Deze richtlijnen zijn opgesteld en vastgelegd bij de neder

landse vereniging voor plastische chirurgie.

De bariatrische ingrepen zijn medisch geïndiceerd, er 

is namelijk een verbetering van de levensverwachting. 

Huidoverschotten zijn lastig, maar geen bedreiging voor 

de gezondheid. 

Psychische problemen
Een ander veelvoorkomend probleem is het ontstaan van 

psychische veranderingen na de ingreep.

In het voortraject probeert het multidisciplinaire behan

delteam, bestaande uit een chirurg, internist, psycho

loog, diëtist en fysiotherapeut, zoveel mogelijk te ontdek

ken of een patiënt eten gebruikt als copingsmechanisme. 

Toch komen we hier niet altijd achter. Patiënten willen 

graag een operatie en durven/willen niet altijd openheid 

van zaken geven. Ook is er een grote groep die echt geen 

relatie ziet tussen eten en emoties. Zij worden in het 

voortraject uitgedaagd zich bewust te worden van hun 

eigen gedrag.

“Wat heeft mijn verleden nu met mijn overgewicht te 

maken? Ik ben daar allang voor in therapie geweest!” “Als 

ik vertel dat ik eten gebruik als troost, word ik vast niet 

geholpen.” “Oké ik heb soms een eetbui, maar dat kan 

straks gewoon niet meer.” “Het gaat ze niks aan.”

Veel patiënten lopen, ondanks een zorgvuldig voortra

ject, na de ingreep voor hun overgewicht tegen zichzelf 

aan. Het gewichtsverlies gaat sneller dan de verandering 

in het hoofd.

“Ik loop nog steeds naar de grote matenafdeling in een 

kledingzaak.”, “Ik kijk altijd of ik wel in de stoel pas op 

een terras.”, “Als ik langs de winkels loop en ik zie de 

reflectie in de winkelruit, dan kan ik nog steeds niet 

geloven dat ik dat ben.”

Dit zijn op zich best positieve veranderingen en hiervoor 

zal een patiënt niet zo snel hulp gaan zoeken. Maar we 

kennen helaas ook andere scenario’s:

“Tsja zo kan iedereen afvallen, lekker makkelijk zo’n 

operatie.”, “Ben je eigenlijk wel afgevallen, ik zie er niks 

van?”, “Zou je dat nou wel eten, straks word je weer dik.”, 

“Het lijkt wel of je anorexia hebt.”

Je kunt je voorstellen dat een patiënt hier beduidend 

meer moeite mee heeft. 

Maar ook de relatie in het gezin verandert. Er ontstaat 

een grotere mate van onafhankelijkheid door toege

nomen bewegingsvrijheid. Het zelfvertrouwen neemt 

meestal flink toe. Dit kan in de relatie met de partner 

nog wel eens voor strubbelingen zorgen. Hun wederhelft 

krijgt ineens meer aandacht van het andere geslacht, gaat 

zich anders kleden, gaat beter voor zichzelf zorgen, wordt 

vaak veel zelfstandiger. De balans in de relatie wordt 

verstoord. Niet alle relaties zijn hiertegen bestand.

Conclusie
Samenvattend kunnen we concluderen dat een operatie 

voor overgewicht zeker geen euforie alleen brengt. Er is 

helaas ook een keerzijde.

Het is van groot belang om patiënten levenslang te volgen 

om eventueel optredende tekorten te kunnen corrigeren.

Ook het monitoren van eventueel aanwezige comorbi

diteiten en psychische bijstand zijn belangrijke items. 

Lotgenotensites schieten als paddenstoelen uit de lucht 

en patiënten lijken daar psychisch veel baat bij te hebben. 

Toch is medische kennis onontbeerlijk voor deze patiën

tengroep. Waar voelt een patiënt zich meer thuis dan 

in zijn/haar eigen huisartsenpraktijk? Hier kunnen de 

eerste en tweedelijn samen een vangnet voor de patiënt 

creëren.

Bariatrische chirurgie: life-changing!
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  COLUMN

Het rommelt flink in de wereld. Overal is strijd en daar 

worden we mee geconfronteerd, of we nou willen of 

niet. Strijd draait altijd om domeinen, soms die van het 

geloof, dan weer die van ‘gewoon’ land. De laatste tijd 

heb ik veel contact met mijn zusje. Ze is erg bezig met de 

gebeurtenissen in de wereld en de wijze waarop mensen 

tegen elkaar strijden. Israël tegen de Palestijnen, IS tegen 

Irak en Syrië, proRussen tegen Oekraïne, en zo kunnen 

we nog wel even doorgaan. Het brengt allerlei gevoelens 

van vroeger bij haar naar boven. Laatst dacht ik onder het 

genot van een kopje thee haar gedachten wat af te leiden. 

Ik vertelde over onze plannen voor de ouderenzorg. 

Wat is goede ouderenzorg? Daar lopen de meningen 

best over uiteen. Huisartsen hechten veel belang aan het 

tijdig opsporen van problemen en het voorkomen van 

crisis. Veelal vanuit een medische invalshoek. Ik weet, 

het is gechargeerd en bovendien logisch. De verpleeg

kundigen zitten meer op het terrein van de zorg en het 

welbevinden. Wederom een zwartwit geschetst beeld 

maar daarom niet minder waar. Dan lopen er ook nog de 

praktijkondersteuners rond, sommigen met een verpleeg

kundige achtergrond, sommigen met een assistenten

achtergrond. En dan hebben we nog de persoonlijk bege

leiders die ook wat met ouderen doen vooral waar het het 

geheugen betreft. Gelukkig hebben we allemaal dezelfde 

insteek, namelijk ‘het beste voor onze oudere klanten’.

We zijn druk bezig met het vormgeven van de verpleeg

kundige praktijk. De bedoeling is uiteraard dat iedereen 

hierin samenwerkt en we op eenduidige wijze naar onze 

ouderen kijken. We screenen onze klanten globaal op 

kwetsbaarheid om ze vervolgens als kwetsbaar en niet 

kwetsbaar te categoriseren. Zij die kwetsbaar zijn in de 

grove screening worden nader geanalyseerd op welke 

gebieden dat dan is. Vervolgens maken we deze oudjes blij 

met een casemanager en een zorgplan. Even simpel als 

doeltreffend, zo lijkt het.

Toch is er een aantal hobbels te nemen in dit proces. 

Want onder wiens verantwoordelijkheid valt nu deze 

zorg? Is dit een verpleegkundige invalshoek waar we de 

medische blik van de huisarts bij kunnen gebruiken? Of 

is het een huisartseninvalshoek waar we de verpleegkun

dige expertise bij kunnen gebruiken? De oplossing ligt 

uiteraard in het midden, maar toch is het belangrijk om 

te weten wie de hoofdaannemer van deze proactieve zorg 

is. Dat brengt me op het volgende punt: proactieve zorg, is 

dat wel wenselijk? Ik geloof dat iedereen ervan overtuigd 

is maar ik ben geneigd toch kritisch te blijven kijken en 

denken. Het zal niet de eerste keer zijn dat mensen voluit 

gaan voor hun ideologie en vervallen in een conflict. Tot 

slot valt er nog wat te zeggen over wie er in de verpleeg

kundige praktijk horen en mogen. Alleen verpleegkun

digen niveau 5? Want die kijken toch anders dan een 

verpleegkundige niveau 4 of een assistente. Ik weet het, 

ik polariseer en dat leidt tot conflicten. 

Terwijl ik vol enthousiasme sprak over onze plannen en 

problemen, zag ik mijn zusje stiller en kleiner worden. 

Ze wreef in haar ogen en pinkte een traantje weg om 

vervolgens fier voor me te gaan staan. “Heb je nou niet 

in de gaten wat je aan het doen bent, Floris? Je denkt in 

domeinen, je zoekt de strijd en discussie. Je zet meningen 

naast elkaar en mensen tegen elkaar. En wat bereik je? 

Niets. Ben je nou echt vergeten waar het om draait? Het 

gaat niet om territorium, niet om macht, niet om gelijk. 

Het draait om naastenliefde, dat is zorg, broertje!”

Ik kromp ineen en schaamde me. Ze is zo wijs en ik weet 

dat ze gelijk heeft. Maar elke keer trap ik weer in de 

valkuil van domeinen. Dat is mijn strijd, buiten de kaders 

blijven denken en werken, want als er geen kaders zijn, is 

alles één en hoeven we niet te strijden, slechts te zorgen. 

Groet, Floris

PS. Zusje, ik hoop dat het rustig blijft rond de Krim en je 

niet weer die kant op wilt. Heb je hard nodig voor mijn 

strijd hier. 

Oudere domeinstrijd
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Veiligheidsmanagement
Patiëntveiligheid gaat over het voorkòmen van vermijd

bare schade voor de patiënt in het zorgproces. In verschil

lende lagen in de gezondheidszorg wordt gewerkt aan 

het vergroten van de patiëntveiligheid door meer grip 

te krijgen op risico’s in de zorg: het veiligheidsmanage

ment. Zorgverleners werken altijd al volgens het ‘do no 

harm’principe, maar werken volgens de principes van de 

veiligheidskunde vraagt om een andere blik; de systeem

  ARTIKEL

Veiligheidsmanagement in de huisartspraktijk
Een gemiste depressie als leerzaam incident voor de hele praktijk

Petra Dijkstra, praktijkverpleegkundige en Dorien Zwart, huisarts en onderzoeker 

Een van de huisartsen van het gezondheidscentrum meldde dat de depressie van mevrouw Wouters pas erg laat is 
opgemerkt, terwijl er tussentijds wel een consult is geweest bij de praktijkondersteuner. Zou er sprake zijn van een 
vermijdbaar delay, dat wil zeggen een te laat opgemerkte diagnose, die de zorgverleners van de praktijk eerder hadden 
kunnen ’vangen’? Had de praktijk de klachten van deze mevrouw niet eerder in beeld moeten krijgen zodat haar 
behandeling eerder had kunnen starten? Een analyse van dit incident kan helpen om de vraag beantwoord te krijgen en 
om daar verbeterpunten uit te halen voor de toekomst.

benadering van de zorg staat centraal. Uitgangspunt van 

de systeembenadering is dat alle mensen weleens fouten 

maken, maar dat ‘het systeem’, in dit geval de huisarts

praktijk of het eerstelijns gezondheidscentrum , waarin 

zij werken zo ingericht moet zijn dat de kans op fouten 

en/of de kans op schade voor de patiënt als gevolg van een 

fout zo klein mogelijk is. Dit betekent dat de organisatie, 

mensen en het materiaal erop gericht moeten zijn de 

kans op fouten te verkleinen. Omdat mensen nu eenmaal 
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feilbaar zijn, zullen er echter altijd fouten blijven worden 

gemaakt en zal het systeem zich ook moeten richten 

op het voorkomen van schade voor de patiënt. Hierbij 

spelen de zorgverleners van het systeem een belangrijke 

rol. Zij hebben namelijk een vangnetfunctie, niet alleen 

voor eigen fouten, maar ook voor die van hun collega’s. 

De systeembenadering van zorg die ‘anders loopt dan de 

bedoeling is’, vraagt dus behalve veilige materialen, tech

nieken en organisatieprocessen ook goede samenwerking 

en open communicatie over risicovolle situaties, ofwel 

een constructieve veiligheidscultuur. 

Grip krijgen op risico’s in de huisartspraktijk kan door te 

leren van de fouten die er zijn gemaakt of door te zoeken 

naar risico’s in het zorgproces binnen de praktijk die 

kunnen worden verkleind. De eerste manier kijkt terug 

nadat er iets is misgegaan en probeert daarvan te leren. 

Hiervoor bestaan meldprocedures zoals MIP, FONA en 

de laatste jaren VIM. Vooruitkijken naar risico’s, ofwel 

‘prospectieve risicoanalyse’, kan ook verbeteringen van 

veiligheid in de zorg opleveren. Hiervoor zijn ‘tools’ 

ontwikkeld, zoals de NHGrisicoscan voor de praktijk (zie 

NHG Praktijkwijzer Kwaliteit en veiligheid) of de check

list ‘Hoe veilig is mijn huisartspraktijk’ op  

www.zorgvoorveilig.nl. 

