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Voorwoord
Dit onderzoeksrapport bestaat uit twee heel verschillende delen: een eerste zakelijk deel met tekst,
tabellen, grafieken en bijlagen met nog meer ‘data’, zoals van een onderzoeksrapport verwacht mag
worden. Het tweede deel, Bijlage 4, is van een andere orde en bevat de samenvattingen van de vele
gesprekken, focusgroepen en workshops die de grondslag hebben gevormd van het kwalitatieve
deel van het onderzoek. De reden om dit tweede deel toe te voegen is tweeërlei. Ieder kan zo,
desgewenst, de conclusies die in het rapport worden getrokken natrekken. Een andere reden om de
gesprekken zo uitgebreid te vermelden is dat de ontmoetingen met al deze zeer verschillende
mensen met veel ervaring, inzichten en vruchtbare ideeën, buitengewoon inspirerend zijn geweest.
Besloten is om de gesprekssamenvattingen ook om die reden toegankelijk te maken, met
instemming van alle betrokkenen, in de hoop dat ook anderen daar nog inspiratie uit kunnen opdoen.
De stukken zijn zeer verschillend van lengte en grotendeels in spreekstijl (deels ook in de je-vorm);
verdere stilering was binnen de omvang van dit project niet haalbaar.
Het thema waar dit onderzoek over gaat, gezondheid in relatie tot heel verschillende
stakeholderdomeinen, is zeer complex en met dit onderzoek hopen wij een bescheiden bijdrage te
hebben geleverd aan de verdere ontwikkeling van een vruchtbaar gezondheidsconcept.
Gezien de complexiteit en de omvang van dit project is de discussie in dit rapport beknopt gehouden.
In het wetenschappelijke artikel dat volgt, op basis van dit onderzoek, zal op de discussie dieper
worden ingegaan.
Een beknopte LEESWIJZER voor wie snel door het rapport heen wil:


Bijlage 4, p 91- een overzicht van de geinterviewde personen en de focusgroepen in het
kwalitatieve deel van het onderzoek



Bijlage 3, p 87- de lijst met indicatoren van gezondheid, die verzameld werden in deze
gesprekken en groepen



Hfst 3, Resultaten, p 23 - de oordelen over het gezondheidsconcept en op p 25 de uiteindelijke
indeling van de indicatoren in zes dimensies van gezondheid, gedifferentieerd in 23 aspecten



Bijlage 1, p 71 - de Surveyvragenlijst, die door 1938 personen uit 7 stakeholderdomeinen werd
beantwoord in het kwantitatieve deel van het onderzoek



Hfst 3, Resultaten - vanaf p 27 de resultaten van het kwantitatieve onderzoek, met meer tabellen
in Bijlage 2, p 77.



Hfst 6, Discussie, p 53 - waarin het begrip ‘Positieve Gezondheid’ wordt voorgesteld.

Machteld Huber, projectleider
Februari 2013
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Samenvatting
Met een coverpublicatie in de British Medical Journal met als titel ‘How should we define health’ is in
2011 een nieuwe, dynamische omschrijving van gezondheid geïntroduceerd: ‘Health as the ability to
adapt and to self manage, in the face of social, physical and emotional challenges’. Dit algemene
concept beschrijft gezondheid niet als een stabiel eindpunt maar stelt functioneren, veerkracht en
zelfregie centraal. In het huidige project is een aanzet gegeven tot operationalisering van dit
algemene concept. Het doel was in kaart te brengen hoe het concept nader gespecificeerd en
meetbaar gemaakt zou kunnen worden. Daartoe zijn, in een onderzoek met een kwalitatief en een
kwantitatief deel, zes stakeholderdomeinen in de gezondheidszorg met vragen benaderd. Deze
stakeholderdomeinen zijn: behandelaren, patiënten met een chronische aandoening, beleidsmakers,
verzekeraars, gezondheidsvoorlichters en burgers; later is nog een zevende domein toegevoegd, nl.
onderzoekers uit verschillende levensgebieden. Aan alle stakeholders is, in totaal in 50 interviews,
focusgroepen en werkgroepen met in totaal 140 personen, de vraag voorgelegd wat men aan het
nieuwe concept positief en negatief vindt en hoe e.e.a. dus nader gespecificeerd zou moeten
worden. Tevens is gevraagd wat men als indicatoren van gezondheid beschouwt. Immers: wanneer
de omschrijving is ‘Health as the ability to adapt ….’, op welke dimensies van gezondheid heeft dat
dan betrekking? Als laatste werd gevraagd of men vindt dat de genoemde indicatoren en het nieuwe
concept op elkaar aansluiten. De gespreks-, focusgroep en werkgroepsverslagen werden kwalitatief
geëvalueerd. Hierbij kwamen een aantal positieve en een aantal negatieve kanttekeningen bij het
concept naar voren. De vaakst genoemden werden verwerkt tot vragen in een surveyvragenlijst.
De vraag naar indicatoren van gezondheid leverde 556 uitspraken op. In een consensusproces met
het NIVEL werden deze gecategoriseerd tot zes hoofddimensies en 32 onderliggende aspecten van
gezondheid. De hoofddimensies zijn: lichaamsfuncties, mentale functies en – beleving, de spirituele
dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren.
Deze hoofddimensies werden aan de hand van een aantal voorbeelden van aspecten, eveneens tot
vragen verwerkt. Ook werd gevraagd een rangorde binnen de zes hoofddimensies aan te geven.
De surveyvragenlijst werd verspreid onder de stakeholdergroepen, deels via panels, deels via
netwerken. De respons was na een maand 1938. Bijna 50% van de respondenten vond positief aan
het concept dat het benadrukt dat iemand meer is dan zijn ziekte en dat het de kracht van mensen
benadrukt i.p.v. hun zwakte. 42% vond negatief dat het nogal wat van mensen vraagt en dat het de
vraag is of iedereen dit wel kan. Bovendien lijkt de omschrijving feitelijke ziekte geen duidelijke plek
te geven.
Bij de vraag welke aspecten van de zes hoofddimensies men als een belangrijk onderdeel van
gezondheid beschouwt, bleek dat alle stakeholder groepen de dimensie lichaamsfuncties als even
belangrijk beoordeelden. Bij de vijf andere dimensies bleken de waarderingen significant te
verschillen. De patiënten beoordelen alle zes dimensies als vrijwel even belangrijk, wat betekent dat
zij het begrip gezondheid breed invullen, terwijl andere stakeholdergroepen voor de diverse
dimensies veelal significant verschillende waarderingen scoorden. De grootste verschillen treden op
bij het belang dat wordt gehecht aan de spirituele dimensie en de dimensie sociaal-maatschappelijk
participatie. De behandelaren verschillen significant van de patiënten, maar wanneer de groep
behandelaren onderverdeeld wordt in artsen, fysiotherapeuten en verpleegkundigen, blijken de
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verpleegkundigen vrijwel gelijk te oordelen als de patiënten. Ook ‘gezonde’ burgers scoren de vijf
dimensies anders dan patiënten. Beïnvloedende factoren voor het hoger en ook meer als
gelijkwaardig waarderen van de zes dimensies zijn: vrouw zijn versus man, het ouder worden en het
hebben van een relatief lagere opleiding. De grootste invloed heeft het zelf ervaring hebben met een
chronische ziekte, waarbij het waarderen van de zes dimensies toeneemt naarmate men de ziekte
langer heeft. Alleen bij fysiotherapeuten werkt dit omgekeerd: langer ziek brengt een smallere
invulling van het begrip gezondheid mee.
De conclusies van het onderzoek zijn:


Er is veel ondersteuning voor het concept, met name voor het feit dat het de mogelijkheid van
gezondheid, náást ziekte, benadrukt.



Aandacht voor ziekte, én voor een goede behandeling daarvan, moet een plek houden.



De inventarisatie van indicatoren van gezondheid resulteerde in zes dimensies van gezondheid,
nader gespecificeerd in 32 aspecten.



Het hebben van ervaring met ziekte brengt met zich mee dat mensen gezondheid breder gaan
beschouwen dan voorheen, nl. betrekking hebbend op het hele leven.



Kwaliteit van leven wordt als een onderdeel van gezondheid gezien.



Een andere ‘framing’ van gezondheid werd aanbevolen om verwarring te voorkomen; immers
door veel stakeholders in de gezondheidszorg én in de volksmond wordt gezondheid veelal nog
beschouwd als ‘afwezigheid van ziekte’. Tevens werd visualisering aanbevolen.

Op basis van deze bevindingen wordt aanbevolen:


Om de brede invulling van gezondheid, zoals patiënten die hanteren, als uitgangspunt te nemen.



Om verwarring te voorkomen een andere ‘framing’ van de term gezondheid, dan afwezigheid
van ziekte, te zoeken. ‘Gezondheid breed’ of ‘positieve gezondheid’ zijn mogelijkheden; het
discours zal hierover gevoerd moeten worden.



Om bij de operationalisering van het concept in de brede invulling van gezondheid, een
visualisatie in de vorm van een ‘benchmark’ te ontwikkelen, met de zes hoofddimensies als
assen. Deze benchmark kan door ‘gebruikers’ op grond van de subjectieve beleving van de
kwaliteit van de zes dimensies worden ingevuld, alleen of in gesprek met een hulpverlener.



Om een koppeling te maken tussen de benchmark en objectieve meetsystemen. Enkele opties
voor meetinstrumenten worden genoemd.



Om een koppeling van de benchmark met handelingsperspectieven te realiseren, met als doel
de subjectief ervaren kwaliteit van de dimensies te versterken.



Om een en ander in een aantal pilots in verschillende toepassingsvormen (bijv. in
huisartsenpraktijken, bij triages, bij vaststellen verzekeringspakket, etc.) nader praktisch uit te
werken.



Om het concept ‘gezondheid breed’/ ‘positieve gezondheid’ / ..inhoudelijk nader uit te werken.



Om t.z.t. te onderzoeken of een toegenomen score op de zes pijlers van de benchmark een
effect heeft op morbiditeit en prognose.
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Summary
With a cover publication in the British Medical Journal titled ‘How should we define health‘ in 2011 a
new, dynamic definition of health was introduced: ‘Health as the ability to adapt and to self manage,
in the face of social, physical and emotional challenges'. This general concept describes health not
as a stable endpoint but puts function, resilience and self direction centrally. The current project is
initiated to operationalize this general concept. The aim was to identify how the concept could be
further specified and made measurable. To meet this purpose, in a study with a qualitative and a
quantitative part, six stakeholder domains in healthcare were approached with questions. These
stakeholder domains are: clinicians, patients with a chronic condition, policy makers, insurers, public
health actors and citizens; later a seventh domain was added, namely researchers from different
areas of life. All stakeholders, in a total of 50 interviews, focus groups and working groups with
altogether 140 persons, were questioned about positive and negative aspects about the new concept
and how things should be so specified. Also they were asked what they considered as indicators of
health. After all, if the definition is ‘the ability to adapt .... ', to which dimensions of health does this
refer to? Finally they were asked whether they think that the indicators and the new concept match.
The interview, focus group and working group reports were qualitatively evaluated. This revealed
several positive and several negative comments about the concept. The ones mentioned most often
were processed to questions in a survey questionnaire.
The question about health indicators yielded 556 observations. In a consensus process with NIVEL
these were categorized into six main dimensions and 32 underlying aspects of health. The main
dimensions are: bodily functions, mental functions and -perception, the spiritual dimension, quality of
life, social & societal participation and daily functioning.
These main dimensions were also processed into questions for the questionnaire, connecting
questions to aspects that are connected to the domains. Also a request to rank the six main
dimensions was included.
The survey questionnaire was distributed among the stakeholder groups, partly through panels,
partly through networks. The response after one month was1938. Nearly 50% of respondents felt
positive about the concept that it stresses the fact that someone is more than his illness and that it
stresses the power of people instead of emphasizing their weakness. 42% felt negative about the
fact that the concept requests a lot from a person and question whether everyone is capable of doing
this. Moreover, the description seems to ignore actual disease or give it no real position.
When asked which aspects of the six main dimensions one considers an important part of health, it
showed that all stakeholder groups assessed equally important the bodily dimension. The
assessments of the other five dimensions showed significantly different valuations. Patients evaluate
all six dimensions as almost equally important, which means that they think in a broad concept of
health, while other stakeholder groups scored for the various dimensions often significantly different
grades. The largest differences occur in the importance attached to the spiritual dimension and the
dimension social-societal participation. The clinicians differ significantly from the patients, but when
the group is divided into doctors, physiotherapists and nurses, the nurses appear to assess almost
identical like the patients. Also 'healthy' citizens score the five dimensions differently from patients.
Influencing factors for assessing higher and a more equivalent value for the six dimensions are:
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being female versus male, aging and having a relatively lower education. The greatest influence
comes from the self experience with a chronic disease, in which the value of the six dimensions
increases and broadens as one has the disease longer. Only with physiotherapists this works
conversely: longer sickness brings a narrower interpretation of the concept of health along.
The conclusions of the study are:


There is much support for the concept, in particular for the fact that the possibility of health, in
addition to disease, is being stressed.



Attention to disease, and for proper treatment, should take place.



The identification of indicators of health resulted in six dimensions of health, specified in 32
aspects.



Having experience with disease implies that people come to consider health broader than
before, ie it concerns the whole life.



Quality of life is seen as a part of health.



Another 'framing' of health was recommended to avoid confusion, as by many stakeholders in
the healthcare sector and in the street health is often still regarded as 'absence of disease'. It
was also recommended to visualize.

Based on these findings, it is recommended:


To take the broad definition of health, like patients use it, as a starting point.



To avoid confusion, to search for another 'framing' of the term health than the absence of
disease. 'Health broad' or 'positive health' are possibilities, the discourse will need to decide.



To use for the operationalization of the concept the broad approach to health, and develop a
visualization in the form of a benchmark, with the six main dimensions as axes. This benchmark
can be used by filling in, on the basis of the subjective perception of the quality of the six
dimensions, alone or in conversation with a counsellor.



To create a link between the benchmark and objective measurement systems. Some options for
measuring instruments are mentioned.



To associate to the benchmark action perspectives, with the aim to strengthen the perceived
quality of the dimensions.



To all elaborate this in a number of pilots in different application forms (eg general practitioners,
at triages, to establish insurance, etc.), close to practical work.



To elaborate the content of ‘health broad '/' positive health '/ ... further.



To investigate whether increased scores on the six pillars of the benchmark have an effect on
morbidity and prognosis.
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1 Inleiding en doelstelling
Met een coverpublicatie in de British Medical Journal (BMJ, 2011) ‘How should we define health’1 is
een nieuwe route ingezet voor de ontwikkeling van de gezondheidszorg. Hierbij wordt gezocht naar
een nieuwe definitie van ´gezondheid´, nieuw ten opzichte van de WHO definitie uit 19482 die nog
steeds gehanteerd wordt, ondanks de verschuiving van het zwaartepunt van infectie- naar
chronische ziekten en de demografische verschuivingen. Volgens de oude -statische- definitie is
eigenlijk niemand gezond en dit veroorzaakt -onbedoeld- voortgaande medicalisering. Het nieuwe,
dynamische concept ‘Health as the ability to adapt and to self manage, in the face of social, physical
and emotional challenges’ stelt functioneren, veerkracht en zelfregie centraal.
Bij de huidige toename van de levensverwachting en tevens toename van het aantal chronisch
zieken, is een perspectief op de mogelijkheid van gezondheid en levenskwaliteit, náást het bestaan
van ziekte bij dezelfde persoon, een relevant thema.
In de complexe discussie met betrekking tot een nieuwe definitie of omschrijving van gezondheid is
de benadering van socioloog Blumer3 over concepten gevolgd, die zgn. sensitizing of general
concepts onderscheidt van definite of operational concepts. General concepts hebben een meer
algemeen karakter en worden veelal gemakkelijk herkend naar hun strekking. Operational concepts
zijn een nadere uitwerking van een general concept, ten behoeve van specifieke toepassingen.
Het nieuwe general concept van gezondheid beoogt een nieuwe visie en ook handelingsperspectieven te bieden aan een brede groep van betrokkenen bij de gezondheidszorg.
Het voorliggende project in opdracht van ZonMw had dan ook tot doel om een aanzet geven tot de
operationalisering van de algemene omschrijving ‘Health as the ability to adapt and to self manage’.
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2 Projectopzet
Om tot een operationalisering te kunnen komen van het nieuwe concept van gezondheid, is gekozen
voor een onderzoek met een kwalitatief en een kwantitatief deel, in een opzet met de volgende
stappen:
1.

Ter nadere specificering van het nieuwe concept werden bij verschillende stakeholderdomeinen
in de gezondheidszorg op een kwalitatieve wijze meningen geïnventariseerd, over zowel
positieve als negatieve aspecten van het concept. ZonMw benoemde zes domeinen, nl.
behandelaren, patiënten, beleidsmakers, verzekeraars, gezondheidsvoorlichters (public health
actors) en burgers. De onderzoekers voegden hier een zevende domein aan toe, nl.
onderzoekers, omdat onder hen mogelijk onverwachte en relevante inzichten ten aanzien van
het onderwerp gevonden konden worden.
Om naar een operationalisering te komen werd bij de rondgang langs de stakeholderdomeinen
tevens de vraag gesteld naar indicatoren van gezondheid. Expliciet werd gevraagd om deze te
benoemen onafhankelijk van het nieuwe concept, opdat het resultaat een brede inventarisatie
zou zijn van gezondheidsindicatoren - bottom up - ongeacht iemands mening over het concept.
Nadien werd gevraagd in hoeverre de genoemde indicatoren, naar de mening van de
ondervraagde, pasten bij het nieuwe concept.

2.

De geïnventariseerde meningen over het concept werden samengevat en de genoemde
indicatoren van gezondheid werden geconcentreerd en gecategoriseerd.

3.

Op basis hiervan werd een surveyvragenlijst samengesteld, met als doelstelling hiermee op
kwantitatieve wijze inzicht te krijgen in de mening van een grotere vertegenwoordiging van de
zeven stakeholderdomeinen over het concept en over wat men als gezondheidsindicatoren
beschouwt. Deze vragenlijst werd via meerder routes uitgezet en de resultaten werden
statistisch geanalyseerd.

4.

Een literatuurstudie werd verricht naar bestaande meetinstrumenten voor
gezondheidsindicatoren en naar conceptuele modellen die bij de operationalisering gebruikt
zouden kunnen worden.

5.

In dit rapport wordt een en ander geïntegreerd tot een conceptual framework en wordt een
reflectie gegeven op de gevonden resultaten. Tot slot wordt een perspectief geschetst voor
vervolgstappen.

De inhoud van dit rapport zal worden bewerkt tot een wetenschappelijke publicatie die zal worden
aangeboden aan een peer reviewed tijdschrift.

Projectopzet
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3 Materiaal en methoden
3.1 Interviews, focusgroepen en workshops
In de kwalitatieve fase van het onderzoek werd een combinatie van methoden gebruikt. Aanvankelijk
was beoogd om bij alle stakeholderdomeinen, behandelaren, patiënten, beleidsmakers,
verzekeraars, gezondheidsvoorlichters (public health actors), burgers en later ook onderzoekers,
gegevens te verzamelen via focusgroepen. Na enkele voorbereidende gesprekken met
beleidsmakers was de conclusie dat het medium focusgroep niet voor alle stakeholdergroepen het
meest geschikt zou zijn, omdat er, naast de antwoorden op de onderzoeksvragen, nog veel
waardevolle aanvullende informatie beschikbaar bleek. Voor zover dat praktisch realiseerbaar was is
toen gekozen voor individuele of duo-, kwalitatieve, semi-gestructureerde interviews, waarvan enkele
telefonisch werden afgenomen. Daarnaast werden met een aantal groepen betrokkenen wèl
focusgroepen gehouden, nl. met zeven patiëntengroepen, met een groep ‘gezonde’ burgers, met
een groep ouderen en met een groep verpleegkundigen. In enkele situaties werden tijdens
workshops, die daartoe de geëigend waren, onderzoeksvragen voorgelegd aan de deelnemers.
Tevens werd literatuur bestudeerd over de verschillende stakeholderdomeinen.
De gesprekspartners werden via verschillende kanalen gevonden, waarbij gestreefd werd naar
spreiding. Allereerst werd met de opdrachtgever een lijst met potentiële gesprekspartners opgesteld.
Daarvan werd een aantal benaderd. Daarnaast werden voor de behandelaren artsen benaderd uit
verschillende specialismen en werksituaties, naast enkele fysiotherapeuten en een focusgroep met
verpleegkundigen. Voor de patiënten werden de zeven patiëntenverenigingen benaderd die
aangesloten zijn bij het Landelijk Actieprogramma Zelfmanagement (LAZ) en via deze verenigingen
werd opgeroepen om deel te nemen aan ziekte specifieke focusgroepen. Verder werd een workshop
voor mensen met neurologische aandoeningen. Voor de beleidsmakers werden enkele landelijke
organisaties uit de gezondheidszorg benaderd. Bij enkele organisaties werden interviews gehouden
met leidinggevenden en bij enkele andere werd na een kort gesprek (waarin niet alle
onderzoeksvragen aan bod kwamen) aanbevolen literatuur bestudeerd. Ook werden deelnemers aan
een workshop bevraagd.
Via een contact bij een ziektekostenverzekeraar werden verschillende verzekeraars benaderd en
uitgenodigd voor een interview. Gelet werd op grootte en regionale spreiding van de verzekeraars.
Voor de gezondheidsvoorlichters werden organisaties op landelijk en provinciaal niveau benaderd
voor interviews en werd een workshop van gezondheidsvoorlichters bevraagd.
Voor de burgers werd twee focusgroepen gehouden, één met ‘gezonden’ uit een aantal
huisartspraktijken en één met ‘ouderen’ via een netwerk van ouderen. Daarnaast werd literatuur
bestudeerd4. Voor de onderzoekers werden representanten gezocht op verschillende
levensdomeinen, nl. op het gebied van fysiologie, sport, voeding, psychologie, sociale aspecten en
health literacy.
In alle situaties van interviews, focusgroepen of workshops werd eerst een inleiding gegeven met
uitleg over het concept. Het concept werd gepresenteerd in de Engelse versie en vervolgens in een
Nederlandse vertaling: ‘gezondheid als het vermogen je aan te passen en zelf management te
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voeren’ en in een meer vrije vertaling: ‘gezondheid als het vermogen flexibel om te gaan met
veranderingen en je eigen regie te voeren’.
Daarna werden achtereenvolgens drie vragen gesteld:
1.

Wat vindt u van de omschrijving ‘Health as the ability to adapt and to self manage’ (of de
Nederlandse versie)? Wat vindt u er positief aan en wat negatief?

2.

Wat zijn voor u ‘indicatoren voor gezondheid’, met andere woorden, waar meet u gezondheid
aan af?

3.

Vallen deze indicatoren onder de genoemde omschrijving of gaan ze over iets anders?

De gesprekken werden, op enkele van de eersten na, opgenomen en uitgeschreven. Daarna werden
ze door de interviewer samengevat - met behoud van spreektaal - en ter accordering aan de
geïnterviewde(n) en focusgroep deelnemers voorgelegd. De samenvattingen zijn bijgevoegd in dit
rapport in Bijlage 4.
Er werden 37 interviews gehouden met in totaal 45 personen, 10 focusgroepen met in totaal 70
personen en 3 workshops met in totaal 25 personen. In totaal zijn zo aan 140 mensen de
onderzoeksvragen voorgelegd (in een aantal gevallen vraag 3. niet).
Enkele interviews werden gehouden nádat de categorisering met NIVEL had plaatsgevonden. De
indicatoren voor gezondheid die in die gesprekken werden genoemd zijn niet toegevoegd aan de lijst
met indicatoren op basis waarvan de categorisering is uitgevoerd. De antwoorden uit die laatste
interviews zouden overigens aan de indicatorenlijst geen nieuwe gezichtspunten hebben
toegevoegd.