‘Veilig Incident Melden’ (VIM)
Om achteraf van fouten en ongevallen te kunnen leren, 

moeten deze eerst zichtbaar worden gemaakt. Dat lijkt 

raar, want als een fout ernstig afloopt dan wordt dit toch 

wel zichtbaar door de evidente gevolgen voor de patiënt, 

het feit dat de huisarts dit zelf opmerkt of doordat de 

patiënt een klacht indient? Veelal loopt een fout echter 

goed af, of komt een ernstig gevolg van een fout niet 

duidelijk in beeld omdat de gevolgen worden toegeschre

ven aan de ziekte zelf. Dus het actief zichtbaar maken 

van de dingen die niet goed zijn gegaan in de praktijk 

en deze analyseren is een belangrijke kans om herhaling 

van dezelfde fouten te voorkomen en dus de veiligheid 

te verbeteren. Melden en registreren van ‘alles wat niet 

de bedoeling is’ in een VIMprocedure zorgt voor deze 

zichtbaarheid. VIM staat voor ‘Veilig Incident Melden’. 

Het is een meldprocedure voor incidenten waarbij syste

matische analyse van de incidenten en ervan leren zo 

dicht mogelijk bij de werkvloer wordt geregeld. De VIM

procedure biedt handvatten om de gemelde incidenten 

te analyseren, daar lering uit te trekken, maatregelen te 

treffen en zo herhaling van incidenten te voorkomen.

Naast een meldprocedure is vooral nodig dat alle 

praktijk medewerkers – huisartsen, assistenten, praktijk

ondersteuners, praktijkverpleegkundigen – zich bewust 

zijn wat een incident inhoudt. Daarnaast moeten mensen 

ook bereid zijn om incidenten te melden en er gezamen

lijk van te leren; het is belangrijk dat iedereen zich veilig 

voelt te melden en te delen in elkaars fouten.

Een incident is gedefinieerd als ‘een onbedoelde gebeur

tenis in het zorgproces, die heeft geleid, had kunnen 

leiden of nog zal leiden tot schade bij de patiënt’, prak

tisch vertaald naar ‘alles wat niet de bedoeling was’ om 

het melden zelf zo laagdrempelig mogelijk te laten zijn. 

Vervolgens pakt een VIMcommissie of coördinator de 

meldingen op, bepaalt welke meldingen op dat moment 

het meest leerzaam zijn en zet de analyse in gang. 

Resultaten en eventuele verbeterplannen worden altijd 

teruggekoppeld naar de melder en naar alle praktijk

medewerkers die ervan kunnen leren. Doorgevoerde 

verbeteringen naar aanleiding van een incident sluiten 

de VIMcirkel (afbeelding).

In de huisartspraktijk beginnen dergelijke meldproce

dures gemeengoed te worden, mede dankzij stimulering 

vanuit de overheid (zie www.zorgvoorveilig.nl) en via 

beroepsorganisaties als het NHG. Implementatie van 

een VIMprocedure is sinds 2011 een voorwaarde voor 

accreditering van de huisartspraktijk (NPA praktijkaccre

ditering®). 

Veilig
Het doel van VIM is uiteindelijk dat men in de praktijk 

gezamenlijk leert van dingen die beter hadden gekund 

en dat er een collectief geheugen wordt gecreëerd. Met 

elkaar vraag je je af: willen we het de volgende keer weer 

zo doen of willen we het anders? Het waardenvrij melden 

is helemaal niet zo gemakkelijk. Onderling vertrouwen, 

openheid en voorbeeldgedrag van leidinggevenden – vaak 

de huisartsen – spelen daarbij een belangrijke rol. Bij 

het incident melden gaat het zeker niet om de ‘fouten

schuld’discussie. Het maakt helemaal niet uit of het wel 

of niet een fout was, maar om heel goed te kijken wat er 

precies is gebeurd, hoe het is gebeurd en waarom op dat 

moment. Werken aan een klimaat waarin deze vragen 

gesteld blijven worden is een eerste voorwaarde voor het 

succesvol leren van incidenten.

Praktisch
Veiligheidsmanagement moet ook praktisch haalbaar 

blijven voor kleine organisaties als een eerstelijns

praktijk. In de praktijk bezig blijven met veiligheids

Implementatie van 
verbetermaatregelen

Melden van 
incidenten

Veilig  
Incident
Melden

Screening en  
eventueel selectie 

meldingen

Analyse meldingen

Ontwikkeling van 
verbetermaatregelen
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management vraagt structurele aandacht – liefst een 

praktijk veiligheidsplan – dat zoveel mogelijk binnen 

de bestaande werkprocessen moet worden ingebouwd. 

Regelmatig aandacht voor melden, bijvoorbeeld in meld

weken, tijdige feedback over meldingen in bestaande 

werkoverleggen en tijd plannen voor implementatie van 

verbeteringen zijn belangrijke succesfactoren voor ade

quaat veiligheidsmanagement. Streven naar volledigheid, 

bijvoorbeeld altijd alle voorvallen die niet de bedoeling 

waren melden en analyseren, geeft een zekere rem op 

adequaat veiligheidsmanagement. VIM blijft een middel 

om de patiëntveiligheid van de praktijk te verhogen. Het 

is geen doel op zich. Een (half)jaarlijkse meldweek voor 

alle kleine incidenten helpt om de VIMprocedure levend 

te houden en maakt de administratieve belasting ervan 

voor de zorgverleners op de werkvloer hanteerbaar. 

Werken aan veiligheidscultuur
Daarnaast is werken aan een veilig klimaat binnen de 

praktijk dus essentieel. Gezamenlijke incidentbespre

king van een ingewikkelde casus of een teambuildings

activiteit zijn beproefde middelen om hier actief aan te 

werken. Ook is de SCOPEvragenlijst ontwikkeld die de 

‘veiligheidscultuur’ van een praktijk in kaart brengt. 

Deze vragenlijst kan helpen om de discussie over de 

eigen veiligheidscultuur op gang te brengen. De recent 

ontwikkelde workshop gericht op training van het gehele 

praktijkteam over patiëntveiligheid en eigen veiligheids

cultuur blijkt hierin echter nog effectiever. Onderzoek 

(de SCOPE Interventie Studie) toont aan dat praktijken 

die deze workshop hebben gevolgd effectiever aan de slag 

gaan met veiligheidsmanagement dan praktijken die 

alleen de vragenlijst gebruiken. De SCOPEvragenlijst en de 

workshop zijn beschikbaar via www.juliuscentrum.nl/sis. 

De SCOPEvragenlijst is ook digitaal beschikbaar via NHG 

Praktijk Accreditering. 

Bijdrage praktijkondersteuner/
praktijkverpleegkundige
Een praktijkondersteuner/verpleegkundige kan een rol 

spelen bij het opstellen en uitvoeren van het praktijk

veiligheidsplan. In het veiligheidsplan kan worden 

beschreven wat wordt verstaan onder veiligheid en op 

welke wijze er wordt gewerkt aan veiligheid. 

De praktijkondersteuner/verpleegkundige kan een rol 

spelen in de VIMcommissie, het bespreken van de mel

dingen en het organiseren van een VIMmeldweek. Een 

meldweek is een goede gelegenheid om kritisch te kijken 

naar wat er gedurende deze week is misgegaan, of had 

kunnen gaan, in de huisartsenpraktijk. 

Voorbeeld van incidentbespreking in de praktijk
De VIMcommissie van de praktijk (een huisarts, een 

praktijkondersteuner/verpleegkundige en een dokters

assistente) bespreken de melding en bereiden de analyse 

voor. De aan het begin van het artikel genoemde melding 

lijkt heel geschikt voor de halfjaarlijkse gezamenlijke 

incidentbespreking in het praktijkteam. Aan de betrok

kenen bij het incident wordt gevraagd of zij bereid zijn de 

analyse binnen de teambespreking verder uit te werken, 

zodat het team gezamenlijk kan analyseren, verbeterin

gen bedenken en ervan leren. 

Wat is er gebeurd?
Contact 1 (visite HA): Begin juni overlijdt de echtgenoot 

van mevrouw Wouters plotseling tijdens zijn slaap. De 

huisarts gaat een week na het overlijden bij mevrouw 

langs voor een condoleancebezoek. Mevrouw heeft de 

laatste jaren veel zorgen gehad om de gezondheid van 

haar man omdat hij niet alleen lichamelijke kwalen had, 

maar ook dementerend was. Tijdens het gesprek vertelt 

zij dat ze financiële zorgen heeft. De huisarts geeft aan 

dat als mevrouw de problemen niet zelf kan oplossen, het 

maatschappelijk werk ingeschakeld kan worden om haar 

daarin te ondersteunen.

Contact 2 (telefonisch consult): Begin september belt de 

praktijkondersteuner om mevrouw uit te nodigen voor 

de kwartaalcontrole voor diabetes. Tijdens dit telefoon

gesprek vertelt mevrouw dat ze het erg zwaar heeft na 

het overlijden van haar man. Ze mist haar daginvulling 

en komt de deur niet meer uit. Ze durft geen auto meer 

te rijden, omdat ze bang is een ongeluk te veroorzaken. 

Tot voor kort woonde haar zoon bij haar in, maar deze 

is plotseling het huis uitgegaan omdat hij een vriendin 

heeft. Mevrouw hoort niets meer van hem. Mevrouw 

geeft aan dat ze financiële zorgen heeft en van 200 euro 

in de maand moet rondkomen. 

Contact 3 (consult POH): Tijdens de kwartaalcontrole 

voor diabetes geeft mevrouw aan dat ze last heeft van 

pijn op de borst. In het verleden heeft zij een myocard

infarct doorgemaakt en tot 2009 acetylsalicylzuur 

ingenomen. De praktijkondersteuner maakt in overleg 

met de huisarts een recept voor de acetylsalicylzuur en 

geeft mevrouw het advies een afspraak te maken op het 

spreekuur van de huisarts.

Tijdens het consult geeft zij aan dat ze bang is kluizenaar 

te worden. Tevens is ze opgelicht door een vriend van 

haar zoon, ze durft nu de deur niet meer open te doen 

omdat ze bang is dat hij weer langs komt. De praktijkon

dersteuner maakt een vervolgafspraak in december bij de 

diabetesverpleegkundige voor een jaarcontrole. 

Contact 4 mislukt:Mevrouw verschijnt niet op deze 

afspraak. Het is onduidelijk of de diabetesverpleegkun

dige mevrouw heeft geprobeerd te bellen in verband met 

het niet verschijnen.

Contact 5 (consult bij HA): In maart maakt mevrouw zelf 

een afspraak bij de huisarts omdat ze toenemende klach

ten van somberheid heeft. Het blijkt dat ze depressief is 

en de huisarts start met medicatie. Tevens geeft ze aan 

niet meer op het spreekuur van de praktijkondersteuner 
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te willen komen omdat er kosten zijn verbonden aan het 

bloedprikken bij het laboratorium. 

Hoe is het gebeurd en waarom op dat moment?
Bovenstaande situatie wordt besproken met de medewer

kers van het gezondheidscentrum (huisartsen, praktijk

assistenten, praktijkondersteuners, diabetesverpleegkun

dige, manager).

Stapsgewijs wordt gekeken naar de contactmomenten 

en worden open vragen gesteld. Er wordt ondermeer 

gekeken naar hoe het is gegaan, welke bestaande afspra

ken en procedures er zijn en waarin de verschillen zitten. 

Vervolgens wordt er gekeken naar een mogelijke oorzaak 

en naar aanleiding hiervan worden de bestaande afspra

ken bijgesteld of nieuwe afspraken gemaakt. 

Gezamenlijke lessen en verbeteringen
Tijdens de VIMbespreking valt op dat er geen followup 

van de huisarts is geweest na het eerste condoleance

bezoek. Tijdens dit bezoek werden toch al een aantal 

zaken vastgesteld die mogelijk tot problemen konden 

leiden. Gebruikelijk is dat de huisartsen na een week 

of zes opnieuw een afspraak plannen. Het blijkt dat de 

eerste visite is gedaan door de huisarts die kort erna lang

durig ziek is geworden. Deze patiënt blijkt toen niet te 

zijn overgedragen aan een collega. Dat had wel gemoeten, 

maar wordt door het team als bijzondere omstandigheid 

beoordeeld waarop geen structurele verbetermaatregel 

wordt ingezet.

Bovendien komt in de bespreking naar boven dat behalve 

de huisartsen, de andere medewerkers van de praktijk 

niet op de hoogte waren van de gewoonte van de huis

artsen om zes weken na een overlijden nog een keer een 

followupvisite te doen. De praktijkondersteuner heeft 

daarom niet gesignaleerd dat er niet volgens de afspraken 

was gehandeld. Deze impliciete werkafspraak van huis

artsen werd tijdens de bespreking pas expliciet. Dit geeft 

in het vervolg aan praktijkondersteuners en doktersassi

stenten de mogelijkheid om dergelijke situaties te signa

leren en huisartsen hierop te wijzen, dat wil zeggen een 

vangnet te zijn. Dit is als nieuwe afspraak genoteerd. Aan 

de praktijkondersteuner die contact 2 en 3 deed wordt 

gevraagd of er ook overleg is geweest met de huisarts over 

financiële problemen en de somberheidklachten. Dit is 

wel gebruikelijk, maar mogelijk niet gebeurd of niet goed 

geregistreerd, want in het dossier is niet terug te vinden 

of het wel of niet is besproken. Omdat niet goed terug 

te halen is hoe dit gebeurd is, wordt dit punt afgesloten, 

maar goed opgeslagen in het collectief praktijkgeheugen.

Ook is gebruikelijk dat patiënten worden nagebeld naar 

aanleiding van het niet verschijnen op het spreekuur 

en dat dit genoteerd wordt in het dossier. Het bleef 

ook na analyse onduidelijk of dit was gebeurd. De 

praktijkondersteuners/verpleegkundigen nemen de 

afspraak mee in hun routines.

De praktijkondersteuner heeft mevrouw geadviseerd om 

zelf een afspraak bij de huisarts te maken in verband 

met de angina pectorisklachten. Dat heeft patiënte 

niet gedaan. Hoe is dit nu te voorkomen? De zorg in de 

huisartspraktijk gaat uit van een eigen verantwoor

delijkheid van de patiënt en heeft geen volgsysteem 

voor adviezen, anders dan dat degene die iets adviseert 

eventueel controleert of dit gebeurt. Dat laatste blijkt bij 

de praktijkondersteuners geen gewoonte. In de bespre

king komt het belang van inschatten van de draagkracht 

van de patiënt aan de orde. Iemand met een depressie of 

angstklachten zoals mevrouw zal immers inherent aan 

haar ziekte veelal zelf geen initiatief kunnen nemen om 

een afspraak te maken. Het team is het er na discussie 

over eens dat in deze situaties de zorgverlener, in deze 

situatie de praktijkondersteuner, zelf moet inschatten of 

zij de afspraak bij de huisarts maakt voor de patiënt of de 

verantwoordelijkheid hiervoor bij de patiënt zelf neer

legt. De bespreking leidde tot een gezamenlijk inzicht 

rond veiligheid van kwetsbare patiënten en bevorderde 

een gezamenlijk gedragen beleid. 

Naar aanleiding van het gegeven dat mevrouw niet meer 

naar de praktijkondersteuner wil komen in verband met 

de kosten, wordt overlegd welke mogelijkheden er zijn 

om mevrouw te controleren zonder laboratoriumonder

zoek. 

Ervaringen van deelnemers aan 
incidentbespreking
De incidentbespreking in de praktijk wordt als positief 

ervaren, mede door de open sfeer. Door het gezamenlijk 

analyseren van mogelijke oorzaken van het incident en 

het zelf nadenken over verbeteringen ontstaat er een 

leereffect. 
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Unfinished-business-syndroom
Klachten zijn soms onverklaarbaar en zorgen ervoor dat 

een cliënt niet stil kan of wil staan bij zijn chronische 

ziekte en de daarbij horende klachten. Deze klachten 

staan namelijk niet op de voorgrond, maar de verschil

lende onbegrepen klachten hebben de overhand. Het 

is belangrijk dat de praktijkverpleegkundige aandacht 

heeft voor die onbegrepen klachten en de achterliggende 

oorzaak en problematiek, anders zullen de interventies 

ten aanzien van de chronische aandoening en de daar

bij behorende klachten onvoldoende effectief zijn. Zij 

zou een poortwachter kunnen zijn, die samen met de 

patiënt de aandachtspunten c.q. verliespunten op een rij 

zet, waarna de patiënt naar de juiste hulpverlener wordt 

geleid. De praktijkverpleegkundige is dan bezig met de 

kern achter een (verstoorde) gezondheidssituatie. Pas als 

dit aandacht krijgt, kan de zorg voor een chronische aan

doening zoals diabetes mellitus zijn vruchten afwerpen, 

omdat men simpelweg meer ruimte en energie heeft om 

de leefstijl aan te passen. Daarnaast zou een onverwerkt 

verlies, oftewel een Unfinishedbusinesssyndroom (USB), 

eventueel één van de verklaringen kunnen zijn voor 

somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten 

waarbij de huisarts gebruikmaakt van de NHGStandaard 

SOLK.2

Unfinished business (UB) is het verzamelbegrip van 

onaffe levenservaringen die om afronding vragen, zoals 

onverwerkte verlieservaringen, onverwerkte trauma

ervaringen, onverwerkte conflicten en onverwerkte 

negatieve levensperioden. Van UBS is sprake bij de 

  ARTIKEL

De praktijkverpleegkundige als poortwachter bij 
rouw en verlies
Een verlieskundezorgstandaard

Sandra Schmitz, praktijkverpleegkundige 

De praktijkverpleegkundige somatiek komt regelmatig in contact met patiënten die veel hebben meegemaakt: 
patiënten die werk, gezondheid, relaties of naasten hebben verloren komt zij elke dag wel tegen. Onverwerkte 
gebeurtenissen uit het verleden kunnen ervoor zorgen dat een patiënt weinig tot niet aan zijn leefstijl werkt. Om dit 
probleem aan te pakken heeft de auteur de opleiding Verlieskunde gevolgd. Voor artsen en verpleegkundigen is de 
verlieskundezorgstandaard als screeningsinstrument ontwikkeld. Eindelijk is er nu een overzichtelijk instrument voor 
verliesinterventies dat uitgaat van maatwerk bij verlies van gezondheid, van een naaste door overlijden, echtscheiding, 
maar ook te gebruiken is bij verlies van houvast door reorganisatie, ontslag, migratie.

gecombineerde aanwezigheid van vier kenmerken in de 

cliëntsituatie:

1. actuele onbegrepen klachten en gedrag op biopsycho

sociaal vlak, dat wil zeggen op medisch (bio), persoonlijk 

(psycho), relationeel en/of gezins of arbeidsgerelateerd 

gebied (sociaal);

2. één of meer zintuigelijke triggers die klachttoename 

veroorzaken: triggers zijn specifieke zintuigelijke prik

kels die oud zeer van de eerdere onaffe ervaringen reacti

veren in het hierennu;

3. eerdere onaffe life events in de biografie van de cliënt, 

zoals eerdere onverwerkte verlieservaringen, onver

werkte traumaervaringen, onaffe conflicten en onaffe 

levensperioden;

4. klachtinstandhoudende negatieve probleemcoping en 

negatieve support.

4. Multipliereffect door 
vermijdingsgedrag

2. Triggereffect

Vroeger

3. Onverwerkt  
oud zeer

Nu Toekomst

Vicieuze cirkel1. Onbegrepen 
klachten/gedrag

Zintuigelijke 
trigger
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Een indirect verband kan bestaan tussen de actuele 

onbegrepen klachten en eerdere onaffe levenservaringen 

(unfinished business). De verbindende factoren tussen 

actuele klachten en oud zeer kunnen specifieke zintuige

lijke triggers zijn in het hierennu die oud zeer oproepen 

(triggereffect), de huidige klachten in stand houden en 

deze ook verergeren (multipliereffect). Het getriggerde 

oud zeer stelt namelijk soms weer negatieve coping en 

negatieve support in werking die de onbegrepen klachten 

in stand houden. 

Casuïstiek 1
Mevrouw Alberts is 62 jaar oud. Zij is bekend met diabe

tes mellitus. Ze is 15 jaar geleden gescheiden en heeft 

een slecht contact met haar kinderen. Elke drie maanden 

komt zij op het spreekuur van de praktijkverpleegkun

dige. Haar bloeddruk en glucosegehalte zijn matig en 

haar gewicht gaat langzaam omhoog. Bij vragen over 

beweging en voeding geeft mevrouw Alberts uiteindelijk 

aan dat het van haar allemaal niet zo hoeft, ze vindt het 

leven niet meer leuk en wil alleen dat doen wat pret

tig voelt. Haar leefstijl bestaat uit zitten en eten wat ze 

lekker vindt. Ze geeft aan helemaal geen zin te hebben 

om überhaupt iets aan beweging te doen. Bij doorvragen 

blijkt dat onbegrip van haar omgeving en het slechte 

contact met haar kinderen voor veel verdriet zorgt. Niets 

in het leven is voor haar nog leuk.

Ze heeft het gevoel elk moment te kunnen instorten. 

Alsof ze aan het overleven is. De praktijkverpleegkundige 

denkt aan onaffe zaken en gaat in op de levensgebeurte

nissen en zet deze in een Persoonlijke ArchiefKast (PAK), 

waarna de praktijkverpleegkundige, in overeenstemming 

met mevrouw Alberts, haar naar de POH GGZ toeleidt. 

Hierdoor komt meer rust in de onaffe zaken, waardoor 

mevrouw A in staat is weer meer stil te staan bij haar 

eigen leven en haar leefstijl.

Casuïstiek 2
Mevrouw Beers is 83 jaar oud. Ze is bekend met diabetes 

mellitus. Zij heeft veel eetbuien in de avond en geeft 

daarnaast veel spierklachten aan van de rug en nek. Zij 

vertelt dat haar echtgenoot in de afgelopen periode is 

overleden. Uiteraard mist zij haar echtgenoot, zij heeft 

hier echter meer vrede mee dan met het verliezen van 

haar zoontje op 6jarige leeftijd. Deze gebeurtenis kan 

ze tot op heden tot in de details navertellen. De eetbuien 

zijn wellicht door eenzaamheid en verdriet te verklaren, 

waardoor haar glucosewaardes in de avond erg hoog 

oplopen. Zij begrijpt niet waarom haar glucosewaardes 

’s avonds zo hoog zijn. De praktijkverpleegkundige denkt 

aan onaffe zaken en gaat in gesprek om van daaruit 

inzichten en verbanden te leggen met haar eetgedrag en 

haar gevoel daarbij. De praktijkverpleegkundige gebruikt 

vervolgens de Persoonlijke ArchiefKast (PAK) om haar 

naar de POH GGZ toe te leiden, die haar vervolgens helpt 

om andere oplossingen te zoeken om de eenzaamheid 

en het verdriet aan te kunnen. Haar glucosewaarden 

worden weer stabieler en ze heeft minder hyperglyce

mische klachten. Voor de spierpijn in haar rug en nek is 

zij verwezen naar de fysiotherapeut. Verder verwijst de 

POH GGZ mevrouw naar een rouwtherapeut die samen 

met haar het onaffe trauma/rouwproces van het verlies 

van haar zoontje vormgeeft. Dit UBS blijkt voor veel van 

de spierklachten de oorzaak te zijn. Haar spierpijn wordt 

minder waardoor zij weer vaker een wandeling gaat 

maken.

De Persoonlijke ArchiefKast 
De Persoonlijke ArchiefKast, oftewel PAKtechniek kan 

als structurerend instrument gebruikt worden door deze 

als ladekast te gebruiken. Elk probleem wordt opge

borgen in een denkbeeldig laatje. Door middel van de 

PAKtechniek worden samen met de patiënt pijnlijke ver

liesverhalen en traumaverhalen in kaart gebracht. Deze 

verhalen en gebeurtenissen worden ondergebracht in 

laatjes. Deze laatjes worden schematisch weergegeven en 

waar nodig vult de patiënt aan en geeft eventuele details 

weer. Deze werkwijze kan vaak al zorgen voor orde in de 

chaos in het hoofd. Die laatjes zijn een hulpmiddel, een 

ordeningssysteem en geen therapie. Met de hulpverle

ner kan gekozen worden om een of meerdere laatjes te 

openen en hiermee aan de slag te gaan. Het aandachtig 

luisteren naar de patiënt kan al als verhelderend werken 

en voor erkenning zorgen. Het zorgt voor structuur in het 

gehele proces. Er ontstaat mentale ordening en rust.

“Je moet het wel zelf doen,  
maar niet alleen”.
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Huisarts/medisch specialist: 
mededeling chronisch ziekte of 
signalering kwetsbare oudere.

Inadequate leefstijlaanpassing? 
Vermoeden verband met 
onverwerkte life events?

Consult of visite door 
praktijkverpleegkundige in 

verband met chronische ziekte 
of kwetsbaarheid oudere.

Verliessignalering door PVK
Onverwerkt gezondheidsverlies?