3.2 Categorisering van dimensies
De interviewer, die ook de samenvattingen maakte, verzamelde op kwalitatieve wijze de antwoorden
op vraag 1, ‘Wat vindt u aan het nieuw voorgestelde concept positief en wat negatief?’. Deze werden
samengevat en worden beschreven in het hoofdstuk Resultaten.
De antwoorden op de 2e vraag, naar ‘indicatoren van gezondheid’, werden genummerd naar
herkomst en samengevoegd in een Excel-bestand. Dat leverde 556 uitspraken over gezondheidsindicatoren op, zie Bijlage 3. De verzamelde indicatoren werden vervolgens gecategoriseerd in een
consensusproces in samenwerking met het NIVEL. Allereerst maakten de twee onderzoekers van
het voorliggende project gezamenlijk, aan de hand van een literatuurstudie naar gehanteerde
dimensies van gezondheid 5-22, een voorlopige indeling met acht hoofddimensies en een restgroep en
codeerden zij de 556 genoemde aspecten naar deze dimensies. Vervolgens werd het bestand met
de 556 uitspraken, en eveneens de voorgestelde dimensies en het overzicht van de geraadpleegde
literatuur, aangeboden aan het NIVEL. Niet verstrekt werd de codering van de projectonderzoekers.
De twee onderzoekers van het NIVEL, werkzaam in onderzoek rond chronisch zieken en in
onderzoek rond patiënten perspectief in het algemeen, codeerden vervolgens onafhankelijk van
elkaar de 556 uitspraken, met gebruikmaking van de voorgestelde dimensies en daarbij vormden zij
zich ook een mening over de bruikbaarheid van de dimensies en literatuur bezonnen zich op
eventuele wijzigingen.
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Op deze wijze kwamen drie categoriseringen beschikbaar en deze werden vervolgens in een
consensusbijeenkomst, in aanwezigheid van een waarnemer van het NIVEL, doorgesproken,
beargumenteerd en bediscussieerd. Daarbij bleek bij de codering van sommige uitspraken het
verschil in uitgangspositie van de verschillende onderzoekers van betekenis. De projectonderzoekers
hadden alle uitspraken zelf opgetekend uit de mond van de geïnterviewden en kenden de context
ervan, terwijl de NIVEL-onderzoekers deze context misten. Het proces leidde tot een reductie van
het aantal dimensies; enkele dimensies en aspecten werden samengevoegd (zie Resultaten) en de
indeling werd enigszins herzien. Een nieuwe codering met zes hoofddimensies en een restgroep
werd weer voorgelegd aan de NIVEL-onderzoekers en na nog een ronde digitale uitwisseling werd
consensus bereikt tussen de onderzoekers en werd de indeling in zes hoofddimensies van
gezondheid en een specificatie in 32 aspecten vastgesteld. Daarnaast bleef er een restgroep waarin
overige uitspraken waren ondergebracht.
De antwoorden op vraag 3, ‘Vallen deze indicatoren onder de genoemde omschrijving of gaan ze
over iets anders?’ werden samengevat en worden beschreven in het hoofdstuk Resultaten.

3.3 De vragenlijst
Op basis van deze uitkomsten werd een digitale surveyvragenlijst samengesteld met als doel de
resultaten van vraag 1. en vraag 2. te toetsen bij de stakeholder domeinen. Vraag 3. werd niet
meegenomen, omdat de vorm van een surveyvragenlijst niet geschikt werd geacht voor deze vraag.
De digitale vragenlijst werd ontworpen met behulp van het programma MWM2.
Allereerst werden demografische vragen en vragen naar opleiding en werksituatie gesteld. Dan een
vraag naar de eigen ervaring met ziekte. Vervolgens werd het nieuwe concept geïntroduceerd en
werd in twee meerkeuzevragen gevraagd welke positieve en negatieve oordelen over het concept
men onderschreef. Dan volgden vragen over de zes hoofddimensies (in de vragenlijst categorieën
genoemd) en de bijbehorende aspecten. Op een schaal van 1-9 werd gevraagd hoezeer men een
bepaald aspect niet (1 als uiterste) of wel (9 als uiterste) een belangrijk aspect van gezondheid vond;
ook ‘weet niet’ was een optie. Om de omvang van de vragen zoveel mogelijk uniform te houden werd
per dimensie niet letterlijk naar alle aspecten (minimaal vier, maximaal zeven) gevraagd, maar werd
wel beoogd om de verschillende dimensies met de vragen goed te karakteriseren. Zo werd bij de
dimensie mentale functies en – beleving één aspect niet meegenomen en bij de spirituele dimensie
werd één aspect tot twee vragen verwerkt.
Criteria voor de deelnemers waren dat men 18 jaar of ouder moest zijn en verder dat zij een zo groot
mogelijke diversiteit representeerden.
Voor elke stakeholdergroep werd in het MWM2 programma de vragenlijst met enkele specifieke
vragen aangepast en werd een aparte link voor deze groep naar het onderzoek aangemaakt. Bij de
behandelaren werd de vragenlijst verder opgesplitst in de sub-stakeholdergroepen artsen,
verpleegkundigen en verzorgenden, en fysiotherapeuten. De basis van elk van de vragenlijsten was
gelijk en daarnaast waren er per groep enkele specifieke aanpassingen zoals vragen over het
opleidingsniveau binnen de groep, het werkgebied en/of een specialisatie.
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Om de kwaliteit te borgen werd de concept vragenlijst voor een beoordeling en advisering
voorgelegd aan het academisch onderzoeksbureau Flycatcher in Maastricht dat gespecialiseerd is in
online vragenlijstonderzoek. Op hun advies werden nog enkele kleine veranderingen aangebracht.
Ook werd een oordeel gevraagd t.a.v. het benodigde aantallen deelnemers ten behoeve van de
power. Flycatcher adviseerde te streven naar 400 respondenten per doelgroep. De vragenlijst is te
vinden in Bijlage 1.
Werving van de deelnemers
De online vragenlijst werd in de periode van 15 oktober tot 15 november 2012 uitgezet bij de
verschillende stakeholderdomeinen via verschillende routes, afhankelijk van de beschikbaarheid van
een onderzoekspanel of een netwerk.


Behandelaren – Benaderd werden artsen, fysiotherapeuten en verpleegkundigen en
verzorgenden, via de diverse beroepsverenigingen. Artsen werden benaderd via het
onderzoekspanel van de KNMG, fysiotherapeuten via het onderzoekspanel van de KNGF,
verpleegkundigen en verzorgenden werden uitgenodigd tot deelname via de ledenbrief van de
V&VN. Bij de laatste groep betrof dit een ongecontroleerde verspreiding.



Patiënten – Benaderd werden acht patiëntenverenigingen met het verzoek oproepen tot
deelname te doen. Toen dit na 14 dagen met herhaalde oproepen niet tot een gewenst aantal
deelnemers had geleid, is alsnog bureau Flycatcher ingeschakeld. Zij hebben de vragenlijst
verwerkt in hun eigen vragenlijstsysteem en onder leden van hun panel, die bekend waren met
één of meerdere chronische ziekten, verspreid.



Beleidsmakers – Uitgenodigd om deel te nemen werden de secretarissen van het Ministerie van
VWS, de Gezondheidsraad, de Raad voor de Volksgezondheid (RVZ), het College voor
Zorgverzekeringen (CVZ) en ZonMw via contactpersonen bij deze organisaties. Dit betrof een
ongecontroleerde verspreiding.



Verzekeraars – Uitgenodigd om deel te nemen werden de beleids- en managementskaders van
verzekeraars Achmea-Agis, Menzis, CZ en ENO-Salland via contactpersonen bij deze
organisaties. Dit betrof een ongecontroleerde verspreiding.



Public Health Actors – Een uitnodiging om deel te nemen werd uitgezet binnen de GGD via
GGD-Nederland, via Twitter naar het netwerk van het Centrum Gezond Leven (RIVM) en verder
via de netwerken van oud NIGZ-medewerkers. Dit betrof een ongecontroleerde verspreiding.



Burgers – Een representatieve vertegenwoordiging van de Nederlandse samenleving deed mee
via het gecertificeerde panel van Bureau Flycatcher. Flycatcher heeft de vragenlijst, zoals
ontworpen in MWM2, verwerkt in het eigen digitale vragenlijstsysteem en uitgezet onder hun
panel. Daarnaast vanuit de projectonderzoekers een uitnodiging tot deelname uit naar een
netwerk van ouderen.



Onderzoekers – Een uitnodiging om deel te nemen werd uitgezet via contactpersonen bij TNO
Zeist en TNO Leiden, bij twee leerstoelgroepen van de WUR, bij de afdeling Psychologie van de
Universiteit Utrecht, bij de afdeling Sociale Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam en
bij de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht. Dit betrof een
ongecontroleerde verspreiding.
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Data analyse
De resultaten van de vragenlijsten onder de verschillende stakeholdergroepen zijn samengevoegd
tot één database. Beschrijvende statistiek met behulp van SPSS (versie 21) is uitgevoerd om de
demografische gegevens in kaart te brengen. Beschrijvende statistiek is eveneens toegepast om de
positieve en negatieve kanten aan het nieuwe gezondheidsconcept zoals aangegeven door
respondenten in kaart te brengen. Voorts zijn de gemiddelde scores per aspect berekend en de
volgorde van de rangscores over de dimensies bepaald. Een hoofdcomponentenanalyse is
uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de structuur van de 32 voorgelegde gezondheidsaspecten.
Daartoe is op basis van de verzamelde kwantitatieve data nagegaan of er, en zo ja welke,
overkoepelende dimensies te onderscheiden zijn en in hoeverre elk van de 32 genoemde aspecten
een voldoende unieke bijdrage leveren aan het totale begrip gezondheid en aan de afzonderlijke
dimensies.
Op basis van de scores m.b.t. het beoordeelde belang van elk van de gezondheidsaspecten zijn
totaalscores voor de zes afzonderlijke dimensies berekend. Daartoe is voor elke dimensie het
gemiddelde genomen van de scores zoals toegekend aan de bijbehorende aspecten. Er is nagegaan
in hoeverre de totaalscores op de zes gezondheidsdimensies statistisch van elkaar verschillen
binnen elk van de stakeholdergroepen. Tot slot is er gekeken naar verschillen in toegekende
totaalscores voor de dimensies tussen verschillende subpopulaties. Deze subpopulaties waren
gebaseerd op de kenmerken van stakeholdergroep, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en de
aanwezigheid en duur van chronische ziekte(n).
Aangezien de data voor de totale onderzoekspopulatie en de verschillende subpopulaties niet
normaal verdeeld bleken te zijn (Shapiro-Wilk<0,05), is er getoetst aan de hand van nonparametrische tests.

3.4 Literatuur
Literatuur werd gezocht via Pubmed, Embase en Google Scolar. Gezocht op het zoekwoord Health
en in combinatie met Theorie met de zoektermen: Concept, Framework, Theory, Domain, Policy,
Aspect, Determinant.
Bij Operationalisatie de zoektermen: Measurement, Health outcome, Assessment, Indicator,
Evaluation, Instrument. Bij Stakeholder de zoektermen: Patient, Professional, Clinician, Insurance,
Policy, Politics, Public. Bij Systeem de zoektermen: Healthcare en Care. Verder werd gezocht aan de
hand van referenties uit de gevonden literatuur, via diverse websites en op suggestie van
gesprekspartners binnen de stakeholderdomeinen. Er werd geen afgebakende periode
aangehouden.
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4 Resultaten
4.1 Resultaten van het kwalitatieve onderzoek
4.1.1. De antwoorden op vraag 1.
In de kwalitatieve fase van het onderzoek werd allereerst de vraag gesteld ‘Wat vindt u van de
omschrijving ‘Health as the ability to adapt and to self manage’? Wat vindt u er positief aan en wat
negatief?’.
De antwoorden samengevat:
Positief werd gevonden:


Dat de omschrijving het perspectief geeft, dat de mens méér is dan zijn ziekte en naast die ziekte
ook nog heel gezond kan zijn. Illustratie: Bij de focusgroepen met patiënten was één van de
vragen op het intakeformulier ‘Voelt u zich gezond / ziek?’. Van de 48 deelnemers kozen 33 (69%)
‘gezond’, 9 (18,5%) ‘ziek’ en 6 (12,5%) zeiden ‘het wisselt’. Of zoals een arts, die zelf meerdere
ziektes heeft, zei ‘Als alles goed gereguleerd en onder controle is, voel ik mij absoluut gezond!’.



Dat het de kracht van mensen benadrukt en niet hun zwakte. Illustratie: Vooral patiënten
spraken uit zich door deze omschrijving aangesproken te voelen in hun kracht en zij beleven dat
dit hun gezondheid vervolgens ook weer goed doet.



Dat de eigen regie wordt benoemd. Illustratie: Veel patiënten vertelden dat zij ervaren dat het
hebben van eigen regie hen gezonder maakt. Gezondheid werd vaak ook omschreven als ‘Je
ding kunnen doen’, zowel door patiënten als veel andere stakeholders. Patiënten vonden de
omschrijving ‘eigen regie’ overigens aansprekender dan ‘zelfmanagement’.



Dat de omschrijving de eigen verantwoordelijkheid van mensen aanspreekt. Illustratie:
Gekoppeld aan gezondheid als ‘Je ding kunnen doen’ wordt het dragen van eigen
verantwoordelijk als logisch ervaren, zowel door patiënten als anderen. Wel werd door patiënten
uitgesproken, dat men bij die eigen verantwoordelijkheid wel meer eigen keuzevrijheid wil, wat
betreft type behandelingen, dan nu het geval is.



Dat de omschrijving gezondheid als dynamisch beschrijft en niet als een statische toestand.
Illustratie: Een arts zei ‘Wij zijn als artsen opgeleid tot het realiseren van de 95%
normaalwaarden. En alles wat er buiten valt is ziek en afwijkend. Maar ik zie mensen met exact
dezelfde symptomen, waarbij de één het een plaats geeft en weer het heft in handen heeft
genomen over zijn leven, over zijn gezondheid én z’n ziekte, en er zijn mensen die bij de pakken
neer gaan zitten. Dat is wat mij betreft de grens tussen ziekte en gezondheid, veel meer dan als
iets afwijkt van de norm. En die grens is ook beïnvloedbaar, alleen hebben wij daar vaak de
gelegenheid niet voor’.



Dat de omschrijving de relatie behandelaar – patiënt gelijkwaardiger zal worden. Illustratie: zowel
behandelaren als patiënten noemden het ‘shared decision making’ als passend bij deze
omschrijving.

Overige oordelen zijn te vinden in de verslagen van de interviews en focusgroepen in Bijlage 4.
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Negatief werd gevonden:


Dat de omschrijving heel breed is en over het hele leven gaat, in plaats van over gezondheid.
Illustratie: Gezegd werd ‘Het hele leven gaat over de kunst van je aanpassen aan wisselende
omstandigheden en dat zien te managen. Deze omschrijving gaat over levenskunst, maar dat is
toch veel méér dan gezondheid?’.



Dat gezondheid toch vooral afwezigheid van ziekte is. Illustratie: Patiënten met kanker vertellen
dat de omgeving verwacht dat ze in bed gaan, want ze zijn toch ziek? Artsen bevestigen dat in
de volksmond ‘gezond’ betekent ‘geen ziekte hebben’. En artsen zeggen zelf ook zo te denken,
of in de trant van ‘gezond is klachtenvrij’.



Dat deze omschrijving nogal wat vermogens van mensen vraagt. Kán iedereen dit wel?
Illustratie: De omschrijving werd gekwalificeerd als door en voor witte, hoog opgeleide mensen
bedacht en bedoeld. Veel mensen in de huidige maatschappij missen al de meest basale
gezondheidsvaardigheden. Zie de grote verschillen in gezondheid tussen groepen met
verschillend opleidingsniveau.



Dat het de vraag is of iedereen wel de verantwoordelijkheid wil nemen, die door de omschrijving
wordt aangesproken. Illustratie: Diverse malen werd de zorg uitgesproken dat met deze
omschrijving een cultuur kan ontstaan van sociale uitsluiting wanneer mensen kiezen voor
ongezond gedrag, terwijl ze onder omstandigheden leven die zo stressvol zijn, dat dát gedrag
een soort uitlaatklep voor hen is. Als ze dan ziek worden kan een ‘blaming the victim’ ontstaan.



Dat de omschrijving feitelijke ziekte onbelangrijk lijkt te maken en naar de achtergrond kan
schuiven. Illustratie: Zoals een arts zei: ‘Deze omschrijving creëert het risico dat je met een
ernstige ziekte, bijv. een chronisch nierfalen waarvoor je moet dialyseren, tóch ‘gezond’
verklaard wordt. Je bent immers goed bent aangepast aan je regelmatige dialyses en je kunt je
leven mét je ziekte goed managen. Maar je voelt je wel altijd ellendig. Het risico van ‘gezond
verklaard worden’ zou kunnen zijn dat je daarmee wordt uitgesloten van allerlei voorzieningen.
Verzekeraars zouden het kunnen aangrijpen om te bezuinigen!’.



Dat een risico van de omschrijving is, dat hierdoor mensen te laat naar de dokter gaan.
Illustratie: ‘Veel rokers krijgen een steeds slechtere conditie, gaan daardoor minder bewegen,
worden daardoor zwaarder, waardoor hun conditie en lichamelijke gezondheid nog weer slechter
wordt. Door onkunde denken dat ze zich hier aan moeten aanpassen, ‘Want ja, ik rook toch?’.
Deze omschrijving is alleen goed ná een diagnose!’.



Dat het een interpretatie kan inhouden dat mensen zich maar moeten aanpassen aan slechte
levensomstandigheden. Illustratie: Het concept werd wel een neoliberale omschrijving genoemd,
waarbij iedereen het zelf maar moet zien te redden. Terwijl zoveel van je mogelijkheden
afhangen van waar je wiegje heeft gestaan en of je een sociaal netwerk en vangnet hebt,
enzovoort.

Overige oordelen zijn te vinden in de verslagen van de interviews en focusgroepen in Bijlage 4.
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4.1.2. De antwoorden op vraag 2.
De tweede vraag was naar indicatoren van gezondheid. De 562 uitspraken werden een
categoriseringsproces in samenwerking met het NIVEL geconcentreerd. Van de aanvankelijke acht
hoofddimensies werden enkele dimensies en aspecten samengevoegd, namelijk ‘sociale participatie’
en ‘maatschappelijke participatie’ werden samengevoegd tot ‘sociaal-maatschappelijke participatie’
en ‘health literacy’, die eerst een aparte dimensie was, werd ondergebracht bij de dimensie ‘ADL’. Zo
werden tenslotte zes hoofddimensies van gezondheid geïdentificeerd, nl.


Lichaamsfuncties



Mentale functies & - beleving



Spirituele dimensie



Kwaliteit van Leven



Sociaal-maatschappelijke participatie



Dagelijks functioneren

De zes hoofddimensies zijn nader gespecificeerd in 32 aspecten, zie Tabel 1.
Tabel 1. De zes hoofddimensies gespecificeerd in 32 aspecten
Lichaamsfuncties

Mentale functies &
-beleving

Spirituele dimensie

Kwaliteit van Leven

Sociaal-maatschappelijke
participatie

Dagelijks
functioneren

Medische feiten

Cognitief functioneren

Zingeving / meaningfulness

Kwaliteit van leven/
welbevinden

Sociale en communicatieve
vaardigheden

Basis ADL

Medische
waarnemingen

Emotionele toestand

Doelen / idealen
nastreven

Geluk beleven

Betekenisvolle relaties

Instrumentele ADL

Fysiek functioneren

Eigenwaarde/
zelfrespect

Toekomst perspectief

Genieten

Sociale contacten

Werk vermogen

Klachten en pijn

Gevoel controle te
hebben/manageability

Acceptatie

Ervaren gezondheid

Geaccepteerd worden

Health literacy

Energie

Zelfmanagement en
eigen regie

Lekker in je vel zitten

Maatschappelijke
betrokkenheid

Veerkracht resilience,
SOC

Levenslust

Betekenis vol werk

Balans

De zes hoofddimensies en de bijbehorende 32 aspecten van gezondheid zijn gekarakteriseerd aan
de hand van een aantal indicatoren, zoals genoemd door geïnterviewden, in Tabel 2. (op de
volgende bladzijde)
Daarnaast was er een restgroep, met macro-indicatoren en enkele uitspraken die niet binnen de zes
hoofddimensies te plaatsen waren, zie Tabel 3.
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Tabel 2. De 32 aspecten met voorbeelden van uitspraken
Lichaamsfuncties

Mentale functies & -beleving

Spirituele dimensie

Kwaliteit van Leven

Medische feiten

Cognitief functioneren

Zingeving / meaning-fulness

Kwaliteit van leven/
welbevinden

-Medisch technische bepalingen

-Cognitief goed functioneren

-Vitale functies

-In staat zijn helder te denken

-Medicatiegebruik

-Kunnen concentreren

-Verhouding belastingbelastbaarheid

-Wilsbekwaam zijn
Emotionele toestand

Medische waarnemingen

-Emotioneel welbevinden

-Observaties

-De stemming

-De eerste indruk

-Vrij van angsten en depressies

-Kleur/oogopslag/houding
-Pluis/niet pluisgevoel, intuitie

-Positiviteit
Eigenwaarde/ zelfrespect

-Uit het leven betekenis
kunnen halen

-Zichzelf kunnen wassen
en aankleden

-Flourishing
-Voor mijzelf een prettige
manier van functioneren

-Sociale contacten kunnen
onderhouden, niet alleen virtueel

-Kunnen eten

-Mét beperking zónder
stress die dingen kunnen
doen die je zinvol vindt, die
bij je horen en waar je je
aan kunt opladen
-Dankbaarheid
Doelen / idealen nastreven

-Liefde voor mijzelf

-Het functioneren van zintuigen

-Je ‘ding’ kunnen doen

-Menswaardig functioneren in de
laatste levensfase

Klachten en pijn

-Individualiteit
Gevoel controle te hebben /
manageability

-Klachtenvrij zijn

-Gevoel controle te hebben

-Geen pijn of ongemak ervaren

-Vertrouwen in eigen kunnen
hebben

-Pijn op een aanvaardbaar
niveau
-Bijna vergeten om medicatie in
te nemen
Energie
-Fitheid
-Vitaliteit
-Zich energiek voelen
-Zich niet moe voelen

-Grip op je leven hebben
-Je pijn kunnen handelen
Zelfmanagement en eigen regie
-Gevoel van zelfmanagement
-Eigen regie kunnen voeren
-Weten wat ik wel en niet kan
-Zelfregulatiecompetentie
hebben
Veerkracht resilience, SOC
-Mentale veerkracht ervaren
-Aanpassingsvermogen
-In je kracht kunnen blijven
-Sense of Coherence (SOC)
situationeel en qua levensfase

Geluk beleven
-Gelukkig zijn
-Geluksgevoel
-Geluksscore van 8 of hoger
Genieten

-Sociaal kunnen verbinden en dat
kunnen continueren
-Prettig functioneren in sociale
omgeving
Betekenisvolle relaties
-Betekenisvolle relaties hebben
-Goede steunende omgeving

-Genieten van het leven

-Vrienden in goede en slechte tijden

-Passie hebben

-‘Zorgeloos’ kunnen genieten
van de dagelijkse dingen

-Lotgenotencontact

-Behoefte hebben aan (bij-)
scholing

-Leuke dingen doen

Toekomst perspectief
-Een toekomstperspectief
hebben
-Kunnen vertrouwen op het
(weer) kunnen ervaren van
welbevinden
-Een levensverwachting
hebben die bij de leeftijd
past
-In staat zijn plannen te
maken
Acceptatie
-Acceptatie en inzicht
-Acceptatie bij het ouder
worden

-Hobby’s kunnen doen
Ervaren gezondheid
-Ervaren gezondheid
-Beleving van eigen
gezondheid

Sociale contacten
-Genoeg sociale contacten
-Geen eenzaamheid ervaren
-Sociale steun ervaren
-Aanwezigheid van mensen
Geaccepteerd worden

-Lekker in je vel zitten

-Acceptatie door de omgeving

-Je goed voelen in je
omgeving

-Serieus genomen worden

-Goede uitstraling hebben

-Gemeenschap niet tot last zijn

-Hoe zien anderen mij?

-Je prettig voelen
Levenslust

Maatschappelijke betrokkenheid

-Levenslustig zijn

-Maatschappelijke betrokkenheid

-Overgave

-Plezier in het ‘zijn’ hebben

-Participatie

-Tevredenheid

-Opstaan met zin in de
dingen

-Mee kunne doen aan de
maatschappij op mijn manier

-Zin in experimenteren

- Deel uitmaken van de samenleving
in werk en sociaal

Balans
-Balans van lichamelijk,
geestelijk en sociaal
welbevinden
-Stabiliteit
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-Het toilet kunnen
bezoeken
Instrumentele ADL
-Boodschappen kunnen
doen, koken, de tuin
verzorgen
-Je eigen financiën kunnen
beheren
-Zelfstandig kunnen wonen
Werkvermogen

-Hoe ervaart iemand het zelf
Lekker in je vel zitten

-Balans in rust en inspanning
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-ADL kunnen doen

Basis ADL

-Kunnen communiceren

-‘Normaal’ kunnen functioneren

-Zonder problemen kunnen
slapen

Sociale en communicatieve
vaardigheden

-Algeheel welbevinden

-Doelen kunnen
verwezenlijken

-Kunnen bewegen

Dagelijks functioneren

-Kunnen zingeven als er
sprake is van verandering

-Zelfvertrouwen

Fysiek functioneren

-Kwaliteit van leven

Sociaal-maatschappelijke
participatie

Betekenis vol werk
-Kunnen werken en daarmee
bijdragen aan het hebben van een
betekenisvol leven

-Kunnen werken
-Dat ik naar mijn werk kan
en goed kan functioneren
Health literacy
- Basale gezondheidsvaardigheden hebben

Tabel 3. Groep ‘Macro en rest’ met overige uitspraken over gezondheid
MACRO-INDICATOREN & REST
Macro-indicatoren

(On)gezonde leefstijlindicatoren

Persoonlijke
determinanten

SES omstandigheden

Natuurlijke
omstandigheden

‐ Levensverwachting

‐ Rookgedrag

‐ Sexe verschillen

‐ Toegang tot juiste zorg

‐ Invloed van buitenaf

‐ Health-Adjusted Life
Expectancy (HALE)

‐ Mate van
alcoholgebruik

‐ Karakter,
persoonlijkheid

‐ Bij de groene winkel /
slager ‘kunnen kopen’

‐ Weer

‐ QALY’s

‐ Lichamelijke activiteit

‐ Happy Life Years
(HLY)

‐ Voedingspatroon

‐ Varieer indicatoren
naar levensfasen

‐ Omgeving

‐ RIVM
gezondheidsatlas
‐ Aantal rokers
‐ Aantal drinkers
‐ Aantal mensen dat
binnen 100m van de
snelweg woont

4.1.3. De antwoorden op vraag 3.
De derde vraag ’Vallen deze indicatoren onder de genoemde omschrijving of gaan ze over iets
anders?’ werd in de 50 contactmomenten die plaats vonden 41 keer gesteld. De negen keer dat de
vraag niet werd gesteld, was dit driemaal vanwege tijdgebrek, driemaal omdat het een voorbereidend
gesprek was voor een (beoogde) focusgroep (met beleidsmakers) en driemaal omdat de setting een
workshop was waarin de vraag niet paste.
De antwoorden op de vraag die 41 keer gesteld werd waren:


24 maal JA (58,6%)



6 maal JA, met een opmerking (14,6%). De opmerkingen: Ja, maar maak duidelijk dat het om
een ander soort gezondheid gaat dan ‘afwezigheid van ziekte’; Ja, maar het geldt niet voor
kinderen; Ja, maar voeg de spirituele dimensie toe; Ja, maar onderzoek het ook in casussen; Ja,
maar dit is het leven en welbevinden; Ja, maar macro-indicatoren vallen hier niet onder



4 maal deels JA, deels NEE (in Focusgroepen) (9,7%)



2 maal Aarzeling: Het hangt er van af of je gezondheid ‘breed’ of ‘smal’ definieert.(4,8%)



3 maal NEE (7,3%)



2 maal Geen mening (4,8%)

4.2 Resultaten van het kwantitatieve onderzoek
Karakterisering deelnemers
In totaal hebben 1938 respondenten verdeeld over zeven stakeholdergroepen de vragenlijst
ingevuld. De response rate van de groepen die via panels werden benaderd is bekend en was als
volgt: bij het patiënten panel 71%, bij het burger panel 62%, bij het artsen panel 16% en bij het
fysiotherapeuten panel 22,5%. Een oproep aan verpleegkundigen en verzorgenden ging uit via de
Nieuwsbrief van de beroepsvereniging, de V&VN. Van de groepen beleidsmakers, verzekeraars,
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public health actors en onderzoekers, die via netwerken werden benaderd, is geen response rate te
bepalen omdat het bereik van de uitnodiging onbekend is.
Een karakterisering van de respondenten per stakeholdergroep staat beschreven in Tabel 4. De
stakeholdergroep van behandelaren bestond uit 3 groepen, te weten artsen, verpleegkundigen en
verplegenden, en fysiotherapeuten. Tabel 14. (zie bijlage) toont een overzicht van de werkgebieden
van de desbetreffende artsen, de verpleegkundigen en verzorgenden, en de fysiotherapeuten.
Ruim de helft (55,5%) van de totale groep respondenten heeft zelf één of meerdere chronische
ziekte(n). Deze groep van 1074 respondenten rapporteert 1921 chronische aandoeningen. De meest
voorkomende aandoeningen zijn hart- en vaatziekten, diabetes, nek- en/of rugklachten, chronische
gewrichtsaandoeningen en ziekten aan de ademhalingswegen (zie Tabel 15. in de bijlage).
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Tabel 4. Karakterisering van de respondenten per stakeholderdomein
Totaal

Behandelaren

Patiënten

Burgers

Beleidsmakers

Verzekeraars

N
%

1938
100

643
33,2

575
29,7

430
22,2

80
4,1

Geslacht (%)
Man
Vrouw

42,5
57,5

43,3
56,6

41,2
58,8

51,2
48,8

Leeftijd (%)
18-25 jaar
26-35 jaar
36-45 jaar
46-55 jaar
56-65 jaar
Ouder dan 65 jaar
Onbekend

2,9
9,6
17,8
26,2
25,5
14,3
3,7

0,2
6,4
20,1
34,2
26,3
2,5
10,3

1,4
6,4
11,0
23,5
31,7
25,7
0,3

Dienstverband (%)
Zelfstandige
Loondienst
Flexibel/oproep
Gepensioneerd
Arbeidsongeschikt (geheel of gedeeltelijk)
‘Wet Sociale voorziening’
Geen werk/anders
Combinatie van banen

16,9
50,0
2,0
14,3
5,2
0,6
9,1
1,9

41,8
52,9
0,6
1,6
0
0
0,6
2,5

Opleidingsniveau (hoogst genoten) (%)
Basis- of middelbare school
Lager beroepsonderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs
Hoger beroepsonderwijs
Universitair onderwijs

6,2
4,6
23,2
29,8
36,2

0
0
4,2
46,5
49,3
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Onderzoekers

15
0,8

Public Health
Actors
89
4,6

31,3
68,8

73,3
26,7

19,1
80,9

33,0
67,0

7,2
11,4
15,6
17,4
23,0
25,3
0

3,8
16,3
32,5
28,8
18,8
0
0

6,7
13,3
33,3
33,3
6,7
0
6,7

4,5
20,2
22,5
24,7
23,6
2,2
2,2

7,5
24,5
33,0
25,5
6,6
1,9
0,9

5,6
28,3
2,4
29,4
17
1,4
14,4
1,4

5,3
44,7
4,9
22,6
0,2
0,5
20,7
1,2

0
98,8
0
0
0
1,3
0
0

0
100,0
0
0
0
0
0
0

1,1
95,5
0
1,1
0
0
1,1
1,1

2,8
89,6
0
0,9
0,9
0
0
5,7

10,6
9,9
40,7
28,2
10,6

13,3
7,7
42,6
21,9
14,7

2,5
0
0
5
92,5

0
0
0
26,7
73,3

0
0
4,5
13,5
82,0

0
0
0,9
1,9
97,2

106
5,5
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Positieve en negatieve aspecten aan het nieuwe gezondheidsconcept
De respondenten is in de vragen een zestal mogelijke positieve en een zevental mogelijke negatieve
aspecten aan het nieuwe concept van gezondheid voorgelegd. De respondenten werd gevraagd aan
te geven welke positieve en welke negatieve aspecten men onderschrijft. Naast deze gesloten
antwoorden waren er ook open antwoorden mogelijk, wat resulteerde in 89 open antwoorden over
positieve aspecten en 201 open antwoorden over negatieve aspecten aan het nieuw voorgestelde
gezondheidsconcept. Deze open antwoorden zijn waar mogelijk alsnog ingedeeld bij een bestaande
antwoordgroep uit de vragenlijst. Daarnaast zijn er negen nieuwe antwoordgroepen geformuleerd,
vier positieve en vijf negatieve. In totaal hebben de respondenten 4.550 positieve en 3.533 negatieve
aspecten aangekruist. Uiteindelijk bleven er nog 13 positieve (0,28%) en 70 negatieve (1,98%) open
antwoorden over, die niet ingedeeld konden worden. Deze worden hier niet vermeld.
Zie Tabel 5. en Tabel 6. voor de oordelen over de positieve en negatieve aspecten bij het nieuwe
gezondheidsconcept; eerst de formuleringen uit de vragenlijst en daaronder de nieuw geformuleerde
antwoordgroepen.
Tabel 5. Oordelen over positieve aspecten bij het nieuwe gezondheidsconcept
Ik vind positief aan de nieuwe omschrijving**:
Het benadrukt dat iemand meer is dan zijn ziekte.
Het benadrukt de kracht van iemand en niet zozeer de zwakte.
Gezondheid wordt gezien als dynamisch in plaats van een statische toestand.
Het legt de nadruk op eigen regie.
Het legt de nadruk op je eigen verantwoordelijkheid.
Het maakt de patiënt gelijkwaardiger aan de behandelaar.
Anders, namelijk (samengevat als):
Het richt de aandacht op de weg naar gezondheid
Dit is breed en haalbaar
Benadrukt dat je je ondanks een chronische ziekte toch gezond kan voelen
Benadrukt het aanpassingsvermogen
Anders, weet niet, niets negatiefs
* % van totale populatie (N=1938)
** per respondent meerdere antwoorden mogelijk

N
967
943
876
862
581
285

%*
49,9
48,7
45,2
44,5
30,0
14,7

12
10
8
6
83

0,6
0,5
0,4
0,3
4,2

N
810
604
599
426
426

%*
41,8
31,2
30,9
22,0
22,0

337
241

17,4
12,4

32
19
16
13
10
95

1,7
1,0
0,8
0,7
0,5
4,9

Tabel 6. Oordelen over negatieve aspecten bij het nieuwe gezondheidsconcept
Ik vind negatief aan de nieuwe omschrijving**:
Dit vraagt nogal wat van mensen, kan iedereen wel zijn eigen regie voeren?
Deze omschrijving lijkt feitelijke ziekte onbelangrijk te maken.
Dit is te breed, dit gaat over het hele leven en niet over gezondheid.
Voor mij is gezondheid toch vooral de afwezigheid van ziekte.
Dit vraagt nogal wat van mensen, wil iedereen wel eigen verantwoordelijkheid
nemen?
Moet iemand zich maar aanpassen aan slechte levensomstandigheden?
Het kan iemand weerhouden bijtijds naar de dokter te gaan.
Anders, namelijk (samengevat als):
Vaag en onduidelijk
Er is ook zoiets als overmacht
Te weinig aandacht voor de invloed van het sociale
Gevaar van eigen schuld
Oude definitie is prima
Anders, weet niet, niets positiefs
* % van totale populatie (N=1938)
** per respondent meerdere antwoorden mogelijk
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Gemiddelde scores per gezondheidsaspect en per dimensie
De respondenten hebben elk van de gevraagde gezondheidsaspecten per dimensie een score
gegeven tussen de 1 (zeer onbelangrijk) en de 9 (zeer belangrijk). Tevens bestond er een optie ‘weet
niet’. Het aantal keer dat de antwoordmogelijkheid ‘weet niet’ is aangekruist, is gemiddeld 12 tot 13
keer, met uitschieters naar 5 en 30 keer. Een overzicht van de verschillende scores per aspect staat
weergeven in Tabel 7.
Tabel 7. Gemiddelde scores per aspect (exclusief antwoorden ´weet niet´)
Aspecten per dimensie
1.1 ...bij een medisch onderzoek geen afwijkende uitslagen heeft.
1.2 ...een gezonde indruk maakt (kleur/oogopslag/houding).
1.3 ...passend bij de leeftijd lichamelijk goed kan functioneren.
1.4 ...niet door klachten of pijn geplaagd wordt.
1.5 ...zich energiek voelt.
Totaal dimensie 1:Lichaamsfuncties
2.1 ...wilsbekwaam is en helder kan denken.
2.2 ...een positieve stemming heeft.
2.3 ...zelfvertrouwen heeft.
2.4 ...het gevoel heeft grip op zijn/haar leven te hebben.
2.5 ...in staat is zelf regie te voeren in de eigen levenssituatie.
Totaal dimensie 2: Mentale functies en - beleving
3.1 ...uit het leven betekenis kan halen.
3.2 ...zijn/haar ding kan doen.
3.3 ...idealen heeft en daar voor gaat.
3.4 ...vertrouwen heeft in de toekomst.
3.5 ...het leven kan accepteren zoals het is en daarmee tevreden kan zijn.
Totaal dimensie 3: Spirituele dimensie
4.1 ...een goede kwaliteit van leven ervaart.
4.2 ...zich doorgaans gelukkig voelt.
4.3 ...in staat is te genieten.
4.4 ...zich gezond voelt.
4.5 ...lekker in zijn/haar vel zit.
4.6 ...levenslust heeft.
4.7 ...zichzelf ervaart als in balans te zijn.
Totaal dimensie 4: Kwaliteit van leven
5.1 ...sociale contacten kan onderhouden.
5.2 ...beschikt over voldoende steunende relaties.
5.3 ...geen eenzaamheid ervaart.
5.4 ...zich geaccepteerd voelt door de omgeving.
5.5 ...zich betrokken voelt bij de maatschappij.
5.6 ...werk doet (betaald of onbetaald) dat voor hem of haar betekenisvol is.
Totaal dimensie 5: Sociaal-maatschappelijke participatie
6.1 ...zichzelf kan wassen en aankleden (basis ADL).
6.2 ...voor zijn/haar eigen huishouden kan zorgen (bijvoorbeeld koken,
schoonmaken, met geld omgaan)
6.3 ...in staat is om te werken (betaald of onbetaald).
6.4 ...in staat is om medicijnvoorschriften te begrijpen en op te volgen (health
literacy).
Totaal dimensie 6: Dagelijks functioneren

N
1922
1924
1927
1921
1923
1897
1923
1932
1929
1928
1925
1910
1908
1913
1917
1918
1920
1882
1927
1929
1931
1932
1930
1933
1926
1914
1929
1928
1932
1928
1925
1916
1900
1927
1930

Gemiddelde
±SD
7,07±1,86
6,75±1,78
7,67±1,26
7,59±1,41
7,77±1,22
7,37±1,03
7,69±1,45
7,14±1,59
7,00±1,68
7,41±1,49
7,38±1,53
7,32±1,30
6,80±1,83
6,90±1,77
6,58±1,94
6,88±1,81
7,21±1,74
6,87±1,58
7,71±1,24
7,28±1,46
7,42±1,52
7,80±1,13
7,62±1,31
7,59±1,33
7,45±1,46
7,56±1,13
7,07±1,63
6,91±1,73
7,03±1,72
7,00±1,74
6,77±1,75
6,73±1,99
6,92±1,56
7,54±1,52
7,20±1,59

’Weet niet’

1925
1923

6,87±1,78
6,95±1,80

13

1916

7,14±1,43

22

16
14
11
17
15
41
15
6
9
10
13
28
30
25
21
20
18
56
11
9
7
6
8
5
12
24
9
10
6
10
13
22
38
11
8

15

De gemiddelde scores per gezondheidsaspect liggen tussen de 7,80 en 6,58. Hierbij zijn de
antwoorden ‘weet niet’ buiten beschouwing gelaten. Voor alle aspecten is de minimaal gebruikte
score 1 en maximaal gebruikte score 9. De relatief hogere scores (boven de 7,5 ) zijn voornamelijk
gegeven aan aspecten op het gebied van de dimensies lichaamsfuncties en kwaliteit van leven. De
lagere scores (onder de 7) zijn relatief vaker gegeven aan de aspecten van de spirituele dimensie en
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sociaal-maatschappelijke participatie. De standaarddeviaties (SD’s) zijn over het algemeen kleiner bij
de hoger gescoorde aspecten dan bij de lager gescoorde aspecten, wat erop wijst dat er onder de
respondenten meer verdeeldheid is over de lager gescoorde aspecten dan over de hoger gescoorde
aspecten.
Vervolgens is er voor elke respondent een totaalscore berekend per dimensie. Een overzicht van
deze gemiddelde totaalscores per dimensie en per stakeholdergroep staan weergeven in Tabel 8.
Bij de berekening van de totaalscore is de gemiddelde score voor elk van de aspecten binnen de
desbetreffende dimensie genomen. Wanneer een respondent voor een gezondheidsaspect ‘weet
niet’ had aangekruist, is er een relatief neutrale score van 5 toegekend. Op deze manier wordt
voorkomen dat de totaalscore over alle aspecten binnen een dimensie verloren gaat, wanneer een
respondent voor een enkel aspect ‘weet niet’ heeft aangekruist.
Tabel 8. Gemiddelde scores per gezondheidsdimensie per stakeholdergroep en totaal
Gemiddelde score ± SD
Dimensies

Lichaamsfuncties
Mentaal
functioneren en
-beleving
Spirituele
dimensie
Kwaliteit
van leven
Sociaalmaatschappelijke
participatie
Dagelijks
functioneren

Burgers
(N= 430)
7,36 ±1,08

Beleidsmakers
(N= 80)
7,34 ±1,22

Verzekeraars
(N=15)
7,16 ±0,88

Public
Health
Actors
(N=89)
7,44 ±0,82

Onderzoekers
(N=106)
7,45 ±0,92

7,56 ±1,22

7,24 ±1,31

6,47 ±1,70

7,09 ±1,25

7,41 ±1,01

6,52 ±1,66

6,86 ±1,43

7,28 ±1,37

6,87 ±1,51

5,22 ±2,10

6,24 ±1,92

6,92 ±1,35

5,69 ±2,06

7,54 ±1,14

7,54 ±1,04

7,74 ±1,08

7,50 ±1,16

6,63 ±1,62

7,51 ±0,95

7,76 ±0,82

7,16 ±1,39

6,91 ±1,55

6,92 ±1,36

7,27 ±1,45

6,82 ±1,59

5,65 ±2,03

6,34 ±1,70

7,14 ±1,17

6,03 ±1,97

7,13 ±1,44

6,87 ±1,47

7,49 ±1,37

7,33 ±1,32

6,41 ±1,70

6,27 ±1,52

6,87 ±1,22

6,73 ±1,48

Totaal
(N=1938)
7,35 ±1,04

Behandelaren
(N=643)
7,31 ±0,96

Patienten
(N=575)
7,37 ±1,13

7,31 ±1,30

7,35 ±1,17

6,85 ±1,58

Een vergelijking tussen Tabel 7. en Tabel 8. laat zien dat de totaalscores per dimensie inclusief en
exclusief de antwoorden ‘weet niet’ maximaal 0,02 in waarde verschillen.
De respondenten is ook gevraagd om de zes dimensies op volgorde van belangrijkheid te zetten.
Daarbij hebben de dimensies een score gekregen van 1 voor de minst belangrijke dimensie tot en
met 6 voor de meest belangrijke dimensie. De gemiddelden van de rangorden voor de totale
populatie en per stakeholdergroep staan weergeven in Tabel 16. (zie bijlage). De tabel laat zien dat
alle stakeholdergroepen behalve de patiënten de laagste score toekennen aan de spirituele dimensie
en de op één na laagste score aan de dimensie sociaal-maatschappelijke participatie. Bij de
patiënten is dit omgedraaid en staat de dimensie sociaal-maatschappelijke participatie op de laagste
en de spirituele dimensie op de één na laagste plaats. Op de hoogste plaats staat ofwel de dimensie
kwaliteit van leven (behandelaren, patiënten, verzekeraars en public health actors) ofwel de dimensie
lichaamsfuncties (burgers, beleidsmakers en onderzoekers).
Wanneer we voor de gehele populatie de volgorde van de rangordening en de volgorde van
gemiddelde scores per dimensie met elkaar vergelijken, blijken deze met elkaar overeen te komen.
Zie Tabel 9.
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Tabel 9. Ordening in rangorde van de dimensies en ordening naar gemiddelde totaalscores per
dimensie

Kwaliteit van leven
Lichaamsfuncties
Mentaal welbevinden
Dagelijks functioneren
Sociaal-maatschappelijke
participatie
Spirituele dimensie

Volgorde rangorde van dimensies
(van 1 = minst belangrijk t/m 6 =
meest belangrijk)
6
5
4
3

Volgorde gemiddelde van totaalscore per dimensie
(van 1 = zeer onbelangrijk t/m 9 = zeer belangrijk)
7,54 ±1,14
7,35 ±1,04
7,31 ±1,30
7,13 ±1,44

2

6,91 ±1,55

1

6,85 ±1,58

Hoofdcomponenten analyse
Met behulp van een hoofdcomponentenanalyse is er gekeken of er op basis van de kwantitatieve
data overkoepelende componenten zijn te onderscheiden voor de 32 gezondheidsaspecten die in de
vragenlijst bevraagd zijn en die vrijwel overeenkomen met de aspecten uit het kwalitatieve
onderzoek. Daarnaast is er gekeken in hoeverre de diverse gezondheidsaspecten voldoende
bijdragen aan de totale score van het begrip gezondheid. Dit is in eerste instantie gedaan op basis
van de antwoorden van de totale populatie respondenten. Vervolgens is er gekeken in hoeverre
deze resultaten overeenkomen met de resultaten binnen de afzonderlijke groepen behandelaren,
patiënten en burgers. De analyses zijn uitgevoerd op basis van de data waarbij de antwoorden ‘weet
niet’ zijn weggelaten.
Hoofdcomponentenanalyse voor de totale onderzoekspopulatie
De hoofdcomponentenanalyse laat zien dat er voor de 32 gezondheidsaspecten drie
overkoepelende componenten zijn te onderscheiden (62,4% verklaarde variantie; initiële
eigenwaarden: component 1= 15,7; component 2= 2,4; component 3 = 1,9). De ladingen van elk van
de aspecten, zoals verkregen na Varimax-rotatie, staan weergeven in Tabel 10.
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Tabel 10. PCA totale tabel ladingen voor verschillende doelgroepen
Totaal
Component 1
3.4 ...vertrouwen heeft in de toekomst.
3.3 ...idealen heeft en daar voor gaat.
5.4 ...zich geaccepteerd voelt door de omgeving.
5.5 ...zich betrokken voelt bij de maatschappij.
5.2 ...beschikt over voldoende steunende relaties.
4.3 ...in staat is te genieten.
3.1 ...uit het leven betekenis kan halen.
2.3 ...zelfvertrouwen heeft.
4.7 ...zichzelf ervaart als in balans te zijn.
5.3 ...geen eenzaamheid ervaart.
2.4 ...het gevoel heeft grip op zijn/haar leven te hebben.
5.1 ...sociale contacten kan onderhouden.
3.2 ...zijn/haar ding kan doen.
3.5 ...het leven kan accepteren zoals het is en daarmee tevreden
kan zijn.
4.6 ...levenslust heeft.
4.2 ...zich doorgaans gelukkig voelt.
5.6 ...werk doet (betaald of onbetaald) dat voor hem of haar
betekenisvol is.
4.5 ...lekker in zijn/haar vel zit.
4.5 ...in staat is zelf regie te voeren in de eigen levenssituatie.
2.2 ...een positieve stemming heeft.
4.1 ...een goede kwaliteit van leven ervaart.
Component 2
1.3 ...passend bij de leeftijd lichamelijk goed kan functioneren.
1.5 ...zich energiek voelt.
4.4 ...zich gezond voelt.
1.4 ...niet door klachten of pijn geplaagd wordt.
1.2 ...een gezonde indruk maakt (kleur/oogopslag/houding).
1.1 ...bij een medisch onderzoek geen afwijkende uitslagen heeft.
2.1 ...wilsbekwaam is en helder kan denken.
4.5...lekker in zijn/haar vel zit.
4.1...een goede kwaliteit van leven ervaart.
Component 3
6.2 ...voor zijn/haar eigen huishouden kan zorgen (bijvoorbeeld
koken, schoonmaken, met geld omgaan)
6.1 ...zichzelf kan wassen en aankleden (basis ADL).
6.3 ...in staat is om te werken (betaald of onbetaald).
6.4 ...in staat is om medicijnvoorschriften te begrijpen en op te
volgen (health literacy).
2.1...wilsbekwaam is en helder kan denken.
1.1 ...bij een medisch onderzoek geen afwijkende uitslagen heeft.