UB = Onverwerkte zaken uit 
verleden getriggerd?

Adequate leefstijl(aanpassing).

Verliescounseling door PVK
Met PAK-techniek wordt 

patiëntverhaal geordend. 
Vaststelling UBS.

Verliestoeleiding door PVK
U hebt recht op meer hulp 

MW’er of andere professional 
met competentie in 
verliescounseling.

Driemaandelijks regulier consult  
bij praktijkverpleegkundige.

Verliesscreening door PVK
Patiënt wil meer aandacht?
Complexe/tijdsintensieve 

begeleiding nodig?

Monitoring door PVK
Voortgang proces 
verliesverwerking 

Tijdens 3 maandelijkse consulten 
chronisch ziekte

Stroomdiagram toepassen van de verlieskundezorgstandaard

UB = Unfinished business; UBS = Unfinished-business-syndroom

Tot slot
De praktijkverpleegkundige zou in deze een poortwach

ter kunnen zijn, die samen met de patiënt de aandachts

punten c.q. verliespunten op een rij zet, waarna de 

patiënt naar de juiste hulpverlener geleid wordt. Het is 

dan wel aan te bevelen dat de praktijkverpleegkundige 

een aanvullende opleiding heeft gevolgd op bijvoorbeeld 

het gebied van verlieskunde. Wanneer de praktijkver

pleegkundige klachten of gedrag signaleert die passen 

bij een onaffe levenservaring, neemt zij een anamnese af 

met behulp van de PAK, waarna de patiënt wordt verwe

zen naar de huisarts, die kan doorverwijzen naar een 

specialist op het gebied van verliescounseling. 

Daarnaast kan zij regisseur zijn, omdat zij de patiënt op 

regelmatige basis terugziet voor de reguliere, chronische 

zorgen zodoende kan blijven monitoren hoe het verloop 

gaat.

Het is de vraag of een afspraak bij de huisarts meer

waarde biedt of dat een directe verwijzing naar een 

zorgverlener, bijv. POH GGZ of MW, de voorkeur geniet. 

De praktijkverpleegkundige zou vanuit haar kennis en 

ervaring rechtstreeks kunnen doorverwijzen, ware het 

niet dat de huisarts verantwoordelijk is voor de daadwer

kelijke verwijzing. De rol van de praktijkverpleegkundige 

als regisseur is een logische stap, omdat er in de loop 

van de jaren een vertrouwensband is opgebouwd en de 

klachten veelal tijdens haar consulten worden gesig

naleerd. Ook is het voor de huisarts, wanneer deze een 

patiënt met klachten ziet, van belang te onderkennen 

wanneer er sprake is van SOLK. De NHGStandaard SOLK 

zou eenvoudig gekoppeld kunnen worden aan deze ver

lieskundezorgstandaard. De huisarts zou na de anamnese 

bij SOLK de patiënt moeten doorverwijzen naar de juiste 

hulpverlener. 

Literatuur
1. Mönnink de H.(2008) Verlieskunde, handreiking voor de beroepspraktijk. 

Amsterdam: Reed Business.

2. Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK), geraad-
pleegd 03-03-2014: https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/
somatisch-onvoldoende-verklaarde-lichamelijke-klachten-solk.
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Henk Plenter heeft meer dan veertig jaar woningen opgeruimd 

voor de GGD Amsterdam. In dit boek vertelt hij met wijsheid en 

humor wat hij allemaal heeft meegemaakt: ernstig vervuilde 

mensen, psychiatrische probleemgevallen, eenzaam overledenen, 

doorgeschoten dierenliefhebbers en andere drama’s achter de 

voordeur. Coauteur van dit boek is journaliste Annemiek van 

Kessel. Het woord vooraf is van Eberhard van der Laan, burge-

meester van Amsterdam.

Vanuit mijn werk als praktijkverpleegkundige ouderen/

POH GGZ heb ik in de loop der jaren al verschillende 

malen te maken gekregen met patiënten die elke vorm 

van zorg meden, in zeer vervuilde en erbarmelijke 

situaties leefden en geïsoleerd waren geraakt van onze 

maatschappij. Wanneer ik eenmaal een ingang had 

gevonden om bij hen binnen te mogen komen, maakte 

het bijzonder veel indruk om te zien dat iemand in een 

omgeving kon leven die verre van optimaal of veilig was. 

Het riep veel vragen op als: “Hoe kan dit?” “Wat is er 

gebeurd dat deze persoon zo is afgedwaald?” “Waarom 

is niet eerder melding gemaakt door de omgeving?” Ik 

werd in deze situaties ook geconfronteerd met mijn eigen 

onmacht, ongeloof, oordelen en de vaste overtuiging deze 

klus even te gaan klaren. Met name dat laatste kun je dus 

wel vergeten en dit is veelal niet de helpende houding. 

Ik heb ervaren en moeten leren dat begeleiden van deze 

bijzondere patiëntencategorie speciale kennis en betrok

kenheid vereist en bovenal een goede samenwerking met 

mensen die zich inzetten om de rommel letterlijk op te 

ruimen. Hier dus op de eerste plaats geen hoogstaande 

medische en specialistische kennis of protocollen, maar 

heel downtoearth; menselijk contact, begrip, empathie 

en simpelweg aanpakken. Zo leerde ik ook dat ziekelijke 

verzamelzucht een officiële DSM IVdiagnose is: hoarding. 

En dat dit zeer moeilijk te behandelen lijkt. Een ziekte

beeld dat nog relatief onbekend is, maar waarnaar steeds 

meer onderzoek wordt gedaan en waarin men zich ver

diept en specialiseert. 

In het boek van Henk Plenter Let niet op de rommel word je 

als lezer op een heel respectvolle en uitnodigende manier 

meegenomen in de wereld van mensen die vervuild zijn 

geraakt, in overvolle woningen verblijven of anderszins 

Let niet op de rommel
VERHALEN VAN EENZAAMHEID EN VERVUILING IN DE GROTE STAD

teloor dreigen te gaan in onze maatschappij. Natuurlijk 

realiseer ik mij dat niet alle collega’s met deze doelgroep 

te maken krijgen. Ik denk echter dat wij allemaal wel 

patiënten in onze spreekkamer of tijdens huisbezoeken 

treffen waarvan we vaststellen dat er reden tot zorg is 

in verband met vervuiling, verzamelzucht of onveilige 

situaties en er daarom vervolg dient te komen.

Ik zou dit boek alleen al promoten om het inzicht dat het 

mij heeft gegeven in de menselijke kant van de ingrij

pende en ontroerende verhalen achter de vervuiling 

en het verval. Bij mij heeft het gezorgd dat ik met een 

andere blik naar deze patiënten kijk en daardoor ook in 

een ander contact met hen kan komen. Daarnaast geeft 

het boek ook een helder beeld omtrent de inzet en betrok

kenheid van hulpverleners die zich bekommeren om deze 

doelgroep en letterlijk de handjes uit de mouwen steken. 

Ik vind het echt een aanrader!

Leonie Bosch-van den Berg, praktijkverpleegkundige ouderen/

POH GGZ 

BOEKBESPREKING

Auteur(s): Henk Plenter, Annemiek van Kessel
Uitvoering: Paperback / softback
ISBN: 9789021808918
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Hoewel professionals periodiek contact hebben met de 

diabetespatiënt gedurende een lange periode, wordt 

depressie in 30 tot 50% van de gevallen gemist, zowel 

door de (huis)artsen als door de diabetesverpleegkun

digen en praktijkverpleegkundigen/ondersteuners. 

Mogelijke redenen voor deze ‘onderherkenning’ zijn dat 

de patiënt de depressieve klachten niet naar voren wil 

of kan brengen, of dat de presentatie van de klachten 

(bijvoorbeeld moeheid, verminderde eetlust of pijn) ook 

klachten zijn die door de diabetes kunnen worden veroor

zaakt. De professional ziet de klachten als een ‘normale’ 

reactie op een chronische ziekte; die symptomen horen 

nu eenmaal bij diabetes. Of er is te weinig aandacht en 

tijd om dieper op de klachten in te gaan. Terwijl de psy

chologische belasting door diabetes groot is, omdat: 

	w diabetes er altijd is, 365 dagen van het jaar; 

	w je uiterste best doen lang niet wordt altijd ‘beloond’; 

	w een acute ontregeling als een hypoglykemie behoorlijk 

lastig, beangstigend en zelfs schaamtevol kan zijn; 

	w er complicaties op de loer liggen; 

	w de omgeving regelmatig negatieve steun geeft.

Een depressie bij iemand met diabetes kan leiden tot een 

verhoogd HbA doordat een depressieve patiënt niet goed 

voor zichzelf zorgt en bijvoorbeeld teveel eet, drinkt 

of snoept, te weinig beweegt en geen actie hiervoor 

onderneemt. Ook het omgekeerde komt voor; iemand 

heeft een prachtig HbA , maar om dat te bereiken moet 

hij of zij veel laten, zoals niet meer gaan stappen of niet 

meer reizen, en dat kan juist leiden tot een depressie. 

Indrukwekkende getallen met indrukwekkende gevol

gen. Alle reden voor actie, te meer omdat effectieve 

behandelingen beschikbaar zijn.

Aanpak
Gerichte signalering door middel van een vragenlijst is 

een mogelijkheid om in een zo vroeg mogelijk stadium 

depressieve klachten te ontdekken zodat de behandeling 

tijdig kan worden ingezet. Juist het tijdig aanbieden van 

  ARTIKEL

Een suikerdip… of is het toch iets meer?
C. Lubach, verpleegkundig consulent diabetes VU medisch centrum, Amsterdam

Mensen met diabetes hebben een tweemaal zo hoge kans op het ontwikkelen van een depressie als de gemiddelde 
Nederlander. Onderzoek laat zien dat ruim één op de zes mensen met diabetes te maken heeft met een depressie of 
depressieve klachten; dat zijn ongeveer 100.000 Nederlanders. Het hebben van diabetes en een depressie leidt tot 
vermindering van de kwaliteit van leven, slechtere diabeteszorg en daardoor op verhoogde morbiditeit en mortaliteit. 
Dit leidt ook tot hoge kosten, niet alleen door toenemend gebruik van de gezondheidszorg maar ook door een stijging 
van het ziekteverzuim. 

een behandeling voor depressieve klachten kan bijdragen 

tot het verbeteren van het welzijn en de gezondheids

toestand van de patiënt.

Om die reden heeft professor Snoek, hoogleraar medi

sche psychologie, een multidisciplinaire werkgroep 

geformeerd voor het ontwikkelen van een richtlijn. Dit 

is gebeurd onder auspiciën van de Nederlandse Diabetes 

Federatie (NDF). Na het uitvoeren van literatuuronder

zoek (onder andere naar gevalideerde vragenlijsten) 

gevolgd door een werkconferentie en een patiëntenraad

pleging is de NDFrichtlijn ‘Signalering en monitoring 

van depressieve klachten bij mensen met diabetes’ 

ontwikkeld.

Wat is een depressie?
Iedereen heeft wel eens een dip(je), maar wanneer is er 

sprake van een depressie? Bij een depressie onderscheidt 

men kernsymptomen en kenmerkende symptomen. 

Kernsymptomen zijn:

	w aanhoudende sombere stemming;

	w verlies van interesse of plezier. 
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Kenmerkende symptomen zijn: 

	w slaapproblemen (veel of juist weinig ); 

	w rusteloos of juist te rustig; 

	w verandering van eetlust of gewicht; 

	w verlies van energie; 

	w gevoelens van waardeloosheid; 

	w gedachten aan de dood of zelfdoding. 

Een ernstige depressie kenmerkt zich doordat een of 

beide kernsymptomen aanwezig zijn, aangevuld met 

drie of vier kenmerkende symptomen. Deze symptomen 

dienen minstens twee weken aan te houden, bijna elke 

dag en gedurende het grootste deel van de dag. Gelukkig 

heeft de minderheid van de mensen met diabetes een ern

stige depressie, meestal gaat het om depressieve klachten. 

Wat de ernst van de depressie ook is, extra aandacht en 

een passende behandeling zijn noodzakelijk.

Advies NDF-richtlijn
De NDFrichtlijn dringt aan op alertheid op depressieve 

klachten. Het gaat niet alleen om een alertheid op boven

genoemde symptomen. Sommige mensen met diabetes 

lopen meer risico op het ontwikkelen van een depressie. 

Bij welke mensen is deze extra alertheid geboden?: 

	w mensen die reeds eerder een depressie hebben doorge

maakt of momenteel onder behandeling zijn voor een 

depressie;

	w mensen met diabetes mellitus type 1 ongeveer een jaar 

na diagnose;

	w mensen met diabetes mellitus type 2 die overgaan op 

insulinetherapie;

	w mensen die complicaties ontwikkelen.

Verder adviseert de richtlijn bij de start van het behandel

plan/individueel zorgplan vragenlijsten in te laten vullen 

door de patiënt over het welbevinden en depressieve klach

ten en dit vervolgens te herhalen bij de jaarlijkse controle.

Na het invullen van de vragenlijsten worden de uit

komsten besproken door de diabetesverpleegkundige of 

praktijkverpleegkundige. Het constateren dat iemand 

een mogelijke depressie of depressieve klachten heeft, 

betekent niet dat de diabetesbehandeling direct wordt 

aangepast. Wel moet de diabetesverpleegkundige of 

praktijkverpleegkundige samen met de patiënt zoeken 

naar wat wel en niet (meer) mogelijk is bij de zelfzorg van 

diabetes. Denk hierbij aan hoe vaak de bloedglucose kan 

worden gemeten of welke mogelijkheden er zijn bij teveel 

of te weinig eten of inactiviteit door de depressie.

Indien nodig wordt de patiënt doorgestuurd naar een 

psycholoog. Dat betekent dat er contacten met een 

psycholoog dienen te zijn (een zorgpad). Het advies voor 

behandeling is een stapsgewijze benadering passend bij 

de ernst van de depressie.

Betrouwbare vragenlijsten
De werkgroep heeft in de literatuur gezocht naar vragen

lijsten die onder meer voldeden aan de volgende eisen: 

valide, betrouwbaar, eenvoudig af te nemen, ook te 

gebruiken bij andere patiëntengroepen (cardiovasculaire 

ziekten, COPD en stoornissen aan bewegingsapparaat) en 

vrijelijk beschikbaar.

Dat resulteerde in de volgende vragenlijsten als signale

ringsinstrument voor depressieve klachten bij mensen 

met diabetes:

	w CESD (Center for Epidemiological StudiesDepression) 

bestaande uit 20 vragen, invultijd ongeveer vijf tot 

zeven minuten.

	w PHQ9 (Patient Health Questionnaire) bestaande uit 

negen vragen, invultijd ongeveer drie tot vijf minuten.

	w WHO5 (World Health Organization) bestaande uit vijf 

vragen, invultijd ongeveer een tot twee minuten. 

Veel mensen met diabetes ervaren enige mate van 

emotio nele zorg veroorzaakt door het leven met een 

ziekte als diabetes en de last van de dagelijkse, zelf uit te 

voeren behandeling.

Om die reden adviseert de richtlijn naast een van de 

bovengenoemde vragenlijsten ook de PAID (Problem 

Areas in Diabetes)vragenlijst af te nemen. Deze vragen

lijst meet juist die diabetesspecifieke zorg.

Iedere vragenlijst heeft zijn eigen cutoffscore die aan

geeft of er een verdenking is op depressie of een ernstige 

depressie. 

De uitkomst van de vragenlijsten levert geen formele 

diagnose ‘depressie’ op. Daartoe dient een psychiatrisch

diagnostisch interview te worden afgenomen door een 

daarvoor opgeleide professional.

De keuze welke vragenlijst te gebruiken hangt onder 

andere af van de beschikbare tijd en wie de doelgroep 

vormen. Het multidisciplinaire team maakt in onderling 

overleg een keuze.

De vragenlijsten staan uitgebreid beschreven in de richtlijn.

De praktijk
Op meerdere manieren kunnen de vragenlijsten in de 

praktijk worden gebruikt. Hieronder volgt de manier die 

wordt gebruikt in het VU medisch centrum. De patiënt 

krijgt een uitnodiging voor een jaarconsult en krijgt bij

voorbeeld via een folder informatie over hetgeen tijdens 

een jaarconsult wordt gecontroleerd en besproken. De 

doktersassistente ontvangt de patiënt en laat deze de vra

genlijst op een eenvoudige daarvoor bestemde computer 

invullen; zo nodig kan zij uitleg geven of ondersteuning 

bieden. Het invullen van de WHO5 en PAID5 neemt 

ongeveer zeven minuten in beslag. Er worden twee print

jes gemaakt, één voor de patiënt en één voor de diabetes

verpleegkundige. Dan volgt het jaarconsult bij de dia

betesverpleegkundige. Deze ‘doet ‘ eerst het jaarconsult 

en sluit af met het bespreken van de vragenlijsten. Deze 

manier van werken wordt als prettig ervaren. Mogelijke 

zorgen rond de diabetes zijn meestal al aan de orde geko

men tijdens het jaarconsult zodat de PAIDvragen vaak 

al besproken zijn. Het is belangrijk je te realiseren dat de 

meeste mensen geen depressie hebben. Het is erg prettig 

te concluderen dat het goed met iemand gaat, zowel voor 
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de patiënt als voor de professional. Mochten er aanwijzin

gen zijn voor een milde of ernstige depressie, dan wordt 

samen met de patiënt besproken of en welke verdere zorg 

wenselijk is. 

Behandeling
De ernst van de depressie bepaalt de behandeling. In de 

meeste situaties is er geen aanwijzing voor depressie, 

dus is er ook geen behandeling noodzakelijk. Wanneer 

iemand een milde vorm van een depressie heeft (mis

schien kunnen we dat een suikerdipje noemen?) is de rol 

van de diabetesverpleegkundige of praktijkondersteuner 

een belangrijke. Een luisterend oor is hierbij enorm 

belangrijk, evenals ondersteunende gesprekken (counse

ling). Dit zijn vaardigheden die een diabetesverpleegkun

dige of praktijkverpleegkundige bezit. Daarnaast kan 

de zorgverlener patiënten wijzen op groepscursussen 

mindfulness en hoe om te gaan met een chronische 

ziekte. Sinds enige tijd is een onlinezelfhulpprogramma 

beschikbaar, www.diabetergestemd.nl.

Wanneer er sprake lijkt te zijn van een ernstige depressie, 

wordt een verwijzing naar de psycholoog, psychothera

peut of psychiater aangeraden.

Wat heb je nodig als diabetesverpleegkundige 
of praktijkverpleegkundige/-ondersteuner?
De belangrijkste vaardigheden die nodig zijn om de 

vragen lijsten af te nemen en te bespreken zijn:

	w communicatief vaardig zijn, kunnen luisteren;

	w empatisch vermogen hebben;

	w weten hoe de resultaten te interpreteren en te bespre

ken;

	w met emoties van de patiënt kunnen omgaan;

	w grenzen van je rol en functie bewaken: herkennen en 

bespreken maar niet op de stoel van de psycholoog 

gaan zitten.

Daarnaast is het belangrijk dat er duidelijke afspraken 

binnen de instelling zijn over de wijze waarop men 

omgaat met de uitkomsten van de vragenlijsten. Want 

zoals al eerder is gesteld, het afnemen en bespreken van 

de vragenlijsten alleen is niet voldoende. 

Samenvatting
Mensen met diabetes hebben een twee keer zo grote kans 

op het ontwikkelen van een depressie. Het niet herken

nen en daardoor niet behandelen van een depressie heeft 

grote consequenties voor de mensen met diabetes en 

voor de maatschappij. Het gestructureerd aanbieden van 

betrouwbare vragenlijsten en daarna zo nodig begelei

ding naar een passend hulpaanbod levert veel winst op. 

Deze winst bestaat uit: 

	w verbeterde zorg (kans op betere diabetesinstelling, 

minder complicaties);

	w kwaliteit van leven van patiënt verbetert;

	w tevredenheid werk van de professional verbetert.

Of zoals een patiënt aangaf: ‘wat fijn dat het nu eens niet 

over mijn gewicht gaat!’

Noot redactie:
Vanaf 1 januari 2014 is de verwijsstructuur binnen 

de GGZ aanzienlijk veranderd en heeft de POH GGZ 

binnen de eerste lijn een belangrijke rol gekregen wat 

betreft onder andere probleemverheldering, consultatie, 

kortdurende behandeling en verwijzing bij psychische 

problematiek. Deze veranderingen hebben gevolgen voor 

de samenwerking van betrokken partijen en vraagt om 

afstemming van taken in de begeleiding en behandeling 

van patiënten tussen de POH S en de POH GGZ. Hoe dat 

in de praktijk eruit komt te zien zal per situatie verschil

len en zal de komende jaren nog verder moeten worden 

uitgerold en ontwikkeld. In dit artikel is met name de rol 

van de POH/PVK S belicht binnen de richtlijn NDF. Voor 

aanvullende informatie over de veranderingen binnen de 

GGZ : http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geeste

lijkegezondheidszorg/basisggzengespecialiseerdeggz.

Bronnen
• Ali S, Stone MA, Peters JL, Davies MJ, Khunti K. The prevalence of co-

morbid depression in adults with type 2 diabetes: a systematic review 
and meta-analysis. Diabetic Medicine. 2006;23:1165-73.

• Feltz-Cornelis CM vd, Nuyen J, Stoop C, Chan J, Jacobson AM, Snoek F, 
Sartorius N. Effect of interventions for major depressive disorder and sig-
nificant depressive symptoms in patients with diabetes mellitus: a syste-
matic review and mete-analysis. Gen Hosp Psychiatry. 2010;32:380-95.

• Meetern-Schram MT, van Baan CA. Diabetes en depressie, een zorgelijk 
samenspel. 2007, Bilthoven, RIVM.

• NDF-richtlijn 2013 ‘Signalering en monitoring van depressieve klachten 
bij mensen met diabetes’.

• Pouwer F, Beekman AT, Lubach C, Snoek FJ. Nurses recognition and regi-
stration of depression, anxiety and diabetes-specific emotional problems 
in outpatients with diabetes mellitus. Patient Educ Couns. 2006:60:235-
40.

• Snoek FJ, Kersch NY, Eldrup, et al. Monitoring of Individual Needs in 
Diabetes (MIND): Baseline Data From the Cross-national Diabetes 
Attitudes, Wishes and Needs (DAWN) MIND study. Diabetes Care. 
2011;34;601-3.

• Snoek FJ, Kersch NY, Eldrup, et al. Monitoring of individual needs in dia-
betes (MIND-2): Follow-up data from the diabetes attitudes, wishes and 
needs (DAWN) MIND study Diabetes Care. 2012;35:2128-32.

• www.diabetergestemd.nl.

Ben Keizer



28

Meneer Staal is een 61jarige man die sinds 2008 mijn 

spreekuur bezoekt. In 2001 werd bij hem diabetes mel

litus geconstateerd en werd gestart met 2x daags 1 tablet 

tolbutamide 500 mg.

Meneer Staal is getrouwd, heeft twee volwassen thuis

wonende kinderen en is werkzaam in de plaatselijke 

betonfabriek. Hij heeft zwaar lichamelijk werk en doet 

daarnaast niet aan sport of recreatief bewegen.

Hij komt altijd trouw op het spreekuur en slikt de medi

cijnen – die zijn echtgenote voor hem klaarlegt – volgens 

afspraak. Als ik hem tijdens het spreekuur vraag welke 

medicijnen hij slikt, weet hij niet te benoemen wat hij 

slikt; dat regelt zijn vrouw.

Meneer Staal had wat minder gezonde gewoontes waar 

hij geen afstand van wilde doen. Zo rookte hij fors en 

dronk dagelijks vier glazen cola vieux en soms nog een 

paar flesjes bier. De gesprekken over leefstijlverandering 

eindigden altijd met zijn opmerking: “Ik leef liever wat 

korter dan dat ik de sigaret en mijn drankjes opgeef. Ik 

werk hard en heb daarbij vaak pijn, dus dat laat ik me 

niet afnemen.” 

Een patiënt met multimorbiditeit én diabetes
Gerda Keizer-Schimmel, praktijkverpleegkundige 

Meneer Staal bezocht in 2005 al de pijnpoli in verband 

met rugklachten en zijn werk in de betonfabriek maakte 

niet dat het beter ging. In 2005 kreeg hij ook last van 

pijn op de borst, waarvoor hij een cardioloog bezocht, 

die geen coronair lijden vond. In 2008 werd op basis 

van dezelfde klachten paroxismaal atriumfibrilleren 

bij hem ontdekt. Er werd elektrische cardioversie toe

gepast. In 2009 volgden opnames op de hartbewaking 

vanwege onwel worden en pijn op de borst ten gevolge 

van het atrium fibrilleren en een te laag kaliumgehalte 

bij gebruik van hydrochloorthiazide en furosemide. De 

acetylsalicylzuur werd omgezet in orale antistolling. Ook 

werd meneer gedotterd in de rechter coronair arterie.