Doelgroep
BehanPatienten
delaren

Burgers

,825
,821
,820
,817
,801
,800
,767
,761
,757
,752
,752
,749
,748
,746

0,787
0,782
0,798
0,759
0,751
0,702
0,698
0,717
0,640
0,668
0,714
0,665
0,679
0,669

0,801
0,792
0,772
0,755
0,780
0,790
0,722
0,741
0,777
0,769
0,731
0,754
0,757
0,691

0,823
0,810
0,845
0,801
0,843
0,789
0,768
0,766
0,746
0,811
0,714
0,771
0,730
0,753

,739
,734
,733

0,597
0,589
0,719

0,755
0,744
0,635

0,714
0,747
0,794

,688
,657
,654
,555

0,602
0,577

0,708
0,662
0,635
0,649

0,657
0,711
0,635

,677
,674
,667
,665
,540
,498
,392

0,481
0,613
0,712
0,544
0,420

0,700
0,691
0,525
0,704
0,520
0,658
0,520

0,594
0,502

0,742
0,692
0,708
0,700
0,649
0,692
0,586

,842

0,857

0,744

0,822

,817
,763
,729

0,818
0,767
0,857

0,699
0,812
0,686

0,846
0,740
0,766

0,468
0,345

0,448

Wanneer we kijken naar de gegevens voor de totale onderzoekspopulatie (kolom 1), zien we dat de
lading van de afzonderlijke aspecten binnen de drie componenten dimensie doorgaans tussen de 0,5
en 0,8 ligt. Alleen bij de tweede component heeft het aspect ‘2.1 …wilsbekwaam is en helder kan
denken’ een relatief kleine lading (0,392). Dit betekent dat voor de totale populatie elk aspect, met
uitzondering van aspect 2.1, een voldoende grote unieke bijdrage levert aan de afzonderlijke
componenten en het overkoepelende begrip gezondheid.
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De eerste component bestaat voornamelijk uit aspecten uit de oorspronkelijke dimensies mentale
functies en - beleving, spirituele dimensie, kwaliteit van leven en sociaal-maatschappelijke
participatie. De tweede component bestaat voornamelijk uit de oorspronkelijke dimensie
lichaamsfuncties. Tot slot bestaat de derde component volledig uit aspecten van de oorspronkelijke
dimensie dagelijks functioneren.
Hoofdcomponentenanalyse voor de stakeholdergroepen van behandelaren, patiënten
en burgers
Voor de afzonderlijke stakeholdergroepen behandelaren, patiënten en burgers zijn eveneens 3
componenten te onderscheiden, met de volgende percentages verklaarde variantie en
eigenwaarden:


Behandelaren: 55,8% verklaarde variantie; initiële eigenwaarden: component 1= 13,5;
component 2= 2,6; component 3 = 1,8.



Patiënten: 64,8% verklaarde variantie; initiële eigenwaarden: component 1= 16,7; component 2=
2,3; component 3 = 1,7.



Burgers: 69,4% verklaarde variantie; initiële eigenwaarden: component 1= 17,8; component 2=
2,6; component 3 = 1,8.

De ladingen van elk van de aspecten, zoals verkregen na Varimax-rotatie, staan weergeven in Tabel
10. Bij de stakeholdergroep patiënten bestaat elk van de drie componenten uit dezelfde aspecten
zoals gevonden bij de totale onderzoekspopulatie. Bij de stakeholdergroep burgers komt de
verdeling van de aspecten over de drie componenten grotendeels overeen met de verdeling zoals
gevonden bij de totale onderzoekspopulatie. Alleen aspect 4.5 valt bij de burgers onder component 2
en bij de totale groep respondenten onder component 1. Daarnaast valt aspect 2.1 bij de burgers
onder component 3, terwijl deze bij de totale groep respondenten onder component 2 valt. De
stakeholdergroep van behandelaren wijkt het meest af van de verdeling van aspecten over de drie
componenten in vergelijking met de totale onderzoekspopulatie en bij de afzonderlijke
stakeholdergroepen patiënten en burgers. Bij de behandelaren vallen de aspecten 4.1 en 4.5 onder
component 2, terwijl deze bij de totale onderzoekspopulatie onder component 1 vallen. Daarnaast
vallen de aspecten 1.1 en 2.1 bij de behandelaren onder component 3, terwijl deze bij de totale
onderzoekspopulatie onder component 2 vallen. De lading van met name aspect 1.1 is relatief laag
(0,345), wat betekent dat de bijdrage van dit aspect aan de score op component 3 klein is.
Samenvattend laten de resultaten zien dat de drie verkregen componenten voor de totale
onderzoekspopulatie en de drie afzonderlijke stakeholdergroepen over het algemeen uit dezelfde
dimensies bestaan. Wel bestaat de 2e component bij de behandelaren naast aspecten op het gebied
van lichamelijk functioneren voor een groter gedeelte ook uit aspecten op het gebied van kwaliteit
van leven. Een samenvattende weergave is te zien in Tabel 11.
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Tabel 11. Component ladingen voor gemiddelde score per dimensie voor 3 componenten bij de
totale populatie
Totale populatie
Dimensie (zoals verkregen uit
kwalitatief onderzoek)

Component 1

Lichaamsfuncties

Component 2

Component 3

XXXXX

Mentaal welbevinden

XXXX

Spirituele dimensie

XXXXX

Kwaliteit van leven

XXXXXX

Sociaal-maatschappelijke participatie

XXXXXX

X*
X

Dagelijks functioneren

XXXX

* lading is relatief laag (0,392)

Hoofdcomponentenanalyse voor de aspecten binnen de dimensies
Vervolgens is er gekeken naar de bijdrage van elk van de aspecten binnen de zes dimensies. Binnen
elk van de dimensies kan één component worden onderscheiden. De ladingen van de verschillende
aspecten per dimensie staan weergeven in Tabel 13. (zie bijlage). De tabellen laten zien dat de
ladingen per dimensie over het algemeen hoog zijn. Voor de spirituele dimensie en de dimensies
sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren liggen de waarden elk ruim boven
de 0,8.
Bij de dimensies lichaamsfuncties zijn de ladingen relatief het laagst (0,601 – 0,741). Samenvattend
wijst de hoofdcomponentenanalyse uit dat binnen de zes dimensies elk van de aspecten een
voldoende unieke bijdrage levert aan de totaalscore voor de desbetreffende dimensie.

Verschillen tussen de scores voor de dimensies per stakeholdergroep
Figuur 1. geeft de totaalscores weer van de dimensies per stakeholdergroep binnen de totale
populatie (zie ook Tabel 8.). De figuur laat zien dat de scores voor de verschillende dimensies binnen
de stakeholdergroep patiënten het minst variëren. De mate van belangrijkheid lijkt daarmee binnen
deze stakeholdergroep voor alle dimensies min of meer gelijk. Bij de verzekeraars, onderzoekers en
beleidsmakers daarentegen variëren de scores per dimensie het meest, mogelijk deels ook te wijten
aan de kleinere aantallen binnen deze groepen. Echter, non-parametrische toetsing (Friedman) wijst
uit dat bij alle stakeholdergroepen de gemiddelde scores voor de verschillende dimensies significant
van elkaar verschillen (p=0,001 voor de onderzoekers en p<0,001 voor de overige
stakeholdergroepen).
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Figuur 1. Gemiddelde score per dimensie voor de verschillende stakeholdergroepen
Aan de hand van de Wilcoxon rangtoets is verder nagegaan tussen welke dimensies deze
verschillen liggen. Voor de gehele populatie blijken er significante verschillen te zijn tussen elk van
de dimensies (p<0,001), behalve tussen de dimensie lichaamsfuncties en mentale functies en –
beleving (p= 0,974) en sociaal-maatschappelijke participatie en spirituele dimensie (p=0,067). De
gemiddelde score voor de dimensie kwaliteit van leven is voor elke stakeholdergroep significant
hoger (p<0,001) dan de score voor de spirituele dimensie.

Verschillen in scores per dimensie tussen de zeven stakeholdergroepen
onderling
Figuur 1. laat zien dat de verschillen in score tussen de zeven stakeholdergroepen voor de dimensie
lichaamsfuncties het kleinst zijn. Non-parametrische toetsing (Kruskal-Wallis) bevestigt dat de
stakeholdergroepen onderling niet significant verschillen in score voor deze dimensie (p=0,320).
Voor alle overige dimensies zijn er wel significante verschillen in score tussen de
stakeholdergroepen (p< 0,001).

Verschillen in scores voor de dimensies tussen patiënten en behandelaren
In Figuur 2. zijn de scores voor de verschillende dimensies nader gespecificeerd per
behandeldiscipline (zie ook Tabel 17. in de bijlage). Ook de scores van de patiënten zijn hierbij
uitgezet. De figuur laat zien dat de verpleegkundigen de relatief hoogste scores aan de verschillende
dimensies toekennen. Deze liggen doorgaans net iets hoger dan de scores van de patiënten. De
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artsen geven gemiddeld de laagste scores aan de verschillende dimensies. Non-parametrische
toetsing (Kruskal-Wallis) wijst uit dat de verschillen tussen de verschillende behandelaren voor elk
van de dimensies significant (p<0,05) zijn, behalve voor dagelijks functioneren (p=0,132). Wanneer
we de scores van de behandelaren afzetten tegen de scores van de patiënten, wijst nonparametrische toetsing (Mann-Whitney) uit dat de scores tussen patiënten en artsen en tussen
patiënten en fysiotherapeuten voor alle dimensies significant verschillen (p<0,05). Tussen patiënten
en verpleegkundigen is er alleen voor de dimensie dagelijks functioneren een significant verschil in
score (p=0,02).

Figuur 2. Gemiddelde score per dimensie voor patiënten en behandelaren

Verschillen in scores voor de dimensies tussen mannen en vrouwen
Figuur 3. laat de verschillen in score tussen mannen en vrouwen zien (zie ook Tabel 18. in de
bijlage). De figuur laat zien dat vrouwen gemiddeld hogere scores toekennen aan elk van de
dimensies in vergelijking met mannen , behalve voor de dimensie dagelijks functioneren. Nonparametrische toetsing (Mann-Whitney) wijst uit dat deze verschillen significant zijn voor alle
dimensies (p<0,05), behalve voor de dimensies mentale functies en –beleving (p=0,177) en dagelijks
functioneren (p=0,656).
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Figuur 3. Gemiddelde score per dimensie voor mannen en vrouwen

Verschillen in scores voor de dimensies tussen verschillende leeftijdsgroepen
Figuur 4 laat de verschillen in scores zien tussen de verschillende leeftijdsgroepen (zie ook Tabel 19.
in de bijlage). Non-parametrische toetsing (Kruskal- Wallis) wijst uit dat de verschillen tussen de vijf
leeftijdsgroepen voor elk van de dimensies significant zijn (lichaamsfuncties: p= 0,011; overige
dimensies: p<0,001) .
Er lijkt een trend te zijn waarbij men met het stijgen van de leeftijd hogere scores toekent aan de
verschillende dimensies, behalve voor de dimensie lichaamsfuncties. Met name voor de
leeftijdsgroepen boven de 45 nemen de scores sterker toe. Non-parametrische toetsing (MannWhitney) wijst uit dat tussen de leeftijdsgroepen 18-35 en 36-45 geen van de verschillen significant
zijn (p>0,05). Tussen 36-45 en 46-55 zijn de verschillen significant (p<0,001) voor alle dimensies
behalve lichaamsfuncties (p=0,368) en dagelijks functioneren (p=0,177). Tussen 46-55 en 56-65 zijn
de verschillen significant (p<0,05) voor alle dimensies behalve lichaamsfuncties (p=0,613). Tot slot
zijn tussen 56-65 en >65 alle verschillen wederom significant (p<0,05), behalve voor kwaliteit van
leven (p=0,324) en sociaal-maatschappelijke participatie (p=0,052).
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Figuur 4. Gemiddelde score per dimensie voor verschillende leeftijdsgroepen

Verschillen in scores voor de dimensies tussen verschillende opleidingsniveaus
Figuur 5. toont de scores voor de verschillende dimensies per opleidingsniveau (zie ook Tabel 20. in
de bijlage). Het valt op dat de scores voor de verschillende dimensies onder universitair geschoolden
sterk afwijkt van die van de overige respondenten met een lager opleidingsniveau. Om uit te sluiten
dat dit verschil veroorzaakt wordt door het hoge aantal artsen met universitaire opleiding, is er ook
gekeken naar de verschillen in scores per opleidingsniveau binnen de stakeholdergroepen
‘patiënten’ en ‘burgers’. Echter, Figuur 6. en Figuur 7. laten zien dat binnen deze stakeholdergroepen
de scores voor de dimensies van de universitair geschoolden eveneens relatief meer afwijken van de
scores van de groepen met een ander opleidingsniveau (zie ook Tabel 21. en Tabel 22. in de
bijlage).
Non-parametrische toetsing (Mann-Whitney) laat zien dat de scores van universitair geschoolden ten
opzichte van alle andere opleidingsniveaus significant lager zijn voor alle dimensies, behalve voor de
dimensie lichaamsfuncties. Voor deze dimensie zijn de scores van universitair opgeleiden niet
significant verschillend ten opzichte van respondenten met HBO niveau (p=0,926) en lager
beroepsonderwijs (p=0,899), maar wel ten opzichte van respondenten met MBO niveau (p= 0,006)en
zonder beroepsopleiding (p= 0,049)
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Figuur 5. Gemiddelde score per dimensie voor verschillende opleidingsniveaus bij alle respondenten

Figuur 6. Gemiddelde score per dimensie voor opleidingsniveaus bij patiënten
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Figuur 7. Gemiddelde score per dimensie voor opleidingsniveaus bij burgers

Verschillen in scores voor de dimensies tussen respondenten met en zonder
een chronische aandoening
Figuur 8. toont de gemiddelde scores per dimensie voor alle respondenten met en zonder een
chronische aandoening (zie ook Tabel 23. in de bijlage). Over het algemeen beoordelen de
respondenten met chronische aandoening de verschillende dimensies zichtbaar hoger dan de
respondenten zonder een chronische ziekte, met uitzondering van de dimensie lichaamsfuncties.
Voor deze dimensie liggen de waarden redelijk gelijk; voor respondenten zonder een chronische
ziekte zelfs iets lager dan voor respondenten met een chronische ziekte. Non-parametrische toetsing
(Mann-Whitney) bevestigt dat er is een significant verschil voor alle dimensies (p<0,001), behalve
voor de dimensie lichaamsfuncties (p=0,798).
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Figuur 8. Gemiddelde score per dimensie voor alle respondenten met en zonder chronische
aandoening
Wanneer we kijken naar verschillen tussen behandelaren met of zonder chronische aandoening, zien
we bij artsen en verpleegkundigen een vergelijkbaar verloop, waarbij degenen met een chronische
aandoening de verschillende dimensies hogere scores toekennen dan degenen zonder een
chronische aandoening. Bij fysiotherapeuten is dit precies andersom (zie Figuur 9. t/m Figuur 11. en
zie ook Tabel 24. t/m Tabel 26. in de bijlage). Non-parametrische toetsing (Mann-Whitney) wijst uit
dat voor artsen de verschillen tussen personen met en zonder chronische aandoening significant zijn
(p<0,05), behalve voor de dimensies lichaamsfuncties (0,921) en mentale functies en -beleving
(0,065). Bij verpleegkundigen worden er geen significante verschillen gevonden, behalve voor de
spirituele dimensie (p=0,038). Tot slot blijken de verschillen tussen fysiotherapeuten met en zonder
chronische aandoening voor alle dimensies niet significant.
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Figuur 9. Gemiddelde score per dimensie voor artsen met en zonder chronische aandoening

Figuur 10. Gemiddelde score per dimensie voor verpleegkundigen met en zonder chronische
aandoening
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Figuur 11: Gemiddelde score per dimensie voor fysiotherapeuten met en zonder chronische
aandoening

Verschillen in score voor de dimensies tussen groepen met een verschillende
ziekteduur
Om een beeld te krijgen van de invloed van de ziekteduur op de mate van belangrijkheid van de
verschillende dimensies, zijn de respondenten met een chronische aandoening in vijf groepen
gedeeld, respectievelijk ‘geen chronische aandoening’, ‘minder dan 2 jaar’ (2011-2012)’, ‘3 tot 5 jaar
(2008 – 2010)’, ‘6 tot 10 jaar (2003 – 2007)’ en ‘meer dan 10 jaar (2002 en eerder)’. Alle
respondenten met meerdere chronische ziekten zijn ingedeeld op basis van hun eerst ontstane
aandoening. De verschillen in scores voor de dimensies voor de verschillende ziekteduur-groepen
staan grafisch weergegeven in Figuur 12. (zie ook Tabel 27. in de bijlage).
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Figuur 12. Gemiddelde score per dimensie bij verschillende ziekteduur voor de totale populatie
Non-parametrisch toetsing (Kruskal-Wallis) wijst uit dat er significante verschillen zijn tussen de
groepen voor alle dimensies (p<0,001), behalve voor de dimensie lichaamsfuncties (p=0,308).
Nadere analyse tussen de verschillende ziekteduur-groepen wijst uit dat tussen de groep ‘geen
chronische aandoening’ ten opzichte van de groep ‘minder dan 2 jaar’ alleen de spirituele dimensie
en de dimensie dagelijks functioneren significant van elkaar verschillen (p< 0,05). De verschillen
tussen de groep ‘geen chronische aandoening’ ten opzichte van de andere groepen met een langere
ziekteduur zijn allemaal significant (p<0,05), behalve voor de dimensie lichaamsfuncties.
Daarnaast is gekeken of ziekteduur van invloed is op de toegekende scores voor de dimensies
binnen de stakeholdergroepen artsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten. Voor de
overzichtelijkheid zijn respondenten binnen elk van de stakeholders over drie ziekteduurgroepen
verdeeld, te weten ‘geen chronische aandoening’, ‘minder dan 2 jaar (2011-2012)’, ‘2 of meer jaar
(2010 en eerder)’. De groepen ‘minder dan 2 jaar’ zijn nog steeds klein, maar toch is hiervoor
gekozen omdat patiënten in de focusgroepen aangaven dat met name in de eerste, meer acute
periode van een chronische ziekte, de beleving van ziekte en gezondheid vaak heel anders is dan in
een later stadium. Dit betekent wel dat statistische toetsing met deze kleinere aantallen minder snel
significante verschillen zal kunnen opleveren.
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Figuur 13. Gemiddelde score per dimensie bij verschillende ziekteduur voor patiënten
Figuur 13. geeft de verschillen weer tussen patiënten met een chronische aandoening, korter dan 2
jaar, of 2 of meer jaren met een chronische aandoening (zie ook Tabel 28. in de bijlage). De figuur
laat zien dat de patiënten met een chronische aandoening gedurende korter dan 2 jaar, elk van de
dimensies gemiddeld hoger beoordelen dan patiënten met 2 jaar of langer een chronische
aandoening. Echter, non-parametrische toetsing (Mann-Whitney) wijst uit dat geen van de verschillen
statistisch significant is (p>0,05).
Uit de figuren 14. t/m 16. (zie ook Tabel 29. t/m Tabel 31. in de bijlage) valt op dat bij
fysiotherapeuten, degenen met meer dan 2 jaar een chronische ziekte, aan de verschillende
dimensies de laagste scores toekennen in vergelijking met fysiotherapeuten zonder/minder dan 2
jaar een chronische ziekte. Artsen en verpleegkundigen met meer dan 2 jaar een chronische ziekte
daarentegen kennen juist de hoogste scores toe aan de verschillende dimensies in vergelijking met
hun collega’s zonder/minder dan 2 jaar een chronische ziekte.
Non-parametrische toetsing (Mann-Whitney) binnen de stakeholdergroep artsen wijst uit dat er geen
significante verschillen bestaan tussen artsen zonder een chronische aandoening en artsen met
minder dan 2 jaar een chronische aandoening (p>0,05). Echter, artsen met 2 of meer jaar een
chronische aandoening beoordelen elk van de dimensies, met uitzondering van de dimensie
lichaamsfuncties, significant hoger dan artsen zonder chronische aandoening (p<0,05). Bij de
verpleegkundigen en fysiotherapeuten daarentegen bestaan geen significante verschillen tussen de
drie verschillende ziekteduurgroepen (p>0,05). Hoewel het verschil tussen fysiotherapeuten met
minder dan 2 jaar een chronische aandoening en fysiotherapeuten met 2 jaar of meer jaar een
chronische ziekte relatief groot is in figuur 16., wordt dit door het kleine aantal personen in de groep
‘minder dan 2 jaar’ statistisch niet bevestigd (p=0,124).
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Figuur 14. Gemiddelde score per dimensie bij verschillende ziekteduur voor artsen

Figuur 15. Gemiddelde score per dimensie bij verschillende ziekteduur voor verpleegkundigen
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Figuur 16. Gemiddelde score per dimensie bij verschillende ziekteduur voor fysiotherapeuten
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5 Conclusies
De conclusies van het onderzoek zijn:


Er is veel ondersteuning voor het concept, met name voor het feit dat het de mogelijkheid van
gezondheid, náást ziekte, benadrukt.



Aandacht voor ziekte, én voor een goede behandeling daarvan, moet een plek houden.



De inventarisatie van indicatoren van gezondheid resulteerde in zes dimensies van gezondheid,
nader gespecificeerd in 32 aspecten.



Het hebben van ervaring met ziekte brengt met zich mee dat mensen gezondheid breder gaan
beschouwen dan voorheen, nl. betrekking hebbend op het hele leven.



Kwaliteit van leven wordt als een onderdeel van gezondheid gezien.



Een andere ‘framing’ van gezondheid werd aanbevolen om verwarring te voorkomen; immers
door veel stakeholders in de gezondheidszorg én in de volksmond wordt gezondheid veelal nog
beschouwd als ‘afwezigheid van ziekte’. Ter verheldering werd visualisering aanbevolen.
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6 Discussie
De eerste afweging in dit project betrof het design. De opdracht om het general concept ‘Health as
the ability to adapt and to self manage ’ uit te werken tot een conceptual framework en te
operationaliseren stond in het perspectief van de kritiek op de WHO-definitie, nl. dat die formulering
niet meetbaar te maken is. Meetbaarheid was dus een voorwaarde bij de huidige omschrijving.
Daarnaast ging het er om het concept te verhelderen en nuanceren waar nodig. Dat laatste leidde tot
de eerste onderzoeksvraag: ‘Wat is er positief, wat is er negatief aan het concept?’.
In verband met de meetbaarheid ontstond de tweede onderzoeksvraag. Het had in feite vrij simpel
gekund: ‘ability to adapt’ is te testen door het testobject aan challenges bloot te stellen en de reactie
daar op te bestuderen. Het concept is voluit beschreven als ‘Health as the ability to adapt and to self
manage in the face of social, physical and emotional challenges ’. We hadden challenge tests
kunnen selecteren binnen het fysieke, psychologische en sociale domein, of kunnen aangeven waar
die nog ontwikkeld moeten worden. In die zin heeft de scientific community van het fundamentele
voedingsonderzoek het gezondheidsconcept opgepakt en richt zich nu op het gevalideerd testen van
‘phenotypic flexibility’23 .
En er zijn vragenlijsten beschikbaar die de ‘ability to cope’24,25 , ‘resilience’26,27 en de ‘Sense of
Coherence’28,29 van mensen meten en daarmee de strekking van het concept in engere zin
benaderen. Ook de mate van zelfmanagement is te testen. Onder andere in het VWS-project
Landelijk Actieprogramma Zelfmanagement (LAZ), is dit één van aandachtspunten geweest30.
Naar de mening van de onderzoekers was echter het kiezen voor een operationalisering met
challenge tests niet realistisch voor gebruik in de praktijk en zou het bij voorbaat kiezen voor de
genoemde vragenlijsten een te beperkte benadering en een mogelijke kortsluiting kunnen
betekenen. Het concept ‘Health as the ability to adapt and to self manage’ is tot stand gekomen als
bundeling van een hele reeks van begrippen waarmee de deelnemers van de Invitational Conference
destijds gezondheid karakteriseerden. Nadien is door diverse mensen de vraag gesteld ‘adapt of
what and to what?’.
Diezelfde deelnemers van de Invitational Conference kozen er destijds voor om de
gezondheidsdomeinen van de WHO-definitie, het fysieke, psychische en sociale domein, te
handhaven. Het leek de onderzoekers noodzakelijk en gerechtvaardigd om bij het specificeren van
het nieuwe concept de vraag naar de domeinen of dimensies van gezondheid opnieuw te stellen. Dit
heeft er toe geleid als tweede onderzoeksvraag te formuleren: ‘Wat zijn voor u indicatoren van
gezondheid?’. Deze vraag werd dus open gesteld, los van de eerder genoemde omschrijving van
gezondheid.
Daarna werd de derde vraag gesteld: ‘Passen naar uw mening de genoemde indicatoren bij het
voorgestelde concept?’. Indien deze vraag positief beantwoord zou worden, dan zouden de verzamelde dimensies de gebieden kunnen worden waarop de ‘ability to adapt’ van toepassing kan zijn.
In het kwalitatieve gedeelte van het onderzoek zijn deze drie vragen in bijna alle gevallen gesteld.
In de surveyvragenlijst zijn vraag één en twee meegenomen, vraag drie niet. De reden daarvoor was
dat werd verwacht dat de interpretatie van antwoorden op vraag drie, indien deze in de
surveyvragenlijst zou staan, niet zonder problemen te zijn, positief al dan negatief, omdat deze
waarschijnlijk in kort bestek gegeven zouden zijn. De antwoorden op vraag drie in het kwalitatieve
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deel van het onderzoek, die gegeven waren na een gesprek waarin de spreker duidelijke nuances
had kunnen aanbrengen, waren voor het overgrote deel bevestigend. Op basis hiervan werd
geconcludeerd dat de genoemde indicatoren als passend bij het nieuwe concept werden herkend.
In het kwalitatieve deel van het onderzoek zijn de verschillende stakeholderdomeinen niet
gelijkwaardig benaderd. Er is relatief veel tijd besteed aan patiëntengroepen met bepaalde
ziektebeelden en aan behandelaren van diezelfde ziektebeelden, vooral artsen. Zij werden geacht de
belangrijkste stakeholders te zijn die betrokken zijn bij de gezondheidszorg. Relatief de minste tijd is
besteed aan de groep ‘gezonde’ burgers, met maar twee focusgroepen. Daarnaast is het onderzoek
van Kooiker4 naar opvattingen van burgers over gezondheid als bron gebruikt.
De interviews en focusgroepen zijn doorgezet tot een duidelijke verzadiging van verschillende
gezichtspunten werd ervaren. De antwoorden zijn op een kwalitatieve wijze verwerkt. Punten die
steeds weer terugkwamen werden genoteerd. De categorisering van de uitspraken over gezondheid
in samenwerking met het NIVEL resulteerde in de zes hoofddimensie en 32 aspecten van
gezondheid.
Op basis van deze uitkomsten zijn de vragen in de kwantitatieve surveyvragenlijst geformuleerd. Als
kritiek kan worden aangevoerd dat niet letterlijk alle 32 aspecten van gezondheid tot een vraag
werden verwerkt. De reden hiervoor is dat de 32 aspecten niet gelijkelijk verdeeld zijn over de zes
hoofddimensies, wat tot nogal ongelijkvormige vragen zou leiden. In de resultaten wordt vooral over
de verdeling in waardering van de hoofddimensies gesproken, hetgeen niet beïnvloed is door het
aantal aspecten dat onder de hoofddimensie werd genoemd.
Bij het werven van respondenten in de verschillende stakeholderdomeinen, voor deelname aan
surveyvragenlijst is een gelijke inzet betracht bij alle domeinen. Alle domeinen zijn vertegenwoordigd
met 80 of meer respondenten op de verzekeraars na, waarvan maar 15 respondenten meededen,
ondanks herhaalde verzoeken. De resultaten van deze groep moeten dus met enige reserve
beschouwd worden. Overigens was bij een fondswerving voor dit project bij het Innovatiefonds
Zorgverzekeraars het antwoord ‘preventie is voor zorgverzekeraars niet concurrentieel’. Wellicht is
het geringe aantal respondenten daarvan een afspiegeling.
Enige reflectie op de conclusies.
Er is veel ondersteuning voor het concept, met name voor het feit dat het de mogelijkheid benadrukt
van gezondheid, náást ziekte. Maar aandacht voor ziekte, én voor een goede behandeling daarvan,
moet een plek houden. In veel interviews werd benadrukt dat in het denken van stakeholders in de
gezondheidszorg het medische ziektemodel nog zeer dominant is. In een poging gezondheid en
ziekte meer gelijkwaardig in relatie tot elkaar te plaatsen publiceerden Melse en Hoeymans (2012)31
onlangs een schema waarin zij gezondheid en ziekte in relatie tot object en subject plaatsen. Een
licht aangepaste versie van dit schema (gezondheid boven en niet beneden) toont Figuur 17. De
daarin geplaatste voorbeelden zijn van hen.
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Figuur 17. Heuristisch of denkschema voor kijken naar gezond en ziek, met voorbeelden van Melse
en Hoeymans, 2012 (aangepast).
Dit schema kan verder uitgebreid worden naar determinanten, nl. determinanten van ziekte
(pathogenese) en determinanten van gezondheid (salutogenese).
Het nieuwe concept kan zowel in het linkerboven- als in het rechterbovenkwadrant ingepast worden,
namelijk enerzijds met objectieve maten voor gezondheidsindicatoren, en anderzijds
met subjectieve, ervaren gezondheidsaspecten.
Bij de vraag naar wat er negatief is aan het concept, werd door 42% van de respondenten opgemerkt
dat dit concept wel veel vraagt van mensen; kán iedereen dit wel? Het antwoord hierop zal in eerste
instantie ‘nee’ zijn, anders hadden niet zoveel mensen dit ingevuld; er wordt een reëel probleem
waargenomen. Het is echter de vraag of dit ‘kunnen’ van toepassing is op het huidige niveau van
functioneren van mensen, of op de potentiële ‘capability’ in mensen, een onderscheid dat Amartya
Sen32 en zijn navolger Shridar Venkatapuram33 maken (zie interview nr. 46 met Karien Stronks). Het
antwoord op deze vraag kan morele implicaties hebben voor de educatie en vorming die aan
mensen aangeboden wordt.
Door 31% van de respondenten werd als een ander bezwaar aangegeven dat het concept te breed
is, het gaat over het hele leven. Dit is ook wat opvalt bij een beschouwing van de zes dimensies van
gezondheid en de specificatie in 32 aspecten. Bij de categorisering van de uitspraken over
gezondheidsindicatoren werd allereerst in de literatuur gezocht naar passende begrippen en
indelingen5-22. De verzamelde indicatoren bleken een breder gebied te bestrijken dan wat de meeste
bestaande generieke meetinstrumenten voor ervaren gezondheid en voor gezondheid gerelateerde
kwaliteit van leven, dekken. De meeste overeenkomst vonden wij met de indeling in domeinen en
bijbehorende aspecten van Stewart et al.19 met betrekking tot de kwaliteit van leven van stervenden,
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met categorieën die Willemstein et al.22 beschrijven als mogelijke effectmaten voor de care sector en
met de thema’s van de WONCA charts13 en de domeinen van de ICF12, maar alle misten ook
bepaalde elementen. De dimensies en aspecten gaan inderdaad over de breedte van het leven.
Bij de waardering van de zes dimensies blijkt er een verschil te zijn tussen mensen met een
chronische ziekte (patiënten panel) en ‘andere stakeholders’. De ervaring met een chronische ziekte
maakt dat aan gezondheid een bredere invulling wordt gegeven dan wanneer men die ervaring niet
heeft. De hoogte van de opleiding is ook een beïnvloedende factor: in alle groepen, maar ook binnen
de groep patiënten scoren de mensen met een universitaire opleiding gezondheid ‘smaller’ dan
mensen met een minder hoog opleidingsniveau.
In de groepen andere stakeholders dan het panel ‘patiënten’, is gekeken of het zelf ervaring hebben
met ziekte invloed heeft. Het zelf ervaring hebben met ziekte blijkt te leiden tot een bredere invulling
van gezondheid, behalve bij fysiotherapeuten. Het verschijnsel, dat het hebben van ervaring met
ziekte het referentiekader beïnvloedt, is in de literatuur beschreven voor verschillende
aandoeningen34,35,36. Het proces van aanpassing van interne waarden en van de invulling van
kwaliteit van leven bij confrontatie met een chronische ziekte, wordt de ‘response shift’
genoemd37,38,39.
De geïnterviewden die bezwaar hadden tegen het nieuwe concept noemden het onder andere te
breed, of een potentiële vergaarbak van allerlei levensproblemen, waar de zorg toch niet voor
bedoeld kan zijn. Deze mensen koppelen zorg aan de behandeling van ziekten en zieken en zien
gezondheid als afwezigheid van ziekte.
Dat is een duidelijk standpunt, maar lijkt er impliciet van uit te gaan dat ook bij een bredere invulling
van gezondheid alle dimensies door de huidige vorm van gezondheidszorg ‘bediend’ zouden moeten
worden. Het is de vraag of dat nodig en terecht is.
Een verhelderende visie op de relatie cure-care en heal- deal in het volksgezondheidsbeleid is van
Jan van de Kamp, oud GGD-er (zie interview nr. 42). Naast professionele interventies van buiten af,
middels cure en care, plaatst hij het natuurlijk helend vermogen (to heal) en hetgeen mensen
daaraan zelf kunnen bijdragen (to deal). Er ligt daarbij dus een belangrijke rol voor het persoonlijke
domein, wat wel tot het gebied van de gezondheid gerekend kan worden, maar niet onder
verantwoordelijkheid van het zorgdomein hoeft te vallen. Mensen met ervaring met chronische ziekte
hebben in het gebied van heal en deal blijkbaar een ervaring die hun visie op gezondheid breed
maakt.
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Figuur 18. Inspanningen vóór en door mensen bij een gezondheidsprobleem, Jan van de Kamp
(2008), voor Tipping the balance to primary health.

Gezondheid wordt dus veelal nog gezien als afwezigheid van ziekte.
In de interviews is diverse malen aanbevolen, om een andere ‘framing’ van het woord gezondheid te
zoeken, om misverstanden te voorkomen en om duidelijk te maken waar het in het nieuwe concept
over gaat. Maar valt nu te zeggen waar het nieuwe concept over gaat? Uit de antwoorden op vraag
drie in het kwalitatieve deel van het onderzoek bleek veel draagvlak voor de koppeling van de brede
invulling aan het nieuwe concept.
Wij stellen voor, op basis van de resultaten van ons onderzoek, als nadere invulling van het concept
‘Health as the ability to adapt and to self manage’, de beschreven zes hoofddimensies en de 32
aspecten van gezondheid te kiezen. De brede invulling dus.
Wanneer nu een andere ‘framing’ van gezondheid wordt gezocht om misverstanden te voorkomen, is
de vraag wat een aansprekende omschrijving is. ‘Gezondheid breed’ is een mogelijkheid, die goed
aansluit bij de resultaten van ons onderzoek. ‘Positieve gezondheid’ is een andere mogelijkheid; het
maakt het verschil met ‘negatieve gezondheid’, wel als term gebruikt voor gezondheid als
afwezigheid van ziekte, duidelijk. ‘Positieve gezondheid’, als bevordering van een goed en gezond
leven, werd in de 80-jaren al vermeld in de literatuur, naast primaire, secundaire en tertiaire
preventie, maar is destijds niet opgepakt door de zorgsector. Gezondheidsfilosofen hebben ook over
het begrip geschreven, in de zin dat het normerend is, hetgeen wel herkenbaar is.
Op dit moment pleit vooral de Amerikaanse psycholoog Seligman voor de verdere ontwikkeling van
het begrip ‘positive health’, maar hij koppelt het vooral aan ‘fysieke’ gezondheid, naast de ‘positive
psychology’40 die hij sterk ontwikkelt.
In onze visie zijn de verschillende dimensies onderscheidbaar, maar zij beïnvloeden elkaar wel, en
wij zoeken een begrip dat alle zes dimensies omvat. Het discours hierover zal de meest geschikte
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term moeten gaan voortbrengen. Als werktitel hanteren wij voorlopig ‘positieve gezondheid’ voor het
brede gezondheidsbegrip.
Voor de praktische toepassing is het behulpzaam wanneer de zes hoofddimensies en de 32
aspecten van gezondheid worden gevisualiseerd in een benchmark. Een mogelijkheid daarvoor is
weergegeven in Figuur 19.

Figuur 19. Visualisatie van de zes dimensies en 32 bijbehorende aspecten van gezondheid

In de praktijk zou de benchmark door ‘gebruikers’ ingevuld kunnen worden aan de hand van de
subjectieve beleving van de kwaliteit van de zes dimensies, alleen of in gesprek met een
hulpverlener. Dit kan dan op achtereenvolgende tijdstippen herhaald worden, zoals (fictief)
weergegeven in Figuur 20.
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Figuur 20. Benchmark, in te vullen door gebruikers, alleen of in gesprek met een hulpverlener, aan
de hand van de subjectieve beleving van de kwaliteit van de zes dimensies op verschillende
tijdstippen, eventueel na ondernomen acties.

Op termijn kunnen aan de verschillende dimensies praktische handelingsperspectieven verbonden
worden, al dan niet beschikbaar via internet. Een voorbeeld voor de dimensie Mentaal welbevinden
is als beschikbaar als www.psyfit.nl van het Trimbos instituut.
Het is wenselijk dat op termijn de dimensies ook verbonden worden met gevalideerde
meetsystemen, om bijvoorbeeld effecten van interventies te kunnen objectiveren en kwantificeren.
Een eerste verkenning naar mogelijk bruikbare vragenlijsten voor de verschillende dimensies en
aspecten is weergegeven in Tabel 12. De aan het begin van de Discussie genoemde vragenlijsten
voor de ‘ability to cope’, ‘resilience’, ‘Sense of Coherence’ en ‘zelfmanagement’ zijn hierin
opgenomen.
Een en ander dient uiteraard nader uitgewerkt te worden, maar dat valt buiten de reikwijdte van dit
project.
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Tabel 12. Een eerste verkenning naar mogelijk bruikbare vragenlijsten voor de verschillende dimensies en aspecten
Dimensie

Aspect

Vragenlijst

Sub-schaal die past bij het aspect

Groep

Lichaamsfuncties

Medische feiten

WHOQOL-Bref
Quality of Wellbeing Scale
Frailty index

Fysieke gezondheid domein 1
Symptomen
Gezondheidsproblemen voor 10 jaar, algemene gezondheid,
gediagnostiseerde aandoeningen, medische symptomen
gedurende de afgelopen 2 jaar

Generiek
Generiek
Ouderen > 65

Medische
waarnemingen

Nursing head to toe checklist
Bv. Indiana state university Nursing care
plan assessment
Loop snelheid

Mentale
functies &
Beleving
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Generiek

Ouderen > 65

Fysiek functioneren

WHOQOL-Bref
SF-36 (RAND-36)
Nottingham Health Profile
Sickness Impact Profile
COOP/WONCA
Salutogenic Health Indicator Scale
London Handicap Scale
HUI3
DUKE
Quality of Wellbeing Scale

Fysieke gezondheid domein 1
Fysiek functioneren & Rolbeperking door fysieke problemen
Fysieke mobiliteit en slaap
Slaap en rust
Fysieke gezondheid
Fysiek functioneren en slaap
Mobiliteit
Mobiliteit, Zien, Horen, Vaardigheid (handen)
Fysieke gezondheid
Fysieke activiteit, mobiliteit

Generiek
Generiek
Generiek
Patiënten
Generiek
Generiek
Generiek
Generiek
Generiek
Generiek

Klachten en pijn

WHOQOL-Bref
SF-36 (RAND-36)
Nottingham Health Profile
HUI3
DUKE
Salutogenic Health Indicator
Tilburg Frailty Indicator

Fysieke gezondheid domein 1
Pijn
Pijn
Pijn
Pijn
Ziekte
Lichamelijke componenten van fragiliteit

Generiek
Generiek
Generiek
Generiek
Generiek
Generiek
Ouderen > 65

Energie

WHOQOL-Bref
SF-36 (Rand-36)
Nottingham Health Profile
Salutogenic Health Indicator Scale

Fysieke gezondheid domein 1
Vitaliteit
Energie
Energie

Generiek
Generiek
Generiek
Generiek

Cognitief functioneren

WHOQOL-Bref
Salutogenic Health Indicator Scale
HUI3
Functional Independence Measure
Strengths and Difficulties Questionnaire
(SDQ)

Psychische gezondheid domein 2
Cognitief vermogen
Cognitie
Cognitieve subschaal
Hyperactiviteit/Aandachtstekort

Generiek
Generiek
Generiek
Revalidatie patiënten
Kinderen 3-17
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Spirituele
dimensie

Discussie

Emotionele toestand

WHOQOL-Bref
SF-36 (RAND-36)
COOP/WONCA
DUKE
Salutogenic Health Indicator Scale
PANAS
Hospital Anxiety and Depression Scale
Life Orientation Test
Tilburg Frailty Indicator

Psychische gezondheid domein 2
Geestelijke gezondheid
Gevoelens
Mentale gezondheid
Expressie van gevoelens, ervaren stress
Positief affect en Negatief affect
Angst en depressie
Optimisme
Psychische componenten

Generiek
Generiek
Generiek
Generiek
Generiek
Generiek
Generiek
Generiek
Ouderen >65

Eigenwaarde/
zelfrespect

WHOQOL-bref
Rosenberg self-esteem scale
DUKE

Psychische gezondheid domein 2

Generiek
Generiek
Generiek

Gevoel controle te
hebben

Pearlin Mastery Scale
Cope

Zelf management

ALCOS 16
Dutch General Self-Efficacy Scale
Self Management ability scale
Patient Activation Measure
PIH-NL

Self-esteem

Generiek
Planning, active coping
Generiek
Generiek
Ouderen > 65
Patiënten
Patiënten
Generiek

Veerkracht (resilience) 14 item resilience scale
/ SOC
Resilience Midlife Scale
The Connor-Davidson Resilience Scale
The Dispositional Resilience Scale
25-item Resilince Scale
Orientation to life questionnaire-29
Orientation to life questionnaire-13
(Antonovsky’s sense of coherence
scale)
Revised Health Hardiness Inventory
Self-Control Schedule (learned
resourcefulness)
Cognitive Adaptation Index

Meaningful life, Perseverance, Self-reliance, Equanimity,
Coming home to yourself

Combinatie van mastery, self-esteem en optimisme

Generiek

Zingeving/
meaningfulness

WHOQOL-Bref
Life regard index
Salutogenic Health Indicator Scale
Ziekte cognitie lijst

Psychische gezondheid domein 2
Fulfillment (FU)
State of morale
Meaning

Generiek
Generiek
Generiek
Patiënten

Doelen / idealen

Life regard index

Framework (FR)

Generiek

Toekomst perspectief

Purpose in Life scale
Life regard index

Fulfillment (FU)

Generiek
Generiek

Volwassenen
Niet in het Nederlands
Personal Competence, Acceptance of Self & Life
Meaningfulness, manageability and comprehensibility

Ouderen > 65
Generiek
Ouderen

Generiek
Generiek
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Acceptatie

WHOQOL-Bref
Psychological well-being (Ryff)
Mental Health Continuum-SF
Cope

Kwaliteit van
leven

Sociaalmaatschappelijk
participeren
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Psychische gezondheid domein 2 (Bodily image and
appearance)
Zelf-acceptatie
Psychologisch welbevinden
Acceptance

Generiek
Generiek
Generiek
Generriek

Kwaliteit van Leven/
Welbevinden

Mental Health Continuum-SF
Flourishing scale
Satisfaction with life scale

Flourishing

Generiek
Generiek
Generiek

Geluk beleven

HUI3
Satisfaction with life scale
Mental Health Continuum-SF
Subjective Happiness Scale

Emotie

Generiek
Generiek
Generiek
Generiek

Genieten

?

?

Generiek

Ervaren gezondheid

SF-36 (RAND-36)
COOP/WONCA
DUKE
SeiQol

Algemene gezondheid
Algemene gezondheid
Algemene gezondheid

Generiek
Generiek
Generiek
Generiek

Lekker in je vel

Empowerment vragenlijst (EMPO)

Levenslust

Mental Health Continuum-SF
Flourishing scale

Balans

Affect Balance Scale
Life Stress Inventory
Severity Indices of Personality Problems Identiteitsintegratie

Sociale en
communicatieve
vaardigheden

Salutogenic Health Indicator Scale
Schaal voor interpersoonlijk gedrag
Social relations survey
Strengths and Difficulties Questionnaire
(SDQ)
Psychological well-being (Ryff)
Severity Indices of Personality Problems

Emotioneel welbevinden

Jongeren
Emotioneel welbevinden, Flourishing

Generiek
Generiek
Generiek
Generiek
Diagnosticeren van
persoonlijkheidsstoornissen

Problemen met leeftijdgenoten, Pro sociaal gedrag

Generiek
Vanaf 14 jaar
Generiek
Kinderen 3-17

Positieve relaties met anderen
Sociale concordantie en relationeel functioneren

Generiek
Generiek

Betekenisvolle relaties Psychological well-being (Ryff)

Positieve relaties met anderen

Generiek

Sociale contacten

Sociale relaties domein 3
Sociale interactie
Sociale gezondheid
Sociale componenten

Generiek
Generiek
Ouderen > 65

WHOQOL-Bref
London Handicap Scale
DUKE
Tilburg Frailty Indicator

Sociale vaardigheden
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Dagelijks
functioneren

Geaccepteerd worden

Mental Health Continuum-SF
Sociaal welbevinden
Strengths and Difficulties Questionnaire Problemen met leeftijdgenoten, gedragsproblemen
(SDQ)
ICF-IMPACT
Tussenmenselijke interacties en relaties

Generiek
Kinderen 3-17

Maatschappelijke
betrokkenheid

Sociale activiteiten
COOP/WONCA
Maatschappelijke oriëntatie
London Handicap Scale
Severity Indices of Personality Problems Verantwoordelijkheid
Algemene taken en eisen & maatschappelijk, sociaal en
ICF-IMPACT
burgerlijk leven

Generiek
Generiek
Generiek
Generiek

Betekenis vol werk

Minnesota satisfaction questionnaire

Generiek

Basis ADL

COOP/WONCA
DUKE
Barthel index
Quality of Well-being scale
Functional Independence Measure
Frailty index
Karnofsky Scoring
Lansky score
ICF-IMPACT

Zelfverzorging

Generiek
Generiek
Generiek
Generiek
Revalidatie patiënten
Ouderen > 65
Revalidatie patiënten
Revalidatie patiënten
Generiek

IADL-schaal van Lawton en Brody
London Handicap Scale
Frailty index
Quality of Well-being scale
ICF-IMPACT

Werk, financiële onafhankelijkheid
Instrumental activities of daily living
Dagelijkse activiteiten
Huishouden

Generiek
Generiek
Ouderen > 65
Generiek
Generiek

Werk vermogen

WHOQOL-Bref

Fysieke gezondheid domein 1

Generiek

Health literacy

REALMS-S Short Rapid Estimate of
Adult Literacy in Medicine
Short Test of Functional Health Literacy
in Adults
Health Literacy Measurement Scale
(HeLMS)
NVS Newest Vital Sign
SBSQ Set of Brief Screening Questions
FCCHL Functional communicative and
critical health literacy scale

Instrumentele ADL

Discussie

Generiek

Dagelijkse activiteiten
Beperkingen
Zelfzorg
ADL

Generiek
Generiek
Generiek
Generiek
Generiek
Generiek
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7 Aanbevelingen
Op basis van deze bevindingen wordt aanbevolen:


Om de brede invulling van gezondheid, zoals patiënten die hanteren, als uitgangspunt te nemen.