Deze behandeling en klachten waren voor hem nog geen 

redenen om zijn leefstijl te veranderen. De hoeveelheid 

medicijnen die hij moest slikken was inmiddels flink 

toegenomen. Naast de metformine en de tolbutamide 

gebruikte hij ook drie soorten antihypertensiva, een 

maagbeschermer, acenocoumarol en een statine.

In 2010 klaagde meneer Staal over moeheid, pap in de 

benen en frequente zwarte ontlasting. De glucosewaar

CASUS
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den waren hoog en hij gebruikte metformine. In 1995 

was er bij meneer een sigmoidresectie verricht in ver

band met diverticulitis. Bij bloedonderzoek bleek hij een 

Hb van 4,8 mmol/l te hebben en werd hij verwezen naar 

de MDLarts. Er werd geen bloedingshaard gevonden, 

maar wel angiodysplasieën (aangeboren kleine vaataf

wijkingen in het colon) die mogelijk de oorzaak waren 

van het bloedverlies. Het leek hierna beter te gaan met 

meneer Staal, hoewel de glucoses niet optimaal waren en 

het HbA1c te hoog. Hij slikte tolbutamide 2x 1000 mg en 

metformine 3x 850 mg en vanwege het alcoholgebruik 

durfden we dat niet hoger te doseren. Het spuiten van 

insuline was niet bespreekbaar en ook wilde meneer niet 

naar de internist voor diabetesregulatie. In het voorjaar 

namen de pijnklachten toe en werd een operatie over

wogen wegens een spinaal stenose. Ook de moeheid nam 

toe en meneer wilde na de zomer, als de glucosewaarden 

en het HbA1c niet zouden dalen, toch maar met insuline 

beginnen. Hij zou proberen zijn alcoholintake te beper

ken tot twee consumpties per dag. Tijdens de voorberei

dende onderzoeken voor de operatie bleek dat meneer 

een aneurysma van de arteria iliaca had, waaraan hij 

eerst geholpen moest worden. Na de operaties kreeg 

meneer weer last van moeheid en liepen de glucose

waarden weer hoog op. Wat bleek: wederom een anemie. 

“Hield het dan nooit eens op?” Na behandeling van de 

anemie werd een HbA1c van 89 mmol/mol gemeten. Nu 

was er voor meneer geen reden meer om insulinetherapie 

te weigeren. “Maar ik ga maar 1x per dag spuiten!”

Het lukte met een langwerkend insuline de glucosewaar

den en het HbA1c te laten dalen. Meneer voelde zich 

minder moe en het spuiten viel toch wel mee. Meneer 

was inmiddels toch zijn eet en drinkpatroon gaan 

aanpassen en probeerde ook te stoppen met roken. Maar 

nadat het een jaar redelijk goed was gegaan kwam de 

man met de grote hamer weer langs en nam de vermoeid

heid toe en liepen de glucosewaarden weer op. Opnieuw 

was hartkatheterisatie nodig, met daarna hartrevalidatie. 

Hij bleef moe en we besloten over te gaan op meermaal 

daags insuline spuiten. Hoewel een basaal bolusschema 

het beste resultaat zou kunnen geven, koos meneer er uit

drukkelijk voor om een mixinsuline te spuiten. Hij wilde 

niet op zijn werk insuline spuiten en viermaal daags 

vond hij echt teveel. Samen met zijn echtgenote kwam hij 

in januari 2014 op het spreekuur om alles door te nemen 

en te starten met de mixinsuline. De glucosewaarden 

daalden. Meneer hervatte het werk voor twee uur per dag 

en na twee maanden werkte hij zes uur per dag, maar 

kon die laatste twee uur met moeite volbrengen. Het Hb 

was redelijk. Hadden die laatste ingrepen zoveel van 

hem gevergd of waren de glucosewaarden op de dagen 

dat hij geen metingen deed toch hoger, wat de moeheid 

kon verklaren? Aangezien meneer altijd fors gerookt had 

werd er ook aan COPD gedacht. De afgelopen jaren, en 

ook recent, waren diverse malen thoraxfoto’s gemaakt, 

die daar nooit op wezen. We verhoogden de insuline en 

de glucosewaarden daalden, maar na enige tijd gingen de 

waarden om onverklaarbare redenen opnieuw stijgen. 

In februari 2014 presenteerde hij zich op het spreekuur 

van de arts met slikklachten en een bultje in de nek. 

Onderzoek leverde de volgende diagnose op: plaveiselcel

carcinoom met metastasen in oesofagus en linkerlong 

hilus.

Inmiddels heeft meneer besloten zich niet te laten ope

reren en is het traject van chemotherapie ingegaan. Hij 

heeft op dit moment de tweede van zeven kuren achter 

de rug en voelt zich redelijk. Door de chemo therapie 

lopen zijn glucoses weer op tot 17 in de avond en nog 

steeds wil hij niet over op snelwerkende insuline en wil 

hij ook niet bijspuiten. Zijn smaak is veranderd en hij 

heeft bij veel etenswaren een gevoel alsof zijn mond in 

brand staat. Hij durft niet zelf zijn insuline te verhogen. 

We zullen de komende tijd veelvuldig contact hebben. 

Hoewel zijn echtgenote alle medicijnen voor hem regelt, 

wil hij dit (nog) niet aan haar overlaten. Hij wil nu 

proberen te genieten van de dingen waarvan hij nog kan 

genieten en niet ten koste van alles het leven rekken. 

Na jaren dokteren en vele kwalen is hij nog steeds deze 

mening toegedaan.

Bij meneer, de huisarts en bij mij is de vraag gerezen: 

“hebben wij dingen over het hoofd gezien? Hadden wij 

eerder signalen moeten of kunnen herkennen die op iets 

kwaadaardigs duidden?” We denken dat we niet anders 

hadden kunnen doen dan we nu gedaan hebben. De 

leefstijl van meneer deed ons vermoeden dat het oplopen 

van de glucosewaarden mede daardoor veroorzaakt kon 

worden. De moeheid kon deels verklaard worden door 

de cardiale problemen en de anemie. De onderzoeken en 

verwijzingen die we gedaan hebben leken ook steeds in 

de richting te wijzen die we vermoedden.

Uit deze casus blijkt hoe moeilijk het is als een patiënt 

naast multimorbiditeit óók diabetes heeft. Je moet altijd 

alert blijven op andere oorzaken dan (verkeerde) leefstijl 

bij ontregelingen en de veel voorkomende ziektegerela

teerde neveneffecten. 

Deze klachten en behandeling waren voor 
hem nog geen redenen om zijn leefstijl te 
veranderen



30

Verenigingsnieuws

Wie naar een congres gaat hoopt antwoorden te 

vinden. Gelet op de positieve verhalen van diverse 

deelnemers, zijn die op het Jaarcongres van V&VN 

Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners 

zeker gevonden. Het congres, dat op 18 september in 

Amersfoort plaatsvond, was al vrij snel uitverkocht. De 

deelnemers aan dit congres vonden professionele verdie

ping in een ruim aanbod van workshops van anderhalf 

uur. Ook waren een pakkende lezing over humor in de 

zorg en een ALV met nieuws en discussie. 

“Dankzij dit congres valt mijn prachtige vak elk jaar een 

stukje meer op zijn plek”, glimlacht Angela Kemperman. 

De in Bemmel werkzame praktijkverpleegkundige zei vol 

met nieuwe kennis te zitten na de laatste lezing op het 

Jaarcongres voor praktijkverpleegkundigen en praktijk

ondersteuners. 

Het is inmiddels goed gebruik dat praktijkverpleeg

kundigen en praktijkondersteuners op de derde don

derdag in september antwoorden kunnen vinden op de 

vragen waar ze op de werkvloer tegenaan lopen. Ook dit 

jaar was in locatie De Eenhoorn (Regardz Amersfoort) 

weer een ruim aanbod aan workshops. De aangeboden 

beroepsverdieping besloeg wederom een breed veld: van 

hyperinflatie en COPD via hartfalen naar voorschrijf

bevoegdheid, medicatieveiligheid en ondervoeding. Om 

een beeld te schetsen van de informatie die deelnemers 

op dit jaarcongres kregen zijn drie workshops uitgelicht: 

‘Niercounseling’, ‘Visus en gehoorproblemen bij oude

ren’ en ‘Lipidenmetabolisme’. Ook hebben we tips uit de 

lezing ‘Humor in de zorg’ en is er tijdens de ALV nieuws 

over de toekomst van de afdeling.  

Niercounseling 
De workshop ‘Niercounseling’ werd gegeven door Christine 

Oldenburg, internist bij het Meander Medisch Centrum 

in Amersfoort. Verschillende deelnemers aan het congres 

zeiden vooraf vooral graag te willen weten hoe het ook 

alweer zat met al die waarden. “Goed dat ze deze workshop 

herhalen, want het is echt levensbedreigend.” Inderdaad 

kregen deelnemers veel uitleg en praktische adviezen. 

Bij de start benadrukte Christine Oldenburg het belang 

van het vroegtijdig herkennen van een verminderde nier

functie. De belangrijkste oorzaak van chronisch nierfalen 

is diabetes mellitus. Een probleem is dat de diagnose 

diabetische nefropathie bij veel mensen pas laat wordt 

gesteld. De nieren kunnen volgens een klaring nog goed 

functioneren, terwijl achter de schermen de nierfunctie 

al hard achteruitgaat. Een van de belangrijkste adviezen 

is dan ook om niet slechts de individuele waarde te beoor

delen, maar heel scherp te kijken naar het beloop. 

Bij de diagnostiek rondom nierschade gelden de volgende 

uitgangswaarden. 

Er is sprake van microalbuminurie bij:

	w een verlies in de urine in een willekeurige urineportie 

van 

 2,5 tot 25 mg albumine/mmol kreatinine bij 

mannen

 3,5 tot 35 mg albumine/mmol kreatinine bij 

vrouwen, of 

Veel geïnspireerde collega’s op leerzaam 
Jaarcongres in Amersfoort
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	w 30300 mg albumine/24 uur in een 24uurs urineverza

meling, of 

	w 20200 mg/l in een willekeurige urineportie 

Er is sprake van macroalbuminurie bij:

	w een verlies in de urine in een willekeurige urineportie 

van

 > 25 mg albumine/mmol kreatinine bij mannen

 > 35 mg albumine/mmol kreatinine bij vrouwen, of

	w > 300 mg albumine/24 uur in een 24uurs urineverza

meling, of 

	w > 200 mg/l in een willekeurige urineportie 

Bij het bepalen van de nierfunctie wordt gekeken naar 

de concentratie van kreatinine in het serum. Dan gelden 

de volgende uitgangspunten. Naarmate de nierfunctie 

afneemt, stijgt de hoeveelheid kreatinine in het bloed. 

Als de waarde tussen de 60 en 110 µmol/l ligt (mannen) of 

tussen de 50 en 100 µmol/l (vrouwen) dan is de kans groot 

dat de nieren nog goed functioneren. Echter, het is cru

ciaal om te kijken naar schommelingen ten opzichte van 

het verleden. Vaak gaat de serumkreatineconcentratie 

pas flink stijgen als meer dan de helft van de nierfunctie 

weg is.

De concentratie in het serum hangt ook af van leeftijd, 

geslacht, ras en lichaamsbouw. De meest betrouwbare 

meting van de kreatininewaarde kan worden uitgevoerd 

in urine die gedurende 24 uur is verzameld, dit kan voor 

de patiënt wel belastend zijn. Voor een zo betrouwbaar 

mogelijke diagnose wordt de filtratiefunctie van de 

nieren ook berekend. De berekende filtratiesnelheid, 

eGFR, zou een uitslag van boven de 60 ml/min/1,73 m2 

moeten geven. Een uitslag daaronder duidt mogelijk op 

nierproblemen. Naast medicatie zijn de belangrijkste 

richtlijnen voor behandeling een uitgebreide educatie 

en instructie, stoppen met roken, voldoende bewegen en 

gezonde voeding. 

Uit de zaal kwam nog de vraag of ACEremmers mogen 

worden gecombineerd met AIIblokkerende middelen. 

Onderzoek laat zien dat het combineren van deze middelen 

de bloeddruk extra zou verlagen. Maar omdat het risico op 

flauwvallen dermate groot is, wordt het combineren van 

ACEremmers met AIIblokkerende middelen afgeraden.