Om verwarring te voorkomen een andere ‘framing’ van de term gezondheid, dan afwezigheid
van ziekte, te zoeken. ‘Gezondheid breed’ of ‘positieve gezondheid’ zijn mogelijkheden; het
discours zal hierover gevoerd moeten worden.



Om bij de operationalisering van het concept in de brede invulling van gezondheid, een
visualisatie in de vorm van een ‘benchmark’ te ontwikkelen, met de zes hoofddimensies als
assen. Deze benchmark kan door ‘gebruikers’ op grond van de subjectieve beleving van de
kwaliteit van de zes dimensies worden ingevuld, alleen of in gesprek met een hulpverlener.



Om een koppeling te maken tussen de benchmark en objectieve meetsystemen. Enkele opties
voor meetinstrumenten worden genoemd.



Om een koppeling van de benchmark met handelingsperpectieven te realiseren, met als doel de
subjectief ervaren kwaliteit van de dimensies te versterken.



Om een en ander in een aantal pilots met verschillende toepassingsvormen (bijv. in
huisartsenpraktijken, bij triages, bij vaststellen verzekeringspakket, etc.) nader praktisch uit te
werken.



Om het concept ‘gezondheid breed’ /’positieve gezondheid/..’ inhoudelijk nader uit te werken.



Om t.z.t. te onderzoeken of een toegenomen score op de zes pijlers van de benchmark een
effect heeft op morbiditeit en prognose.

Aanbevelingen
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watisgezondheid@louisbolk.nl

Louis Bolk Instituut

Machteld Huber, arts, projectleider

Namens het projectteam,

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw deelname!

eerdere vraag, klik dan op ‘terug naar vorige vraag’ in het rode blokje.

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten. Wanneer u tijdens het invullen terug wilt naar een

uw positie als <naam stakeholdergroep>. Het onderzoek is zo anoniem als u zelf wenst.

Wellicht behoort u tot meerdere groepen, maar wij vragen u deze vragenlijst in te vullen vanuit

beleidsmakers, gezondheidsvoorlichters of onderzoekers.

Wij leggen de vragen voor aan 'gezonde' burgers, patiënten, behandelaars, verzekeraars,

aspecten van gezondheid.

Wij vragen uw mening over een nieuwe omschrijving van gezondheid en over mogelijke

opvattingen over wat 'gezondheid' is.

De voorliggende vragenlijst maakt onderdeel uit van een onderzoek naar de nu heersende

Geachte heer, mevrouw,

Bijlage 1: Surveyvragenlijst
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Tabel 13. Eén component PCA’s met ladingen van aspecten per dimensie
Component Matrixa

a.

b.

Component Matrixa

Component

Component

1

1

1.3 ...passend bij de leeftijd
lichamelijk goed kan
functioneren.
1.5 ...zich energiek voelt.
1.4 ...niet door klachten of pijn
geplaagd wordt.
1.2 ...een gezonde indruk
maakt
(kleur/oogopslag/houding).
1.1 ...bij een medisch
onderzoek geen afwijkende
uitslagen heeft.

,741

,739
,686
,681

,601

Component Matrixa

d.

,827
,682

Component

1

1

3.4 ...vertrouwen heeft in de
toekomst.
3.3 ...idealen heeft en daar
voor gaat.
3.2 ...zijn/haar ding kan
doen.
3.1 ...uit het leven betekenis
kan halen.
3.5 ...het leven kan
accepteren zoals het is en
daarmee tevreden kan zijn.

,912
,911
,858
,853
,822

4.6 ...levenslust heeft.
4.5 ...lekker in zijn/haar vel zit.
4.2 ...zich doorgaans gelukkig
voelt.
4.3 ...in staat is te genieten.
4.7 ...zichzelf ervaart als in
balans te zijn.
4.1 ...een goede kwaliteit van
leven ervaart.
4.4 ...zich gezond voelt.

,903
,897
,880
,880
,866
,752
,688

Extraction Method: Principal Component
Analysis.a
a. 1 components extracted.

Extraction Method: Principal Component
Analysis.a
a. 1 components extracted.
Component Matrixa

f.

Component Matrixa

Component

Component

1
5.2 ...beschikt over voldoende
steunende relaties.
5.5 ...zich betrokken voelt bij
de maatschappij.
5.4 ...zich geaccepteerd voelt
door de omgeving.
5.1 ...sociale contacten kan
onderhouden.
5.3 ...geen eenzaamheid
ervaart.
5.6 ...werk doet (betaald of
onbetaald) dat voor hem of
haar betekenisvol is.
Extraction Method: Principal Component
Analysis.a
a. 1 components extracted.

78

,876

Component Matrixa

Component

e.

,895
,892

Extraction Method: Principal Component
Analysis.a
a. 1 components extracted.

Extraction Method: Principal Component
Analysis.a
a. 1 components extracted.
c.

2.3 ...zelfvertrouwen heeft.
2.4 ...het gevoel heeft grip op
zijn/haar leven te hebben.
2.5 ...in staat is zelf regie te
voeren in de eigen
levenssituatie.
2.2 ...een positieve stemming
heeft.
2.1 ...wilsbekwaam is en
helder kan denken.

1
,915
,911
,909
,871
,870
,839

6.2 ...voor zijn/haar eigen
huishouden kan zorgen
(bijvoorbeeld koken,
schoonmaken, met geld
omgaan)
6.1 ...zichzelf kan wassen en
aankleden (basis ADL).
6.3 ...in staat is om te werken
(betaald of onbetaald).
6.4 ...in staat is om
medicijnvoorschriften te
begrijpen en op te volgen
(health literacy).

,925

,873
,839
,822

Extraction Method: Principal Component
Analysis.a
a. 1 components extracted.
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Tabel 14. Werkgebieden per behandelfunctie
Werkgebied
behandelaren*
Artsen

% Artsen (N=317)
Huisarts
Medisch specialist
Bedrijfs- of verzekeringsarts
Specialist
ouderengeneeskunde
Anders

Verpleegkundigen/
verzorgenden
(N=110)

32,5
40,4
12,6
6,0
12,6
% Verpleegkundigen (N=83)

% Verzorgenden
(N=27)

30,1
30,1
26,5
18,1
9,6
6,0
4,0

74,1
0
14,8
11,1
7,4
3,7
0

Chronische zorg
Acute zorg
Intensieve zorg
Geestelijke gezondheidszorg
Preventieve zorg
Anders
Onbekend
Fysiotherapeuten
Geen specialisme
Wel specialisme:
Manuele therapie
Oedeemfysiotherapie
Sportfysiotherapie
Geriatriefysiotherapie
Fysiotherapie bij hart-, vaat-,
en longziekten
Kinderfysiotherapie
Bekkenfysiotherapie
Psychosomatische
fysiotherapie
Orofaciale fysiotherapie
Bedrijfsfysiotherapie
Anders
* per respondent meerdere antwoorden mogelijk

%Fysiotherapeuten ( N=216)
42,1
57,9
15,3
8,3
7,9
7,4
5,6
4,6
4,6
3,7
2,3
2,3
9,7

Tabel 15. Overzicht van voorkomende chronische aandoeningen
Chronische aandoening
Geen chronisch aandoening
Eén of meerdere chronische aandoeningen

N
864
1074

%*
44,5
55,5

Waarvan**:
Hart- en vaatziekte
Diabetes
Nek en/of rugklachten
Chronische gewrichtsaandoening
Ziekte van de ademhalingswegen
Maag- en of darmaandoening
Huidaandoening
Kanker
Neurologisch e/of zintuiglijke aandoening
Psychische aandoening
Voedings- en/of stofwisselingsziekte (anders dan diabetes)
Spierziekte
Vruchtbaarheidsproblematiek
Immunologische aandoeningen
Anders

305
219
264
207
200
129
123
110
104
95
57
38
19
12
39

15,7
11,3
13,6
10,7
10,3
6,7
6,3
5,7
5,4
4,9
2,9
2,0
1,0
0,6
2,0

* % van totale populatie (N=1938)
** per respondent meerdere antwoorden mogelijk
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Tabel 16. Gemiddelde rangorde voor elke gezondheidscategorie per doelgroep (schaal van 1=minst belangrijke dimensie t/m 6= meest belangrijke dimensie)
Gemiddelde score ± SD
Dimensie
Lichaamsfuncties
Mentaal functioneren
en –beleving
Spirituele dimensie
Kwaliteit van leven
Sociaalmaatschappelijke
participatie
Dagelijks
functioneren

80

Totaal
1787
1779

4,37±1,60
3,97 ±1,31

Behandelaren
603 4,03 ±1,70
596 4,03 ±1,21

Patienten
509 4,38 ±1,48
511 4,33 ±1,44

Burgers
397
4,80 ±1,44
393
3,49 ±1,22

Beleidsmakers
78
4,72 ±1,65
78
3,73 ±1,18

1751
1786
1762

1,90 ±1,31
4,54 ±1,39
2,43 ±1,31

585
602
598

1,83 ±1,40
4,60 ±1,47
2,73 ±1,28

505
514
500

2,40 ±1,22
4,57 ±1,27
1,84 ±1,33

391
395
390

1,53 ±1,14
4,39 ±1,37
2,51 ±1,09

76
77
77

1,63 ±1,35
4,42 ±1,28
2,58 ±1,09

12
13
12

2,00 ±1,35
4,92 ±1,55
2,67 ±1,30

85
86
86

1,78 ±1,30
4,66 ±1,50
3,02 ±1,46

97
99
99

1,59 ±1,10
4,49 ±1,49
2,53 ±1,22

1777

3,92 ±1,39

598

3,91 ±1,43

508

3,61 ±1,35

395

4,35 ±1,24

77

3,96 ±1,41

13

4,00 ±1,63

86

3,74 ±1,48

100

3,92 ±1,28
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Verzekeraars
12
3,75 ±2,01
13
3,85 ±0,80

Public Health Actors
86
3,91 ±1,75
86
3,95 ±1,17

Onderzoekers
102 4,81 ±1,43
102 3,93 ±1,15

Tabel 17. Bij Figuur 2. Gemiddelde score per dimensie voor patiënten en behandelaren
Dimensies
Lichaamsfuncties
Mentaal functioneren en
-beleving
Spirituele dimensie
Kwaliteit van leven
Sociaalmaatschappelijke
participatie
Dagelijks functioneren

Gemiddelde score ± standaarddeviatie (SD)
Verpleegkundigen
Fysiotherapeuten
Artsen (N=317)
(N=110)
(N=216)
7,25±0,98
7,54±0,87
7,28±0,97
7,18±1,28
7,78±0,88
7,39±1,06

Patienten
(N=575)
7,37 ±1,13
7,56 ±1,22

6,57±1,58
7,33±1,16
6,61±1,53

7,42±1,10
7,89±0,84
7,48±1,07

6,99±1,22
7,67±0,86
7,10±1,08

7,28 ±1,37
7,74 ±1,08
7,27 ±1,45

6,81±1,43

7,03±1,55

6,89±1,48

7,49 ±1,37

Tabel 18. Bij Figuur 3. Gemiddelde score per dimensie voor mannen en vrouwen
Gemiddelde score ±
standaarddeviatie (SD)
Dimensies
Lichaamsfuncties
Mentaal functioneren en beleving
Spirituele dimensie
Kwaliteit van leven
Sociaal-maatschappelijke
participatie
Dagelijks functioneren

Man
7,23±1,06
7,27±1,30

Vrouw
7,44±1,03
7,34±1,30

6,75±1,60
7,43±1,18
6,83±1,58

6,93±1,56
7,62±1,11
6,97±1,53

7,15±1,43

7,12±1,45

Tabel 19. Bij Figuur 4. Gemiddelde score per dimensie voor verschillende leeftijdsgroepen
Dimensies
Lichaamsfuncties
Mentaal
functioneren en beleving
Spirituele dimensie
Kwaliteit van leven
Sociaalmaatschappelijke
participatie
Dagelijks
functioneren

Bijlage 2

Gemiddelde score ± standaarddeviatie (SD)
18-35 jaar
36-45 jaar
46-55 jaar
(N=243)
(N=345)
(N=507)
7,43±0,94
7,34±1,06
7,29±1,05

56-65 jaar
(N=494)
7,32±1,06

Ouder dan 65
jaar (N=277)
7,49±1,07

6,79±1,35
6,22±1,85
7,31±1,26

6,94±1,29
6,34±1,74
7,26±1,22

7,26±1,35
6,81±1,55
7,53±1,14

7,57±1,14
7,22±1,31
7,72±1,05

7,81±1,15
7,45±1,20
7,79±1,00

6,39±1,74

6,42±1,74

6,84±1,56

7,26±1,33

7,46±1,16

6,85±1,41

6,81±1,50

6,92±1,52

7,41±1,32

7,73±1,18
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Tabel 20. Bij Figuur 5. Gemiddelde score per dimensie voor verschillende opleidingsniveaus bij
alle respondenten
Dimensies

Lichaamsfuncties
Mentaal
functioneren en beleving
Spirituele dimensie
Kwaliteit van leven
Sociaalmaatschappelijke
participatie
Dagelijks
functioneren

Gemiddelde score ±
Basis- of
middelbare school
(geen beroepsopleiding)
(N=120)
7,45±1,10
7,47±1,25

standaarddeviatie (SD)
Middelbaar
Lager
beroepsberoepsonderwijs
onderwijs
(MBO)
(LBO)
(N=449)
(N=90)
7,21±1,39
7,44±1,15
7,57±1,34
7,56±1,20

Hoger beroepsonderwijs
(HBO)
(N=577)

Universitair
onderwijs
(N=702)

7,33±0,95
7,46±1,12

7,31±0,99
6,97±1,42

7,22±1,33
7,68±1,13
7,16±1,42

7,41±1,33
7,72±1,31
7,51±1,37

7,26±1,36
7,83±1,04
7,28±1,41

7,11±1,26
7,65±0,91
7,14±1,23

6,24±1,81
7,23±1,28
6,37±1,76

7,53±1,37

7,53±1,39

7,53±1,34

7,11±1,42

6,76±1,45

Tabel 21. Bij Figuur 6. Gemiddelde score per dimensie voor opleidingsniveaus bij patiënten
Dimensies

Lichaamsfuncties
Mentaal
functioneren en beleving
Spirituele dimensie
Kwaliteit van leven
Sociaalmaatschappelijke
participatie
Dagelijks
functioneren

Gemiddelde score ±
Basis- of
middelbare school
(geen beroepsopleiding)
(N=61)
7,63±1,04

standaarddeviatie (SD)
Lager
Middelbaar
beroepsberoepsonderwijs
onderwijs
(LBO)
(MBO)
(N=57)
(N=234)
7,13±1,54
7,38±1,17

Hoger beroepsonderwijs
(HBO)
(N=162)

Universitair
onderwijs
(N=61)

7,35±0,97

7,34±1,00

7,82±0,99
7,46±1,13
7,92±0,95

7,52±1,49
7,44±1,44
7,65±1,46

7,61±1,22
7,32±1,41
7,86±1,04

7,57±1,17
7,36±1,18
7,68±0,93

7,15±1,23
6,59±1,64
7,36±1,17

7,54±1,27

7,55±1,51

7,36±1,42

7,24±1,28

6,51±1,86

7,77±1,17

7,56±1,49

7,56±1,38

7,39±1,34

7,19±1,42

Tabel 22. Bij Figuur 7. Gemiddelde score per dimensie voor opleidingsniveaus bij burgers
Gemiddelde score ±
Basis- of
middelbare school
(geen beroepsopleiding)
(N=57)
7,24±1,14

standaarddeviatie (SD)
Lager
Middelbaar
beroepsberoepsonderwijs
onderwijs
(LBO)
(MBO)
(N=33)
(N=183)
7,35±1,09
7,46±1,14

Hoger beroepsonderwijs
(HBO)
(N=94)

Universitair
onderwijs
(N=63)

7,35±1,01

7,18±0,97

Mentaal
functioneren en beleving
Spirituele dimensie

7,10±1,39

7,64±1,04

7,43±1,20

7,37±1,24

6,45±1,47

7,01±1,49

7,38±1,13

7,07±1,32

6,92±1,43

5,85±1,88

Kwaliteit van leven

7,43±1,26

7,84±0,99

7,72±1,05

7,47±1,04

6,80±1,35

Sociaalmaatschappelijke
participatie

6,79±1,50

7,43±1,11

7,07±1,42

6,91±1,49

5,65±1,95

Dagelijks
functioneren

7,28±1,55

7,48±1,21

7,52±1,22

7,48±1,16

6,57±1,38

Dimensies

Lichaamsfuncties
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Tabel 23. Bij Figuur 8. Gemiddelde score per dimensie voor alle respondenten met en zonder
chronische aandoening
Dimensies

Lichaamsfuncties
Mentaal
functioneren en beleving
Spirituele dimensie
Kwaliteit van leven
Sociaalmaatschappelijke
participatie
Dagelijks
functioneren

Gemiddelde score ±
standaarddeviatie (SD)
Chronische
Geen
aandoening
chronische
(N=1074)
aandoening
(N=864)
7,33±1,10
7,38±0,97

7,45±1,26
7,11±1,45
7,65±1,09

7,13±1,33
6,53±1,67
7,41±1,19

7,12±1,47

6,65±1,61

7,31±1,42

6,90±1,44

Tabel 24. Bij Figuur 9. Gemiddelde score per dimensie voor artsen met en zonder chronische
aandoening
Dimensies

Lichaamsfuncties
Mentaal
functioneren en beleving
Spirituele dimensie
Kwaliteit van leven
Sociaalmaatschappelijke
participatie
Dagelijks
functioneren

Gemiddelde score ±
standaarddeviatie (SD)
Geen
Chronische
chronische
aandoening
aandoening
(N=124)
(N=193)
7,24±0,96
7,26±0,99
7,35±1,18
7,07±1,33

6,92±1,31
7,51±0,99
7,02±1,24

6,34±1,70
7,21±1,25
6,35±1,65

7,00±1,38

6,68±1,45

Tabel 25. Bij Figuur 10. Gemiddelde score per dimensie voor verpleegkundigen met en zonder
chronische aandoening
Dimensies

Lichaamsfuncties
Mentaal
functioneren en beleving
Spirituele dimensie
Kwaliteit van leven
Sociaalmaatschappelijke
participatie
Dagelijks
functioneren

Bijlage 2

Gemiddelde score ±
standaarddeviatie (SD)
Geen
Chronische
chronische
aandoening
aandoening
(N=42)
(N=68)
7,62±0,79
7,49±0,92
7,88±0,75
7,72±0,95

7,70±0,88
8,02±0,72
7,65±1,02

7,25±1,20
7,81±0,90
7,37±1,09

7,07±1,58

7,01±1,54
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Tabel 26. Bij Figuur 11: Gemiddelde score per dimensie voor fysiotherapeuten met en zonder
chronische aandoening
Dimensies

Lichaamsfuncties
Mentaal
functioneren en beleving
Spirituele dimensie
Kwaliteit van leven
Sociaalmaatschappelijke
participatie
Dagelijks
functioneren

Gemiddelde score ±
standaarddeviatie (SD)
Chronische
Geen
aandoening
chronische
(N=51)
aandoening
(N=165)
7,11±0,98
7,33±0,96
7,16±1,26
7,46±0,99

6,82±1,47
7,51±0,87
6,86±1,31

7,05±1,13
7,72±0,85
7,17±0,99

6,53±1,80

7,01±1,36

Tabel 27. Bij Figuur 12. Gemiddelde score per dimensie bij verschillende ziekteduur voor de
totale populatie
Gemiddelde score ± standaarddeviatie (SD)
Dimensies

Geen chronische
aandoening
(N=864)

Minder dan 2
jaar
(N= 58)

2 tot 5 jaar
(N=121)

5 tot 10 jaar
(N=172)

Meer dan 10 jaar
(N=723)

Lichaamsfuncties

7,40±0,97

7,53±0,98

7,45±1,05

7,46±0,93

7,34±1,15

Mentaal
functioneren en beleving
Spirituele dimensie

7,14±1,33

7,37±1,10

7,46±1,31

7,51±1,12

7,50±1,29

6,56±1,68

7,14±1,22

7,23±1,42

7,22±1,37

7,19±1,53

Kwaliteit van leven

7,42±1,19

7,66±0,72

7,74±1,03

7,72±1,07

7,66±1,13

Sociaalmaatschappelijke
participatie

6,66±1,62

7,05±1,33

7,17±1,40

7,23±1,44

7,15±1,51

Dagelijks
functioneren

6,92±1,44

7,25±1,49

7,52±1,16

7,32±1,41

7,35±1,46

Tabel 28. Bij Figuur 13. Gemiddelde score per dimensie bij verschillende ziekteduur voor
patiënten
Gemiddelde score ±
standaarddeviatie (SD)
Dimensies

Minder dan 2 jaar
(N=15 )

2 of meer jaar
(N=560)

Lichaamsfuncties

7,39±1,25

7,37±1,13

Mentaal
functioneren en beleving
Spirituele dimensie

7,71±0,95

7,56±1,23

7,28±1,03

7,28±1,38

Kwaliteit van leven

7,94±0,78

7,74±1,08

Sociaalmaatschappelijke
participatie

7,46±1,32

7,27±1,46

Dagelijks
functioneren

7,58±1,68

7,49±1,36
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Tabel 29. Bij Figuur 14. Gemiddelde score per dimensie bij verschillende ziekteduur voor artsen
Gemiddelde score ± standaarddeviatie (SD)
Dimensies

Geen chronische
aandoening (N=193)

Minder dan 2 jaar
(N=10 )

2 of meer jaar
(N=114)

Lichaamsfuncties

7,27±1,00

7,36±0,98

7,25±0,97

Mentaal
functioneren en beleving
Spirituele dimensie

7,08±1,33

6,86±1,43

7,41±1,15

6,39±1,73

6,68±1,36

7,00±1,33

Kwaliteit van leven

7,25±1,26

7,37±0,65

7,53±1,01

Sociaalmaatschappelijke
participatie

6,36±1,65

6,98±1,17

7,02±1,25

Dagelijks
functioneren

6,68±1,45

6,48±1,69

7,06±1,36

Tabel 30. Bij Figuur 15. Gemiddelde score per dimensie bij verschillende ziekteduur voor
verpleegkundigen
Gemiddelde score ± standaarddeviatie (SD)
Dimensies

Geen chronische
aandoening (N=68)

Minder dan 2 jaar
(N=8 )

2 of meer jaar
(N=34)

Lichaamsfuncties

7,49±0,92

7,83±0,84

7,57±0,78

Mentaal
functioneren en beleving
Spirituele dimensie

7,72±0,95

7,85±0,85

7,89±0,74

7,25±1,20

7,53±1,52

7,74±0,68

Kwaliteit van leven

7,81±0,90

7,82±0,72

8,06±0,72

Sociaalmaatschappelijke
participatie

7,37±1,09

7,46±1,74

7,69±0,80

Dagelijks
functioneren

7,01±1,54

7,44±1,50

6,98±1,61

Tabel 31. Bij Figuur 16. Gemiddelde score per dimensie bij verschillende ziekteduur voor
fysiotherapeuten
Gemiddelde score ± standaarddeviatie (SD)
Dimensies

Geen chronische
aandoening (N=165)

Minder dan 2 jaar
(N=5 )

2 of meer jaar
(N=46)

Lichaamsfuncties

7,33±0,96

7,52±0,77

7,07±0,99

Mentaal
functioneren en beleving
Spirituele dimensie

7,46±0,99

7,52±1,32

7,12±1,26

7,05±1,13

7,36±0,65

6,76±1,53

Kwaliteit van leven

7,72±0,85

7,71±0,66

7,49±0,89

Sociaalmaatschappelijke
participatie

7,17±0,99

7,17±0,67

6,83±1,36

Dagelijks
functioneren

7,01±1,36

7,65±0,60

6,41±1,84

Bijlage 2
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Tabel 32. Component ladingen voor gemiddelde score per dimensie voor 3 componenten bij
behandelaren (a.), patiënten (b.) en burgers (c.)
a. Behandelaren
Dimensie (zoals verkregen uit
kwalitatief onderzoek)

Component 1

Lichaamsfuncties

Component 2
XXXX

Mentaal welbevinden

XXXX

Spirituele dimensie

XXXXX

Kwaliteit van leven

XXXX

Sociaal-maatschappelijke participatie

XXXXXX

Component 3
X*
X

XXX

Dagelijks functioneren

XXXX

* lading is relatief laag (0,345)

b. Patiënten
Dimensie (zoals verkregen uit kwalitatief
onderzoek)

Component 1

Lichaamsfuncties

Component 2

Component 3

XXXXX

Mentaal welbevinden

XXXX

Spirituele dimensie

XXXXX

Kwaliteit van leven

XXXXXX

Sociaal-maatschappelijke participatie

XXXXXX

X
X

Dagelijks functioneren

XXXX

c. Burgers
Dimensie (zoals verkregen uit kwalitatief
onderzoek)

Component 1

Lichaamsfuncties
XXXX

Spirituele dimensie

XXXXX

Kwaliteit van leven

XXXXX

Sociaal-maatschappelijke participatie

XXXXXX
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Component 3

XXXXX

Mentaal welbevinden

Dagelijks functioneren

Component 2

X
XX
XXXX
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Bijlage 3: Lijst met indicatoren van gezondheid
NB. De getallen achter de indicatoren verwijzen naar de herkomst van de uitspraak, hier niet traceerbaar.
1
2
3
4
5
6

Een aantal vaktechnische bepalingen 1.0
Klachtenvrij zijn 1.0
Een aantal vaktechnische bepalingen 1.1
Klachtenvrij zijn 1.1
Snelheid van bewegen en stijfheid 1.1
Fitheid 1.1

7

Mentale stemming, wat zich toont in het zin hebben in de
dingen 1.1
Het functioneren van de zintuigen, kunnen lezen, muziek
luisteren 1.1
Kunnen communiceren 1.1
Sociale participatie; niet eenzaam zijn 1.1
Niet roken, niet drinken, goede BMI hebben 1.1
Je kunnen bewegen in een sociaal netwerk, liever reëel dan
virtueel 1.2
Klachtenvrij zijn 1.2
Gemeenschap niet tot last zijn 1.2
Behoefte hebben aan (bij-)scholing 1.2
Koortsvrij zijn 1.2
Kunnen bewegen 1.2
Zin in experimenteren 1.2
Vrij van angsten en depressies 1.2
Voorkeurssnelheid van lopen 1.3
VO2 max 1.3
Duurvermogen 1.3
Fitheid 1.3
Verhouding belasting - belastbaarheid 1.3
Antilichaam productie na griepspuit 1.3
Autosomale dysregulatie 1.3
HRV 1.3
Endotheelfunctie 1.3
Sociaal vermogen 1.3
Passie 1.3
Gevoel van zelfmanagement 1.4
Samenspel van fysiek, psychisch en sociaal 1.4
Gevoel controle te hebben 1.4
Kunnen werken 1.5
Hobby’s kunnen doen, indien gewenst 1.5
Sociale contacten kunnen onderhouden, niet alleen virtueel
1.5 36
Een toekomstperspectief hebben 1.5
Een levensverwachting hebben die past bij de leeftijd 1.5
Het vooruitzichten hebben op een zeker gevrijwaard zijn van
disabilities en kwalen 1.5
Adaptief vermogen hebben 1.5
De status van een aantal vaktechnische bepalingen, horend
bij de chronische ziekte 1.5
Een aantal vaktechnische bepalingen 1.6
Quality of Life 1.6
ADL kunnen doen 1.6
Psychisch en sociaal welbevinden 1.6
Welbevinden 1.7
Vaktechnische risicofactoren 1.7
Kunnen functioneren in het dagelijks leven 1.8
Geen hinderende emotionele of lichamelijke beperkingen 1.8
Zich goed voelen= Sociaal-emot. gezondheid 1.8
Wordt basisveiligeid ervaren? 1.8
Goede steunende omgeving 1.8
Fysiek de mogelijkheid hebben tot normaal funtioneren? 1.8
Zelfstandigheid 1.9
Voor jezelf kunnen zorgen 1.9
Een zekere kracht hebben 1.9
Sociaal kunnen verbinden en kunnen continueren 1.9
Fysieke kenmerken 1.9
Voor jezelf kunnen zorgen 1.9
ADL-kunnen doen zelf 1.9
Vaktechnische risicofactoren 1.9
Fysiek en psychisch in evenwicht 1.9
Acceptatie bij het ouder worden 1.9

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

Kleur/oogopslag/houding. De eerste indruk 1.18
Kleur/kracht van de patiënt 1.18
Hoe ziet de patiënt eruit 1.18
Hoeveelheid energie (slaapt de patiënt veel of weinig)
1.18
Observatie 1.18
Intuïtie/ niet pluisgevoel 1.18
Aanwezigheid van een patiënt 1.18
Geen eenzaamheid ervaren 1.18
Omgeving: familie + vrienden 1.18
Klachten die patiënt aangeeft 1.18
Geen pijn of ongemak beleven/ervaren 1.18
Wat zegt de patiënt tegen mij 1.18
Anamnese: voorgeschiedenis, medicijngebruik, sociale
situatie 1.18
Als ik zie of vind dat een patiënt zich ‘welbevindt’. (in
gesprek met mezelf of de patiënt) 1.18
Lekker in je vel zitten 1.18
Stemming van de patiënt (vergelijken met eerdere
dagen) 1.18
Gezondheid gezien als welbevinden 1.18
Welbevinden: als ze weer interesse hebben/krijgen in
andere zaken dan ziek zijn. 1.18
Hoe ervaart iemand het zelf 1.18
Mate van zelfstandigheid 1.18
Statistisch uitslagen die goed zijn 1.18
Vitale functies 1.18
Vitale functies 1.18
Scorelijsten: MUST-pijn; Decubitus; etc 1.18
Controles als labwaarden, temperatuur, etc 1.18
Overleg andere disciplines 1.18
Emotioneel welbevinden 2.0
Emotioneel welbevinden 2.0
Emotioneel welbevinden 2.0
Zelfvertrouwen 2.0
Liefde voor mezelf 2.0
Mogen zijn wie ik ben 2.0
Gelukkig zijn 2.0
Als ik geniet van het leven 2.0
Kunnen genieten 2.0
Eigen regie 2.0
Eigen regie 2.0
Eigen regie 2.0
Zelfmanagement 2.0
Individualiteit 2.0
Zelfstandigheid (2x) 2.0
Sociaal netwerk 2.0
In balans in relatie met partner, familie en vrienden 2.0
Genoeg sociale contacten 2.0
In sociale zin moeiteloos kunnen bewegen 2.0
Vriendschappen/ geliefden 2.0
In contact zijn (als onderdeel van een gezonde
levensstijl) 2.0
Spontane kontakten kunnen leggen met anderen 2.0
Ziekte inzicht /Ziektebeeldinzicht 2.0
Acceptatie/ inzicht 2.0
Reëel besef van haalbaarheid 2.0
Weten wat ik wel/ niet kan 2.0
Overgave 2.0
Van tevoren overzien datgene wat je gepland hebt ook
in fysiek en mentaal opzicht te kunnen doen 2.0
Begrijpen waarom ik iets niet onthou 2.0
Onder woorden kunnen brengen wat mijn
'tekortkomingen' zijn 2.0
Balans vinden in rust en inspanning 2.0
Lichamelijk welbevinden 2.0
Zelfstandigheid 2.0
Mobiliteit 2.0
Mobiliteit 2.0
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
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Mobiliteit 2.0
In conditie zijn2.0
Voldoende energie2.0
Energieniveau 2.0
Beweging (als onderdeel van een gezonde levensstijl) 2.0
Hanteerbare pijn 2.0
Afwezigheid van pijn 2.0
Onafhankelijkheid 2.0
Niet beperkt worden 2.0
Afwezigheid van spraak/ziektebeperking 2.0
Vrijheid 2.0
Cognitief functioneren 2.0
Goed geheugen 2.0
Vermogen en mogelijkheid voor communicatie 2.0
Toegang tot de juiste zorg 2.0
Af van het gebruik van 'standaard' modellen 2.0
Maatschappelijke betrokkenheid 2.0
Werkmogelijkheid 2.0
Deel uitmaken van de samenleving in werk en sociaal 2.0
Fysieke degeneratie beperken door ziekte beperken en
verbeteren 2.0
Progressie op sociale, fysieke en psychische aspecten 2.0
Sensitiviteit (voor mens dier en kunst) 2.0
Stabiliteit 2.0
Aanpassingsvermogen 2.0
Objectieve medische feiten 2.1
Check-up V 2.1
Welbevinden 2.1
Geluksscore van 8 of hoger 2.1
Nog plezier in het 'zijn' te hebben 2.1
Goed in mijn vel 2.1
Je goed voelen 2.1
Of je je goed voelt 2.1
Leven zoals je wilt 2.1
Alles kunnen doen wat je wilt 2.1
Als iemand zegt dat hij/zij zich gezond voelt 2.1
Tevredenheid 2.1
Dankbaarheid 2.1
Op enige wijze te kunnen genieten 2.1
Geestelijk gezond zijn 2.1
Sociaal-maatschappelijk functioneren 2.1
Goed over kunnen praten en vertellen 2.1
Werk en vrije tijd goed kunnen invullen 2.1
Goed kunnen regisseren: dag indelen, rust nemen 2.1
Zelf kunnen bepalen wat en wanneer je iets wil 2.1
Acceptatie 2.1
Kunnen vertrouwen op het (weer) kunnen ervaren van
welbevinden. 2.1
Positief blijven 2.1
Hoe de mens in zijn leven staat-> positief 2.1
Goed voelen in je omgeving 2.1
Geen belemmeringen 2.1
Zonder pijn kunnen leven 2.1
Zonder verdriet kunnen leven 2.1
Pijn 2.1
Niet voortdurend door pijn geplaagd te worden 2.1
Niet voortdurend door ziek gevoel geplaagd te worden 2.1
Bewegingsvrijheid 2.1
Zonder problemen kunnen slapen 2.1
Vitaliteit 2.1
Beschikking hebben over levenskracht/energie (verbinding
ervaren) 2.1
Het hebben van energie 2.1
Mentale veerkracht ervaren 2.1
Fysieke veerkracht ervaren 2.1
Geen klachten 2.1
Helder van geest 2.1
Bewust zijn van de situatie 2.1
Balans 2.2
Goede balans tussen werk en privé 2.2
Ik na inspanning relatief snel herstel 2.2
Als ik me niet moe voel 2.2
Participatie 2.2
Mijn 'ding' kan doen 2.2
Kan werken/ kennis vergroten ondanks pijn/moeheid 2.2
Als ik niet teveel beperkingen heb 2.2
Minder beperkingen hebben 2.2
Pijn hanteerbaar 2.2
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200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
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232
233
234
235
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237
238
239
240
241
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Als ik bijna vergeet mijn medicijnen in te nemen 2.2
200
Pijn op aanvaardbaar niveau 2.2
201
Pijn op de achtergrond aanwezig is 2.2
202
De pijn kan handelen 2.2
203
Realiseer hé geen pijn 2.2
204
Als ik bijna vergeet mijn medicijnen in te nemen 2.2
205
Concentratie 2.2
206
Geconcentreerd kunnen werken 2.2
207
Energie 2.2
208
Mijn energie goed verdeel over de dag 2.2
209
Energie aan het einde van de dag niet op is 2.2
210
Ik voel mij gezond als ik veel energie heb 2.2
211
Energie heb 2.2
212
Als ik een hele dag rond kan 'sjouwen' (= energie) 2.2 213
Energie level op orde 2.2
214
Positiviteit 2.2
215
Ik nog een leuke moeder vrouw kan zijn (voor mezelf en
omgeving) 2.2
216
Kunnen genieten 2.2
217
Onder de mensen kom, geniet van omgeving 2.2
218
Brede visie houden 2.2
219
Zelfstandigheid 2.2
220
Onafhankelijk 2.2
221
Fysiek vermogen/welbevinden 2.3
222
Conditie 2.3
223
Traplopen 2.3
224
Hoe kom ik de trap op? 2.3
225
Energie om dingen aan te pakken 2.3
226
Beschikbare energie 2.3
227
Als ik me energiek voel 2.3
228
Effect van een fietstocht 2.3
229
Zelfstandig zijn 2.3
230
Energie goed indelen 2.3
231
Hersteltijd 2.3
232
Mentaal welbevinden 2.3
233
Als ik me uitgerust en ontspannen voel 2.3
234
Vermoeidheid 2.3
235
Als ik in balans ben 2.3
236
Omgaan met tegenslag 2.3
237
Chemisch welzijn 2.3
238
Medicijngebruik 2.3
239
Geen medicijngebruik 2.3
240
Emoties/emotioneel welzijn 2.3
241
Emotie 2.3
242
Emotionaliteit 2.3
243
Gevoelsbeleving 2.3
244
Gevoel 2.3
245
Sociaal 2.3
246
Helpen van anderen 2.3
247
Openstaan voor leed van anderen 2.3
248
Lotgenotencontact 2.3
249
Sociale contacten 2.3
250
Vrienden in goede en slechte tijden 2.3
251
Als ik mijn sociale contacten kan onderhouden 2.3
252
Derden 2.3
253
Serieus genomen worden 2.3
254
Acceptatie door omgeving/school 2.3
255
Hoe zien anderen mij? 2.3
256
Sociaal maatschappelijk functioneren vanuit jezelf 2.4 257
Zin om activiteiten te ondernemen (werk/sociaal) 2.4
258
Prettig functioneren in sociale omgeving 2.4
259
Functioneren, levensritme 2.4
260
Lichaam functioneren 2.4
261
Mate van beperking dagelijkse zaken 2.4
262
Geest functioneren 2.4
263
Acceptatie 2.4
264
Tevredenheid 2.4
265
Acceptatie 2.4
266
Acceptatie 2.4
267
Vrijheid+ acceptatie vanuit omgeving 2.4
268
Dat ik kan doen wat ik wil: rekening houdend met wie ik
ben 2.4
269
Dat ik me niet steeds hoef te verantwoorden voor mijn
andere bedrading 2.4
270
Pijn 2.4
271
Geen pijn 2.4
272
Handelbare pijn 2.4
273
Handelbare overprikkeling 2.4
274
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Energie 2.4
Unlimited health en energie 2.4
Evenredige energie 2.4
Energie niveau 2.4
Moeheid 2.4
Kracht 2.4
Dat ik in mijn kracht kan blijven 2.4
Kwaliteit van leven 2.4
Kwaliteit van leven 2.4
Voor mijzelf een prettige manier van functioneren 2.4
Fysiek goed in je vel en lijf 2.4
Balans in lichaam en geest 2.4
Toegenomen energie 2.4
Helder in hoofd 2.4
Toekomstperspectief 2.4
Levensverwachting, kwaliteit, kwantiteit 2.4
Toekomst zien 2.4
Welbevinden 2.5
Hoe ik mij voel 2.5
Indicator welbevinden gevoel 2.5
Geen medicinatie 2.5
Positieve stemming 2.5
Humeur +/- 2.5
Fysiek 2.5
Onverklaarbaar ongemak 2.5
Verergering bestaande en nieuwe klachten. 2.5
Fysiek (diabetes) 2.5
Weegschaalresultaat 2.5
Weegschaalresultaat 2.5
Gewicht. Belangrijk voor stemming 2.5
Dat alles goed onder controle is. Dan is het voor mij een fijn
en prettig gevoel ondanks DMII. 2.5
Energie 2.5
Indicator energie (-wisseling) 2.5
Extern 2.5
Wat mijn dokter/ therapeut zegt 2.5
Aanwezigheid van mensen 2.5
Bij de groene winkel/ slager 'kunnen kopen' 2.5
Pillen op of niet 2.5
Zingeving 2.5
Mét beperking zónder stress die dingen kunnen doen die je
zinvol vindt, en die bij je horen en waar je je aan op kan
laden. 2.5
Welbevinden 2.6
Geluksgevoel 2.6
Gelukkig zijn 2.6
Welbevinden 2.6
Fysiek 2.6
Geen terugval (medisch) 2.6
Geen last van andere zaken dan FSHD (spierziekte) 2.6
Verlies van functie/ mogelijkheden/ spierkracht 2.6
Normale ziektes griep o.i.d. 2.6
Mobiliteit 2.6
Balans 2.6
Balans 2.6
Balans 2.6
Als alles klopt 2.6
Stabiliteit 2.6
Prettig voelen 2.6
Acceptatie/aanpassing 2.6
Grenzen accepteren 2.6
Pijn 2.6
Pijn langdurig 2.6
Vermoeidheid 2.6
Extreme vermoeidheid 2.6
Zingeving 2.6
Zinvol voelen 2.6
Doelen kunnen verwezenlijken 2.6
Open zingeving 2.6
Niet mee kunnen doen (soms) 2.6
Eigen regie 2.6
Eigen regie kunnen voeren 2.6
Keuzes kunnen maken 2.6
Welbevinden 2.7
Gevoel van welbevinden 2.7
Lekker in mijn vel zit 2.7
'Zorgeloos' kan genieten van de dagelijkse dingen. 2.7
Dat ik kan werken 2.7
Bijlage 3
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350 Mee kunnen doen aan de maatschappij. Op mijn
manier 2.7
351 Eigen regie 2.7
352 Dagelijkse dingen kan doen. Boodschappen, tuin 2.7
353 s' Avonds met het hondje kunnen wandelen zonder
benauwd te worden 2.7
354 Kunnen koken 2.7
355 Kunnen lachen zonder te eindigen in een enorme
hoestbui 2.7
356 Creativiteit 2.7
357 Klachten, lichamelijke verschillen 2.7
358 Dat ik goed slaap 2.7
359 Benauwdheid (piepen) 2.7
360 Energie 2.7
361 Moeheid 2.7
362 Vorm van de dag/aanpassing van energie 2.7
363 Aan hoe mijn astma zich verhoud per dag. 2.7
364 Dag schema 2.7
365 Vorm van de dag 2.7
366 Vooruit kunnen denken, plannen 2.7
367 Alle afspraken die ik maak na kan komen 2.7
368 Dat ik mijn afspraken na kan komen. 2.7
369 Activiteit 2.7
370 Energie 2.7
371 Invloed van buitenaf 2.7
372 Weer 2.7
373 Niet reageren met astma op temperatuurverschillen 2.7
374 Allergie klachten 2.7
375 Omgeving 2.7
376 Stemming 2.7
377 Onzekerheid 2.7
378 Humor, cynisme 2.7
379 Medicatie 2.7
380 Medicategebruik! 2.7
381 Geen verhoging van medicatie 2.7
382 Dat medicatie toereikend is 2.7
383 Behoefte nood medicatie 2.7
384 Geen/weinig prednison 2.7
385 Evenwicht tussen lichaam en geest 3.0
386 Eenheid van lichaam en geest 3.0
387 Beleving van vrij-zijn 3.0
388 Dat ik naar mijn werk kan en goed kan functioneren 3.0
389 Gezondheid: dat ik ‘normaal’ kan functioneren 3.0
390 Kunnen werken fysiek/mentaal 3.0
391 Cognitie 3.0
392 Energiek/vitaal 3.0
393 Uitstraling/oogopslag 3.0
394 Huid 3.0
395 Primaire behoeften (honger, dorst, slaap, etc.) 3.0
396 Hoe vaak ik aan beweging toekom 3.0
397 Gewicht op de weegschaal 3.0
398 Ik zou er wat aan doen als ik niet binnen 30 minuten
naar Utrecht kon fietsen 3.0
399 Algeheel gevoel van welbevinden 3.0
400 Zin in de dingen, lekker opstaan, etc 3.0
401 Dat ik kan doen wat ik wil doen. Vaag! 3.0
402 In staat zijn plannen te maken. 3.0
403 Als ongemakken geen belemmering vormen om te
functioneren. 3.0
404 Vrij van pijn en ongemak 3.0
405 Dat ik in staat ben helder te denken 3.0
406 (Afwezigheid van ziekte) 3.0
407 Dat ik niet in bed lig en niks kan 3.0
408 Aantal keer bezoek huisarts 3.0
409 levenslustig 3.0
410 Stemming 3.0
411 Positief denken, maar dat komt vanzelf 3.0
412 Stemming 3.0
413 Makkelijk met tegenslagen omgaan. Minder gezond
sneller van streek 3.0
414 Vrijheid 3.1
415 Mobiliteit 3.1
416 Onafhankelijkheid 3.1
417 Keuzevrijheid 3.1
418 Lekker in je vel zitten, goede uitstraling hebben 3.1
419 Fit zijn en energie hebben 3.1
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420 In balans zijn (lichaam, geest en je leven zijn in
balans) 3.1
421 Geen zorgen hebben, rust in je hoofd 3.1
422 Spiritueel, vrede met het leven 4.0
423 Kwaliteit van leven 4.0
424 Beleving van eigen gezondheid 4.0
425 Eenzaamheid 4.0
426 (On)afhankelijkheid 4.0
427 Fysieke toestand 4.0
428 Wilsbekwaamheid 4.0
429 Acceptatie door de omgeving 4.0
430 Ervaren veiligheid 4.0
431 Eigen regie – beleving 4.0
432 Autonomie ethiek à zorgethiek 4.0
433 Sexe verschillen 4.0
434 Ertoe doen, waardering, betekenisvol zijn 4.0
435 Karakter, persoonlijkheid. 4.0
436 Uitgaan van kracht ipv klacht 5.0
437 Zelfredzaamheid 5.0
438 Zelfvertrouwen 5.0
439 Self-efficacy 5.0
440 Het vertrouwen in eigen kunnen 5.0
441 Met vertrouwen eigen regie kunnen voeren 5.0
442 Zelfmanagementvaardigheden 5.0
443 Aantal rokers 5.1
444 Aantal drinkers 5.1
445 Aantal mensen dat binnen 100 m van de snelweg
woont 5.1
446 Aantal mensen dat meer dan x calorieen per dag eet 5.1
447 Positieve sociale relatie 5.2
448 Sociale steun 5.2
449 Ervaren gezondheid 5.3
450 SF36 - 5.3
451 Grip op je leven 5.3
452 Zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij 5.4
453 Voor zichzelf kunnen zorgen 5.4
454 In staat zijn de eigen doelen te bereiken 5.4
455 Aanwezigheid van gezondheidsvaardigheden 5.4
456 Zelf ervaren balans van lichamelijk en geestelijk
welbevinden 5.4
457 In staat zijn die dingen te doen die je zelf esentieel
acht om je doelen te bereiken 5.4
458 Kunnen zingeven Als er sprake is van verandering 5.4
459 Sense of coherence, liefst specifiek 5.4
460 SOC werk 5.4
461 SOC vrije tijd 5.4
462 SOC situationeel en qua levensfase 5.4
463 Flourishing 5.4
464 Kwaliteit van leven 5.4
465 Sociale cohesie 5.4
466 Empowerment 5.4
467 Werkvermogen 5.4
468 Gebleken kunst van omgaan met veranderingen,
schokken 5.4
469 Locus of control/coping 5.4
470 Stresshormonen 5.4
471 Overeenkomst tussen vital goals en daadwerkelijk
leven 5.4
472 PAM - patient activation measure 5.4
473 Levensvaardigheden jeugd 5.4
474 Health literacy 5.4
475 Slapen 6.0
476 Roken 6.0
477 Stress 6.0
478 Stemmingen 6.0
479 Medische feiten 6.0
480 Balans tussen werk en prive 6.0
481 Fitheid 6.0
482 Rookstatus 6.1
483 RIVM-gezondheidsatlas 6.1
484 Ziektediagnose 6.1
485 Verwijsindicaties 6.1
486 Mate van zorgconsumptie 6.3
487 Hoogte van BMI in een wijk 6.3
488 Mate van bewegen in een wijk 6.3
489 Hoeveelheid verwijzingen naar specialist 6.3
490 Vermogen te werken 7.0
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Vermogen zelfstandig te wonen 7.0
Mobiliteit 7.0
Eigen financiën kunnen beheren 7.0
Kunnen communiceren 7.0
Leuke dingen doen 7.0
Ziekterol kunnen loslaten 7.0
QALY's 7.1
Levensverwachting 7.2
Gezonde levensverwachting 7.2
Levensverwachting in als goed ervaren gezondheid 7.2
Levensverwachting zonder chronische ziekten 7.2
Levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen 7.2
Health-Adjusted Life Expectancy (HALE) 7.2
Happy Life Years (HLY) 7.2
Rookgedrag 7.2
Eetgedrag - vetinname 7.2
Eetgedrag in calorieen/dag 7.2
Lichamelijke activiteit 7.2
Participatie 7.2
Aantallen rokers 7.4
Mate van bewegen 7.4
Mata van alcoholgebruik 7.4
Voedinsgpatroon 7.4
Gezondheidsmonitor door gemeenten 7.4
Kwalititeit van leven 7.4
Ervaren gezondheid 7.4
Sociale netwerk 7.4
Psychische weerbaarheid 7.4
In harmonie kunnen zijn met jezelf en je omgeving 7.4
Varieer indicatoren naar levensfasen: 8.0
Voor jeugdigen: Mentale en emotionele gezondheid, te
meten met de SDQ-vragenlijst 8.0
Voor jeugdigen:Eigen verantwoordelijkheid nemen voor
je gezondheid 8.0
Jong volwassenen: Eigen verantwoordelijkheid nemen
voor je gezondheid 8.0
Jong volwassenen: Kinderen kunnen krijgen 8.0
Jong volwassenen: Seksuele gezondheid 8.0
Middelbare leeftijd:Lichamelijke ongemakken kunnen
accepteren, als die komen 8.0
Van 20-65 en ook nog daarna: Kunnen werken en
daarmee bijdragen aan het hebben van een
betekenisvol leven 8.0
Laatste levensfase: Menswaardig functioneren, dwz.:
8.0
Autonomie; accepteren dat het leven nu zo is en
daarmee gelukkig zijn 8.0
Uit het leven betekenis kunnen halen, in mentale zin
8.0
Het hebben van betekenisvolle relaties. 8.0
Voldoende in huis hebben om die dingen te kunnen
doen, die jouw leven betekenis geven 8.0
HRV & Coherentie 8.1
Praktisch allostase meten 8.1
Coherentie lichamelijk 8.1
Challengen divers 8.1
Cchallenge met glucose load 8.1
Challenge met vet load etc.8.1
Bandbreedte van processen 8.1
Health space 8.1
Stress tolerantie testen om resilience te meten 8.2
Complex voedsel eten 8.3
Gevarieerde leefstijl 8.3
Metabole gezondheid - orgaanspecifiek aanspreken 8.3
GTT 8.3
Lipid loading 8.3
Hoe ga je met een Kerstdiner om? 8.3
Conditietest op de fiets 8.3
Vetverdeling 8.3
Referentie fenotypisch kader nodig 8.3
Innate immunity 8.3
Balans belasting/belastbaarheid 8.4
Gezond is niet ziek zijn 8.5
Als ik kan doen wat ik moet doen 8.5
Als ik geen hoofdpijn heb, moe ben, of een kwaaltje
heb 8.5
Zelfregulatie competentie hebben 8.5
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Bijlage 4: Samenvattingen interviews,
focusgroepen en workshops per
stakeholderdomein
Behandelaren
1
Samenvatting interview met Peter Thunnissen, Internist, Diakonessenhuis Zeist
2
Samenvatting interview met Maarten Jan Cramer, Cardioloog, UMCU, Utrecht
3
Samenvatting interview met Irene Hellemans, Cardioloog en Senior Inspecteur
Gezondheidszorg
4
Samenvatting telefonisch interview met Fred Storms, Internist-diabetoloog, St. Antonius
Ziekenhuis, Utrecht
5
Samenvatting interview met Ferdinand Teding van Berkhout, Longarts, UMCU, Utrecht
6
Samenvatting interview met Wanda de Kanter en Pauline Dekker, Longartsen, Rode Kruis
Ziekenhuis, Beverwijk
7
Samenvatting interview met Gerjan Navis, Internist-nefroloog, UMCG, Groningen
8
Samenvatting telefonisch interview met Yvo Smulders, Internist met aandachtsgebied
vasculaire geneeskunde, VUMC, Amsterdam
9
Samenvatting interview met Rutger Jan van der Gaag, Psychiater, Karakter Kinder- en
Jeugdpsychiatrie, Nijmegen
10 Samenvatting interview met Jan Walburg, Psychiater, directeur Trimbos Instituut, Utrecht
11 Samenvatting interview met Bas Bloem, Neuroloog, Radboud UMC, Nijmegen
12 Samenvatting interview met Ludo van der Pol, Neuroloog, UMCU, Utrecht
13 Samenvatting interview met Casper van Koppenhagen, Revalidatiearts, Hoogstraat
Revalidatie, Utrecht
14 Samenvatting interview met Jos Dirven, Huisarts, Renswoude
15 Samenvatting telefonisch interview met Rian van Kessel, Huisarts, Zeist
16 Samenvatting interview met Viktor Berkhout, Fysiotherapeut, Zeist
17 Samenvatting interview met Christiaan Kruiswijk, Sportfysiotherapeut, KNVB, Zeist
18 Samenvatting Focusgroep met Verpleegkundigen van het Sint Antonius Ziekenhuis,
Nieuwegein
Patiënten
19 Samenvatting Focusgroep met (ex-)Kankerpatiënten
20 Samenvatting Focusgroep met Hart-Vaat-patiënten
21 Samenvatting Focusgroep met Diabetespatiënten
22 Samenvatting Focusgroep met Patiënten met Longziekten
23 Samenvatting Focusgroep met Patiënten met GGZ-klachten
24 Samenvatting Focusgroep met Patiënten met Neuro-musculaire ziekten
25 Samenvatting Focusgroep met Reumapatiënten
26 Samenvatting Workshop met De Booghkring, Patiënten met Neurologische aandoeningen
Beleidsmakers
27 Samenvatting interview met Lejo van der Heiden, Ministerie VWS
28 Samenvatting interview met Henk Smid en Martijntje Bakker, ZonMw
29 Samenvatting interview met Arie Nieuwenhuijzen Kruseman, Internist-endocrinoloog,
Voorzitter KNMG tot 2013
30 Samenvatting gesprek met Louise Gunning, Sociaal geneeskundige, voorzitter
Gezondheidsraad
31 Samenvatting gesprek met Pieter Vos, secretaris RVZ
32 Samenvatting gesprek met Bert Boer, lid RvB, en Charles Gimbrère, adviseur ontwikkeling
en onderzoek, CVZ
33 Samenvatting interview met Mariet Paes, Directeur Provinciale Raad Gezondheid Brabant
34 Samenvatting Workshop met Directeuren van de Zonnehuis Groep
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95
96
97
98
99
102
103
103
105
108
109
111
112
114
114
116
118