Visus- en gehoorproblemen bij ouderen  
Bij de workshop over visus en gehoorproblemen bij 

ouderen deelden praktijkondersteuners ook hun eigen 

ervaringen. Zo vertelde Marleen Köhne, praktijkverpleeg

kundige bij een huisartsenpraktijk in Purmerend, dat ze 

zowel bij patiënten als in haar familie ziet hoe ingrijpend 

visus en gehoorproblemen kunnen zijn. “Mensen gaan 

niet eens meer naar verjaardagen. Het is als je doof wordt 

vermoeiend om gesprekken te voeren. En mensen die 

hun zicht verliezen durven soms amper nog de straat op. 

Ik ben dan ook blij met deze tips.” 

Marieke Pronk, onderzoeker bij het VUmc, benadrukte 

hoe serieus gehoorproblemen zijn. Van alle Nederlandse 

ouderen kan 43 procent onvoldoende of slecht spraak in 

rumoer verstaan. Gehoorproblemen ontstaan vooral door 

een verminderde signaalruisverhouding. Als een van de 

twee partners slechter gaat horen kan dat spanningen 

geven. Hilde Vreeken, ook onderzoeker bij het VUmc, gaf 

uitleg over de visus. Veelvoorkomende oogaandoeningen 

zijn staar, glaucoom, diabetische retinopathie en macula

degeneratie. Slechtziende ouderen durven soms de straat 

niet meer op en worden depressief. Een voorbeeld van 

hoe ingrijpend het is op het sociale functioneren is de 

ervaring van een cliënt die erachter kwam dat de persoon 

tegen wie hij praatte al weg was van het feestje. 

Gehoor en gezichtsproblemen zijn helaas nauwelijks 

te voorkomen. Veel oorzaken gaan gepaard met ouder

dom. Hulpmiddelen kunnen de kwaliteit van leven hoog 

houden. 

Marieke Pronk ging onder meer in op de keuze voor een 

gehoorapparaat. Ze benadrukte dat het gebruik van een 

gehoorapparaat in het begin flink wennen is. Het geluid 

kan blikkerig klinken. Bovendien moet de werking van 

een gehoorapparaat niet worden overschat. Als iemand in 

een omgeving is met veel ruis/achtergrondgeluid, zal hij 

of zij weinig baat hebben bij een gehoorapparaat. Maar 

omdat ze vooral bij eenopeengesprekken een verschil 

maken, kunnen ze de kwaliteit van leven verbeteren. 

Andere hulpmiddelen bij gehoorproblemen zijn een 

FMsysteem dat geluid filtert en een versterkte deurbel 

De deelnemers van het Jaarcongres stromen binnen
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of telefoon. In een gesprek met mensen met een gehoor

probleem is het belangrijk om extra rustig en duidelijk 

te spreken en van dichtbij te praten. Voor deze mensen 

is een ruimte waar een hoop galm is niet prettig. Voor 

mensen met oogproblemen zijn er ook veel hulpmidde

len. Er zijn diverse voorleestoestellen, luisterboeken en 

beeldschermloepen. Belangrijk voor mensen met een bril 

is om deze tijdig bij te laten stellen. Contrasterend kleur

gebruik in de ruimtes kan helpen. Een witte schakelaar 

op een witte muur valt niet op, dus plak er een zwarte 

sticker op. Daarnaast is ook de wijze waarop je mensen 

met oogproblemen benadert cruciaal. Stel jezelf voor in 

het gesprek, vertel wanneer je weggaat, en leg voorwer

pen die worden gebruikt in de handen van de patiënt.  

Lipidenmetabolisme 
Het vrouwenhart reageert anders dan het mannenhart, 

is de boodschap van cardiologe Janneke Wittekoek. Dat 

uit zich vooral in de manier waarop slagaderverkalking 

zich ontwikkelt. Bij een man is meestal een duidelijke 

bult aan cholesterol waar te nemen. Bij een vrouw is 

vaak geen sprake van een bult. Eerder is sprake van een 

groezelige binnenkant van de vaatwanden en vaten die 

spastisch worden.

Op tijd ontdekken dat de slagaderen dichtslibben is cru

ciaal omdat slagaderverkalking de belangrijkste oorzaak 

van hart en vaatziekten is. Vrouwen onderschatten 

zelf vaak hun klachten, mede omdat de symptomen bij 

vrouwen meestal niet de klassieke symptomen zijn. Vaak 

is er bijvoorbeeld geen sprake van een drukkende pijn op 

de borst. Veelgehoorde klachten zijn eerder een harnas

gevoel, pijn tussen de schouderbladen, pijn in de maag

streek, kortademigheid en extreme vermoeidheid. 

Omdat hart en vaatziekten bij vrouwen vooral voorkomen 

boven 55 jaar, worden deze klachten nogal eens geweten 

aan de overgang. Vrouwen hebben zelf ook meer dan 

mannen de neiging om hun klachten weg te stoppen. Een 

hartinfarct bij vrouwen wordt dan ook nogal eens gemist. 

42 procent van de vrouwen die een hartaanval krijgt is 

binnen een jaar dood. Ter vergelijking: bij mannen is dat 

24 procent. Van de vrouwen die overlijden, overlijdt 59 

procent aan cardiovasculaire ziekten. 

Een essentiële taak voor praktijkverpleegkundigen en 

praktijkondersteuners om de patiënt een duwtje in de 

goede richting te geven. Het allerbelangrijkst is om 

mensen bewust te maken en uitleg te geven van publieks

informatie. Bij het dotteren zien we vaak ook elders ver

nauwingen, maar het is niet aan te raden overal te gaan 

dotteren. Zorg voor een stabiele plaque en zet verder in 

op meer bewegen, stoppen met roken, gezondere voeding 

en waar nodig medicatie. Overdrijf echter vooral niet met 

medicatie, benadrukt Janneke Wittekoek. 

Voor de controle van cholesterol is het belangrijk om de 

verschillende soorten cholesterol in de gaten te houden. 

LDL is de slechte soort, die cholesterol vervoert van de 

lever naar de rest van het lichaam. HDL is de goede soort, 

die als een soort stofzuiger functioneert door het LDL 

uit het bloed te zuigen en naar de lever te brengen, waar 

het wordt afgebroken. De cholesterolratio is de verhou

ding tussen het totale cholesterol en het goede HDL

cholesterol. Gestreefd wordt naar in ieder geval een ratio 

van minder dan 5, een LDL van minder dan 2,5 en een 

HDL van boven de 1.  

Humor in de zorg
De lezing ‘Humor in de zorg’ was na de drie intensieve 

workshoprondes een welkome afwisseling. Cabaretier en 

van huis uit psychiatrisch verpleegkundige Marcellino 

Bogers gebruikte veel eigen ervaringen om duidelijk te 

maken hoe waardevol humor in de zorg kan zijn. 

Zo vertelde hij hoe hij een op het oog chagrijnige patiënt 

moest wassen, en aan de man vroeg of hij soms met het 

verkeerde been uit bed was gestapt. Vervolgens liet de 

man zien dat hij een geamputeerd been had en barstte 

in lachen uit. Sindsdien was er een goede klik tussen die 

twee. 

Er konden diverse workshops worden gevolgd.
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Waarom is een nieuw competentieprofiel inclusief 
eindtermen geschreven voor de praktijkondersteuner/
praktijk verpleegkundige somatiek?
Het NHG en de LHV hebben een Standpunt (ondersteunend)

team geformuleerd als antwoord op de groeiende en ver

anderende zorgvraag. Ontwikkelingen in de samenleving, 

gezondheidszorg en huisartsenzorg hebben invloed op de 

taken en functies in de huisartsenzorg. 

Om adequaat antwoord te kunnen blijven geven op de 

zorgvraag en goede toegankelijkheid te waarborgen 

vindt taakdelegatie en ook taakherschikking en functie

differentiatie plaats. Huisarts (academisch niveau), prak

tijkverpleegkundige (HBOniveau) en praktijkassistente 

(MBOniveau) vormen in de toekomst het kernteam in de 

huisartsenpraktijk waarvan ook de praktijkondersteuner 

GGZ en een praktijkmanager deel uit kunnen maken. 

De komende jaren zullen meer en ook andere zorgtaken 

van de huisartsenpraktijken verwacht worden (denk 

aan de zorg voor oncologische patiënten of de complexe 

ouderenzorg). De huidige functie praktijkondersteuner 

zal zich doorontwikkelen naar een generalistische HBO

professional in de huisartsenpraktijk met een breder 

takenpakket dan de praktijkondersteuner nu heeft. 

De professional kan behalve geprotocolleerde zorg 

ook protocoloverstijgende zorgtaken uitvoeren zoals 

(kwetsbare) ouderenzorg, complexe zorg en oncologische 

nazorg. Kern van haar zorgtaak is het begeleiden en 

ondersteunen van patiënten bij het omgaan met (de gevol

gen van) hun aandoening en hun beperkingen en het 

voorkomen van aandoeningen of complicaties. Deze func

tie is complementair aan de functie van de huisarts, die 

is gericht op het diagnosticeren en behandelen van klach

ten, ziekten en aandoeningen. Dit veranderende zorgveld 

vereist een ander opgeleide professional. Vandaar dat er 

een nieuw profiel is geschreven door V&VN PVK/POH, 

NHG, LHV, gezamenlijke hogescholen en NVvPO.

Waarom wordt in het nieuwe profiel alleen gesproken 
over de praktijkverpleegkundige?
Zoals hierboven al staat, hebben de werkgevers met het 

oog op de toekomst bepaald dat het toekomstige kern

team bestaat uit huisarts (academisch niveau), praktijk

verpleegkundige (HBOniveau) en praktijkassistente 

(MBOniveau). Echter, toen bovenstaande partijen de 

benodigde competenties voor de toekomst, om het ver

anderde zorgveld aan te kunnen, ontwikkelden, werd al 

snel duidelijk dat hiervoor inderdaad een HBOopleiding 

noodzakelijk was. De omschreven competenties kwamen 

overeen met het Beroepsprofiel Verpleegkundige, V&V 

2020. De HBOopleiding Verpleegkunde is een brede, 

generalistische HBOopleiding voor de gezondheidszorg. 

Voor de praktijkverpleegkundige van de toekomst is toen 

de keuze gemaakt om binnen de HBOV te komen tot een 

‘uitstroomrichting’ voor de praktijkverpleegkundige.

Hoe kan ik in de toekomst praktijkverpleegkundige worden?
Aangezien Verpleegkundige een beschermde titel is (wat 

betekent dat je je alleen Verpleegkundige mag noemen 

als je een opleiding tot Verpleegkundige hebt gevolgd), 

kun je alleen praktijkverpleegkundige worden als je 

Vraag en antwoord

Veel praktijkondersteuners/-verpleegkundigen hebben vragen over het nieuwe competentieprofiel, en zijn onzeker of 
hun huidige functie nog zal blijven bestaan. Het leek de redactie van de Praktijk goed om de meest gestelde vragen op 
een rijtje te zetten, zodat hopelijk meer duidelijkheid ontstaat!

Een belangrijke les om humor goed te gebruiken: u bent 

het publiek voor de patiënt. Patiënten zijn als passagiers 

in een vliegtuig en weten niet of ze veilig landen, dus 

geef ze in ieder geval een glimlach zodat ze zich meer op 

hun gemak voelen.

ALV
De dag werd afgesloten met de Algemene Ledenvergadering. 

Leden konden hun mening geven over de intentie om de 

samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap 

(NHG) te versterken. Daar waren de aanwezige leden positief 

over. Ook werd er gediscussieerd over het nieuwe compe

tentieprofiel. Sommige leden vroegen zich af wat dat pro

fiel betekent voor degenen die volgens het nieuwe profiel 

kennis zouden missen. Het bestuur beloofde dat serieus 

zal worden gekeken naar een aanbod van na en bijscho

ling. Verder zoekt de afdeling nog een nieuwe voorzitter, 

omdat Marjan VerschuurVeltman medio 2015 stopt. Na 

uitleg over de wens van de algemene V&VN stemden de 

leden voor het verhogen van de afdelingscontributie 

naar 40 euro. Daar staat uiteraard tegenover dat de derde 

donderdag in 2015 een nog leerzamer Jaarcongres gaat 

worden. Dus zet 17 september 2015 alvast in uw agenda, 

hopelijk tot dan! 
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de opleiding HBOV voldoende hebt afgesloten. Op dit 

moment zijn alle HBOVopleidingen een nieuw cur

riculum aan het schrijven conform V&V 2020. Bij deze 

transitie kunnen wij mooi aansluiten. Er zal binnen de 

nieuwe HBOV meer aandacht moeten komen voor de 

eerste lijn en dus ook de huisartsenpraktijk. Ons pro

fiel kan worden meegenomen binnen het nieuwe cur

riculum. De verwachting is dat op 1 september 2016 de 

HBOVopleidingen starten met het nieuwe curriculum. 

Dit betekent dat pas in 2020 de eerste nieuw opgeleide 

praktijkverpleegkundigen aan het werk kunnen.

Wat betekent dit in de toekomst voor de op dit moment 
werkzame praktijkondersteuner?
Het nieuwe competentieprofiel is geschreven voor prak

tijkverpleegkundigen die in de toekomst van de HBOV 

komen en worden klaargestoomd voor het nieuwe, com

plexe zorgveld. Het is dus een toekomstgericht profiel. De 

huidige werkzaamheden, misschien soms minder com

plex, blijven echter natuurlijk ook bestaan. Als we kijken 

naar de vacaturemonitor zijn de komende jaren veel 

praktijkondersteuners/praktijkverpleegkundigen nodig 

binnen de huisartsenpraktijk. Wij verwachten dat voor 

iedereen plek genoeg is om te blijven werken, of op het 

huidige niveau of op het gewenste niveau in de toekomst. 

Als er in de toekomst alleen maar praktijkverpleegkun

digen afstuderen, verwachten wij een natuurlijk verloop: 

de op dit moment werkzame praktijkondersteuners en 

praktijkverpleegkundigen zullen via natuurlijk verloop 

op den duur de huisartsenpraktijk verlaten en de nieuw 

opgeleide HBOVpraktijkverpleegkundigen zullen de 

ontstane vacatures invullen. Wij vinden dat de op dit 

moment werkzame praktijkondersteuners vrijgelaten 

moeten worden of ze zich nog willen omscholen tot het 

niveau van het nieuwe profiel of niet. Als zij kiezen om 

gewoon hun werk te blijven doen zoals ze het nu doen, 

moet dat kunnen. Wij verwachten, met de wetenschap 

dat iedereen hard nodig is om het al het werk aan te 

kunnen, geen gedwongen ontslagen. Zoals gezegd is de 

term Verpleegkundige beschermd, dus deze titel is alleen 

voorbehouden aan de mensen die de juiste opleiding 

hebben gevolgd. 

Wat betekent dit in de toekomst voor de op dit moment 
werkzame praktijkverpleegkundige?
Veel op dit moment werkzame praktijkverpleegkundi

gen zullen ook niet voldoen aan de eisen van het nieuwe 

profiel. Voor hen geldt hetzelfde als de praktijkondersteu

ners, zie de vraag hierboven.

Moet de op dit moment werkzame groep zich zorgen 
maken om haar baan in 2020?
Wij verwachten, met de wetenschap dat iedereen hard 

nodig is om het al het werk (zowel complex als minder 

complex) aan te kunnen, geen gedwongen ontslagen. 

Daarbij stelt iedere werkgever/huisarts ook weer verschil

lende eisen aan zijn/haar personeel. Ook bij de financier, 

de zorgverzekeraar, hebben wij aangedrongen op en 

zullen wij blijven aandringen op het financieel onder

steunen van de huidige praktijkondersteuners/praktijk

verpleegkundigen. Ons devies: maak je geen zorgen! 

Geniet van je werk nu en in de toekomst in de huisartsen

praktijk!

Moet ik mij omscholen/bijscholen om op het niveau van 
het nieuwe profiel te komen? Zo ja, hoe doe ik dat dan?
Zoals al eerder benoemd, verwachten wij niet dat ieder

een zich om moet scholen. Maar als je dit zelf wilt, moet 

dit natuurlijk mogelijk zijn. Op dit moment is nog niet 

duidelijk hoe een omscholingstraject eruit gaat zien. We 

verwachten dat voor de op dit moment werkzame groep 

een assessment wordt ontwikkeld om te kijken waar 

eventuele hiaten liggen om een passend bijscholingstra

ject op te kunnen zetten. Het is niet zo dat iedereen zich 

na dit omscholingstraject praktijkverpleegkundige mag 

noemen, dat is alleen weggelegd voor de mensen die een 

erkende Verpleegkundeopleiding hebben gevolgd. Wel 

kan gezegd worden dat iemand die bijgeschoold is, op het 

niveau van het nieuwe profiel werkzaam is. Kortom, hier

voor moet nog één en ander worden uitgezocht. Wordt 

vervolgd!

Ik wil nu nog de huidige POH-S-opleiding volgen, is dat 
verstandig?
Ja, gewoon gaan doen! Zoals al eerder gezegd zijn er de 

komende jaren veel mensen nodig. De nieuwe HBOV

opleiding start pas in 2016 en de eerste nieuw opgeleide 

praktijkverpleegkundige stroomt dus pas in 2020 van 

de opleiding. Maar tot 2020 hebben we nog veel mensen 

nodig. De hogescholen die de POHSopleiding nu aan

bieden anticiperen al wel op het nieuwe profiel en de 

gevraagde kwaliteit: veel hogescholen hebben de twee

jarige opleiding voor MBOopgeleiden gesloten en hun 

programma aangepast. Voor HBOopgeleiden is de POHS

opleiding gewoon te volgen.

Ik werk nu als doktersassistente en zou graag als praktijk-
ondersteuner of praktijkverpleegkundige gaan werken. Is 
dat mogelijk?
Natuurlijk kun je als MBOopgeleide een HBOopleiding 

starten. Dus als je de juiste vooropleiding hebt, kun je in 

de toekomst de HBOV volgen om praktijkverpleegkun

dige te worden. Maar misschien is het verstandig jezelf 

af te vragen of je niet binnen je huidige werkzaamheden 

verdieping kunt zoeken. Nu en ook in de toekomst zijn 

veel doktersassistenten nodig. Ook bij deze groep zijn in 

het hele land tekorten. De functie van doktersassistente 

zal in de toekomst ook veranderen. Steeds meer geproto

colleerd werk, zoals een diabetescontrole, wordt nu en zal 

in de toekomst door de doktersassistente worden gedaan.
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Xpert-cursus Longziekten
Na een succesvolle Xpert-cursus Hart- en Vaatziekten nu ook de Xpert-
cursus Longziekten.
De Xpert-cursus is een verdiepingscursus bestaande uit drie avonden 
die speciaal is ontwikkeld voor de praktijkverpleegkundige en 
praktijkondersteuner met enige werkervaring.
De Xpert-cursus Longziekten is een samenwerking van de V&VN 
Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners met de CAHAG.
Op drie plaatsen zullen in drie avonden de volgende onderwerpen 
worden behandeld:
Astma-/ COPD-zorg: maak het persoonlijker!
Bewegen/voeding: overtuig jezelf én de patiënt
REDUX: op naar het snel herkennen van exacerbaties
Locaties:
Spier: 27 oktober, 3 november, 17 november
Amersfoort: 30 oktober, 13 november, 20 november
Bergen op Zoom: 4 november, 11 november, 25 november

Jaarcongres Praktijkondersteuning 2014
Ervaar de ruimte van ons mooie vakgebied, de kracht van onze aan-
wezigheid in de huisartsenzorg en de mogelijkheid van vrij denken 
rondom het ‘vinken’.
Een boeiend en interactief programma voor praktijkondersteuners 
en praktijkverpleegkundigen.
Met het volgen van dit programma word je niet alleen beter in je 
vak, maar houd je ook meer plezier in je werk. Want wie is er nu 
praktijkondersteuner geworden om tijdens het contact met de 
patiënt alleen maar 60 vinkjes op een formulier te zetten? We willen 
en kunnen meer en dat zullen we ook laten zien! Tijdens de ver-
schillende sessies wordt belangrijke vakinhoud besproken. Tijdens 
het programma, maar ook in de tijd buiten het programma om, is 
veel ruimte voor contact met collega’s. Samen komen we verder.

Locatie: Utrecht, Jaarbeurs
Datum: vrijdag 31 oktober 2014 

ACTIVITEITENAGENDA Kijk voor meer informatie over de activiteiten op de website www.pvkpoh.nl 
of mail naar info@pvkpoh.nl. Agenda V&VN: zie www.venvn.nl/agenda/actueel/agenda.aspx

Landelijk congres Ouderenmishandeling 
Ouderenmishandeling is een groeiend en schrijnend probleem en 
verdient ook uw aandacht. Met het actieplan ‘Ouderen in Veilige 
Handen’ krijgt u bij de aanpak van dit probleem ook steun van 
het Ministerie. Er is echter nog veel behoefte aan deskundigheids-
bevordering en handvatten voor preventie en interventie. Wij 
hebben daarom op 25 november het thema ouderenmishandeling 
op drie manieren centraal gesteld: ontspoorde professionele zorg, 
aanpak vanuit het ziekenhuis en financieel misbruik. U kunt zelf uw 
programma samenstellen. 

Doelgroep: Alle professionals en hun management in een zorg-
relatie met ouderen
Locatie: Aristo, Eindhoven
Datum: 25 november 2014

CAHAG-conferentie 
Om de twee jaar organiseert de CAHAG in januari een conferentie. 
De conferentie staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in 
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van astma en COPD en 
de vertaling daarvan voor de praktijk. De afgelopen jaren hebben 
voornamelijk huisartsen, longartsen, praktijkverpleegkundigen, 
longverpleegkundigen, kinderlongartsen, verpleegkundig speci-
alisten en onderzoekers de conferentie bezocht. De conferentie 
bestaat uit plenaire lezingen en verscheidende sessies. In de sessies 
vertellen onderzoekers over hun onderzoek en de betekenis voor 
de praktijk.

Locatie: Utrecht, Domus Medica
Datum: donderdag 15 januari 2015

De Xpert-cursus is een verdiepingscursus die speciaal ontwikkeld is voor de praktijkverpleegkundige en 
praktijkondersteuner met enige werkervaring. De Xpert-cursus is een nieuw initiatief van de  

V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners.

3 AVONDEN, 3 UUR, 3 THEMA’S

Elk cursus bestaat uit 3 avonden van elk 
3 uur onderwijs over hetzelfde thema, in 
verschillende regio’s.  
De thema’s die worden behandeld zijn hart- 
en vaatziekten, longziekten en diabetes. 

DOELGROEP 

De Xpert-cursus is toegankelijk voor:
•	 praktijkverpleegkundigen
•	 praktijkondersteuners
•	 en andere geïnteresseerden zoals:  

verpleegkundig specialisten, wijk-,  
diabetesverpleegkundigen en diëtisten

INTERACTIE

Aan de hand van casuïstiek zal de  
theoretische en praktische verdieping 
worden gegeven.  
De Xpert-cursus is een interactieve cursus, 
waardoor het aantal beschikbare plaatsen 
per locatie beperkt is.

ACCREDITATIE

Accreditatie zal worden aangevraagd bij de 
V&V en andere relevante beroepsgroepen 
voor 9 uur nascholing (3 x 3 uur).

www.debaar.net/xpert
Voor meer informatie gaat u naar



*Becel pro.activ bevat plantensterolen. Het is aangetoond dat plantensterolen het bloedcholesterol verlagen. De inname van 1,5-2,4g plantensterolen per dag kan het 
cholesterol met 7 tot 10% verlagen na 2 tot 3 weken. Een hoog cholesterolgehalte is een risicofactor voor de ontwikkeling van coronaire hartziekten. Hiervoor bestaan 
meerdere risicofactoren en de verandering van één van die factoren kan al dan niet een heilzaam effect hebben. Becel pro.activ is uit voedingsoogpunt mogelijk niet 
geschikt voor zwangeren, vrouwen die borstvoeding geven en kinderen onder de vijf jaar. Gebruikers van cholesterolverlagende medicijnen dienen met hun arts te 
overleggen alvorens Becel pro.activ te gebruiken. Meer dan 3 g plantensterolen per dag dient niet geconsumeerd te worden.

Bestel gratis Cholesterol Informatie Boxen voor uw patiënten
Om uw patiënten te helpen bij het verlagen van het cholesterol kunt u nu gratis 
20 exemplaren van de Cholesterol Informatie Box aanvragen. Deze box bevat 
onder andere een cholesterol informatieboekje en een handige kalender met tips, 
recepten en 4 kortingsbonnen. U kunt de Cholesterol Informatie Boxen aanvragen op 
www.verlaagcholesterol.nl/professionals.
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