119
120
121
122
123
124
125
126

126
129
131
135
135
135
136
136
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Verzekeraars
35 Samenvatting interview met Barry Egberts & Jeroen Crasborn, Achmea-AGIS
zorgverzekering
36 Samenvatting interview met Wim van der Meeren, Directeur CZ Zorgverzekering
37 Samenvatting interview met Bas Leerink, Lid Raad van Bestuur Zorgverzekeraar Menzis
38 Samenvatting interview met Albert Boekema, Adviserend geneeskundige Zorgverzekeraar
Eno

137
140
142
143

Public Health Actors
39 Samenvatting interview met Laurent de Vries, Directeur GGD Nederland
40 Samenvatting interview met Jeroen Havers en Hanke Timmermans, CBO, Utrecht
41 Samenvatting interview met Nancy Hoeymans en Hans van Oers, VTV-team
42 Samenvatting interview met Jan van de Kamp, ex-GGD Eindhoven en Rotterdam, o.a
Coördinator WHO Healty Cities Project and Network en oud-directeur GGD ZW Friesland en
GGD ZO-Utrecht, momenteel lid WHO EURO Working Group on Public Health Workforce
43 Samenvatting Workshop met de Kampvuurgroep, een los verband van
gezondheidsvoorlichters

152

Burgers
44 Samenvatting Focusgroep met ‘gezonde’ burgers
45 Samenvatting Focusgroep met ouderen

153
154

Onderzoekers
46 Samenvatting interview met Karien Stronks, Sociale Geneeskunde, UVA, Amsterdam
47 Samenvatting interview met Denise de Ridder, Gezondheidspsycholoog, Universiteit Utrecht
48 Samenvatting interview met Michael Müller, Biochemicus, Wageningen University
49 Samenvatting interview met Jan van der Greef en Ben van Ommen, TNO
50 Samenvatting interview met Maria Hopman, Integrale fysiologie, Radboud UMC, en
Willemien van Teeffelen, Sportarts

143
144
148

149

155
157
159
160
161

NB. De stukken zijn zeer verschillend van lengte en grotendeels in spreekstijl (deels ook in de je-vorm);
verdere stilering was binnen de omvang van dit project niet haalbaar.
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1. Samenvatting interview met Peter Thunnissen, Internist, Diakonessenhuis
Zeist
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Instelling:
Stakeholder Domain :
Interviewer:

Drs. P. Thunnissen, Internist oncoloog
Diakonessenhuis Zeist
Behandelaren
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)

Vraag 1: Wat vindt u van de omschrijving ‘Health as the ability to adapt and to self
manage’? Wat vind u er positief aan, wat negatief?
Weet je, ik werk vooral in de oncologie, dat kleurt mijn beleving heel erg. Wat gezondheid is
of niet … Wij hebben altijd sterk te maken met wat kwaliteit van leven is. Ik denk dat je
datgene wat wij kwaliteit van leven noemen, in het verlengde kunt zien van dat wat jij
gezondheid noemt. Ik heb door mijn vakgebied te maken met mensen die per definitie niet
gezond zijn. Ze zijn eigenlijk geen van allen gezond.
Dan neem je gezondheid dus als de lichamelijke factor?
Ja inderdaad. Niemand die bij mij op de polikliniek loopt met z’n oncologisch probleem, zal
zeggen dat hij of zij gezond is. Het probleem is, wat is gezondheid, wat is kwaliteit van leven het zijn begrippen die langs elkaar heen lopen en naast elkaar gebruikt worden.
Maar je zegt dus, kwaliteit van leven gaat over iets anders?
Ja, maar het heeft wel te maken met gezondheid. Als je gezond bent dan ga je ervan uit dat
je kwaliteit van leven goed is. Goed kan zijn, althans. Dat is toch een beetje zoals jullie
nieuwe definitie het omschrijft, dat hebben we eigenlijk in de oncologie al gebruikt; we gaan
uit van de WHO- of Zubrod-scores of van de Karnofsky schaal: hoe goed is iemand, hoe goed
kan iemand zichzelf redden? Dat is een hele belangrijke maat voor onze inschatting hoe
mensen zich voelen.
Dus wat dat betreft heb je gelijk als je zegt dat de huidige WHO-definitie van gezondheid, tja,
de lat wel erg hoog legt.
De WHO-scores gaan uit van fysiek welbevinden en inderdaad de mogelijkheid tot
zelfmanagement, eigenlijk zoals jullie de definitie ook gebruiken. Daarom vind ik het ergens
wel op lijken. We zeggen altijd: WHO-0 is: iemand heeft geen enkele beperking van zijn
ziekte. WHO-1 is: iemand heeft een klein beetje last van zijn ziekte overdag, maar kan
zichzelf goed redden. WHO-2 wil zeggen dat iemand op zich wel zijn beperkingen ervaart en
wel wat hulp nodig heeft, maar redelijk goed in het leven staat. Niveau-3 wil zeggen dat
iemand meer dan 50% van de dag op bed moet liggen en daar zit wat ons betreft altijd het
cut-off point. Als je een WHO-3 hebt, zoals wij dat altijd noemen, dan heb je een slechte
kwaliteit van leven.
Gezondheid kun je natuurlijk definiëren als afwezigheid van ziekte, lichamelijk of geestelijk,
dat zou een goede definitie zijn. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen met een ziekte die
zich wel gezond voelen. Ja, dat is de moeilijkheid, daar een pure, absolute definitie van te
maken, afwezigheid van ziekte. Maar er zijn mensen die geen meetbare of objectiveerbare
ziekte hebben en zich niet gezond voelen natuurlijk. Dat is het probleem ook weer. Dus de
definitie zoals die er stond, een toestand van compleet fysiek en mentaal en sociaal
welbevinden en niet alleen maar de afwezigheid van ziekte, ja dat is erg hoog gegrepen.
Daar kan je niks mee. De nieuwe definitie klinkt veel negatiever maar is wel veel realistischer.
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Waarom klinkt die negatiever?
De oude WHO-definitie gaat uit van iemand die uitstekend moet zijn, alles aan moet kunnen,
nergens last van moet hebben, en de nieuwe definitie, zoals die voorgesteld wordt, is veel
meer gericht op functioneren naar je mogelijkheden, zonder dat je er nou perse aan koppelt
dat iemand geen ziekte hoeft te hebben. Iemand kan best gezond zijn mét een ziekte. Dat is
wat jullie definitie veel meer betekent. Dat is een negatievere insteek. Dus de nu nieuw
voorgestelde definitie klinkt veel negatiever, maar is veel realistischer.
Dus positief eraan is dat die realistischer is?
Ja, en deze kun je veel beter hanteren als criterium voor wat gezond is dan de vorige
definitie, die is veel moeilijker. Bij de eerste definitie zullen veel minder mensen als gezond
worden gezien dan bij de tweede definitie.
Maar er zitten ook kanttekeningen aan. Iemand kan best de mogelijkheid hebben zich aan te
passen en zichzelf te redden in het gezicht van de sociale, fysieke en emotionele uitdaging
van het leven, maar dat kan iemand wel heel veel moeite kosten, het kan iemand wel heel
veel last geven om om te gaan met alle uitdagingen die hij op z’n bordje krijgt. Als iemand dat
wel kan, maar dat met heel veel moeite doet, als je merkt dat hij wel pijn en spanningen heeft,
kun je dan iemand als gezond betitelen? Ik denk het niet.
Dus dat is een negatief stuk eraan?
Ja. Er is dus een categorie mensen die onder deze definitie wel gezond is, maar die zich zelf
niet gezond voelt. Er zit een probleem aan met het objectieve en het subjectieve.
Het objectieve kan geduid worden als ‘able to perform’, maar iemand kan zichzelf wel
helemaal niet ‘able to perform’ voelen. En wanneer ben je dan gezond volgens deze definitie,
als je van buiten inschat dat iemand het wel kan, of als iemand zelf zegt: dat kan ik goed?
Nog meer negatieve aspecten?
Ik moet denken aan een meneer die ik gisteren zag, 47 jaar oud en hij zit vol met kanker. Als
je deze definitie erbij haalt, dan is hij helemaal gezond. Hij kan vreselijk goed, zoals het heet,
zijn situatie ‘handelen’, goed ermee omgaan. Hij heeft geen lichamelijke klachten, hij ervaart
de bijwerkingen van de medicijnen die ik hem geef met ‘ja dat hoort erbij’, dus deze man heeft
een enorme ‘ability to adapt and to self manage’ Volgens die definitie is hij gezond, maar hij is
niet gezond.
Hoe ervaart hij zijn kwaliteit van leven?
Perfect, ja echt perfect, dat zegt die zelf, hij werkt gewoon nog door tot ’s avonds laat.
De oude WHO definitie stelt: je moet compleet fysiek, mentaal, sociaal welbevinden hebben.
Dat heeft hij dus niet; hij weet dat er beperkingen zijn, maar hij kan er ontzettend goed mee
omgaan.
Dus je zou hem volgens de nieuwe definitie als gezond betitelen, terwijl iedereen die tegen
deze man aankijkt en weet wat er met hem aan de hand is en wat er met hem gebeurd is,
hem niet als gezond zal betitelen, toch?
Ik ben daar een beetje mee aan het worstelen, want puur vanuit de medische hoek betitel ik
mensen al vlug als gezond of niet gezond. Ik zie inderdaad bijna alleen maar niet gezonde
mensen, gezonde mensen komen er niet in. Dat wil zeggen dat ik gezondheid definieer,
inderdaad, als afwezigheid van ziekte, afwezigheid van beperkingen. Maar zo betitelen wij in
de volksmond gezond en niet gezond altijd. Als je die gezondheid op een andere manier gaat
definiëren zoals je nu van plan bent te gaan doen, dan moet je ook eigenlijk aan het begrip
gezondheid de wijze veranderen, zoals het beleefd wordt, en dat vind ik wel moeilijk.
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Want?
Het is een raar woord eigenlijk, wanneer je er zo over nadenkt, gezondheid. Het is inderdaad
over het algemeen mensen zo dat mensen in de volksmond gezondheid beschouwen als
afwezigheid van ziekte, zo ervaren ze dat.
En als je nu zegt, we gaan in de hogere echelons gezondheid betitelen als het feit dat iemand
de vaardigheid heeft om om te gaan met zijn lichamelijke, geestelijke en mentale beperkingen, dan moet je die vertaalslag ook proberen in het land er dóór te krijgen, lijkt mij zo. Als
de WHO zou zeggen: ‘dit is vanaf nu gezondheid’, dan zal menigeen zeggen, ‘ja dat kan je nu
wel zeggen, maar ik ben dus wel gezond blijkbaar, maar ik voel me helemaal niet gezond’.
Maar ook volgens de oude definitie zou bijna niemand zich gezond voelen volgens mij.
Dus je moet inderdaad concluderen dat de definitie die er lag gewoon totaal onwerkbaar is.
Ik vind dit wel een hele mooie uitdaging, ik heb er zo nooit bij nagedacht natuurlijk, wie denkt
hier nou over na, ik niet in ieder geval. Maar als je er wel over nadenkt, dan is het eerste wat
mij opvalt aan de definitie die we nu hebben dat die zwaar is, die lijkt nergens op. En de
omschrijving die je er nu aan wilt geven is wordt veel werkbaarder. Dat is ie zeker, maar ik
vind wel dat je dan moet proberen het begrip van wat gezondheid is, te veranderen.
En ik kan mij voorstellen dat patiënten met een aangetoonde ziekte, zoals kanker, hiervoor
open zullen staan. Die leggen eigenlijk de ziekte naast hun kwaliteit van leven en ze zeggen
vaak dat ze veel bewuster leven dan voorheen.
Maar ik kan mij voorstellen dat als je andere patiënten neemt, met vage klachten
bijvoorbeeld, dat die het er veel moeilijker mee zullen hebben.
De overheid is in ieder geval zeer geïnteresseerd in deze ontwikkelingen
Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Als je de WHO-definitie hebt en je zegt dat je ernaar
streeft om de bevolking gezond te houden, dan is dat onmogelijk, dus je moet een andere
manier vinden om dat inderdaad voor je bevolking mogelijk te maken.
Vraag 2: Wat zijn voor u indicatoren voor gezondheid? Waar meet u gezondheid aan af?
Well being. Als iemand zich lekker voelt en goed in zijn vel zit en prettig kan leven, zoals hij
dat zelf stelt, dan vind ik dat heel belangrijk. Iemand die naar zijn eigen beleving prettig kan
leven, prettig kan functioneren die is gezond, die voelt zich gezond.
Beoordeel je dat ook zo als arts?
Ik vraag dat altijd allereerst: ‘Hoe voel je je?’. Ik moet erbij zeggen dat dit ook een kwestie is
van al lang in dit vak zitten; ik zie het vaak al voordat iemand het gezegd heeft. Ik zie het aan
de ogen, of iemand anders kijkt dan anders, ik zie het aan hoe iemand door de gang loopt
naar mijn kamer, aan de houding, aan de ogen zie ik hoe het gaat.
Ik probeer mijn assistenten en de verpleging ook altijd te leren dat ze als eerste naar de mens
moeten kijken en niet eerst naar de getallen, naar de scores en de protocollen. Dat is een
groot gevaar van de huidige medische wereld en het medisch denken, dat puur op getallen
en op foto’s denken en niet meer op de mens. Mensen belanden soms op de IC
tegenwoordig, terwijl ik die patient ken en die is hartstikke goed, helemaal niet slechter dan
anders. Ja maar haar saturatie van... Ja, maar die heeft ze altijd! Het is heel simpel maar ik
bekijk inderdaad de mens in zijn gedragingen, in zijn geheel, ik kijk naar hoe die loopt, hoe
die voelt, hoe die kijkt en ik beoordeel daar al heel grotendeels mee of hij zich inderdaad
gezond voelt, prettig voelt.
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Dat is dus de klinische blik, naast de feiten?
Ja, daarna ga je natuurlijk door en ga je allerlei vragen stellen en dan blijkt dat iemand ondertussen wel allerlei beperkingen heeft opgelopen of toch wel klachten heeft. Maar het feit dat
iemand klachten heeft wil niet zeggen dat die dus ongezond is. Dat is een heel ander verhaal.
Als mensen inderdaad, zoals deze nieuwe definitie gaat luiden, de vaardigheid hebben om
daar goed mee om te gaan, dan hoeven ze zich daar niet onprettig over te voelen en ze
worden niet gezien als ongezond door zo’n klacht, nee.
Ik probeer bij mensen die allerlei beperkingen hebben, vooral in te schatten of ze niet méér
last hebben gekregen van hun beperkingen, of dat ze met die beperkingen die ze hebben
heel goed kunnen leven. En als ze dat kunnen, dan is dát hetgene dat je probeert te
behouden, en dat noemen we dan kwaliteit van leven.
Mijn derde vraag is: In hoeverre vallen deze indicatoren van gezondheid onder de in
vraag 1. genoemde omschrijving?
Die liggen wel in het verlengde ervan, zeker. Kijk, het feit dat ik die nieuwe definitie negatiever
vind klinken dan de eerdere wil niet zeggen dat het een negatiever waardeoordeel is. Het is
een ander soort denken over gezondheid. Die is wat terechter dan wat het was. Eerst was het
een soort hemels doel dat toch niemand kan bereiken, maar als je dat als doel stelt is dat
natuurlijk wel heel mooi.
In de volksmond zeg je gezondheid is afwezigheid van ziekte, is dat dan niet beter dan
wat wij voorstellen?
Wat ik bedoelde te zeggen is dat in de volksmond gezondheid betekent dat je niet ziek bent.
Ja dus, zoals ik net vertelde, die meneer met die kanker die zich heel goed voelt, die wordt
wat vreemd aangekeken door allerlei mensen. Hoe kun je je nou goed voelen, hoe kan dat
nou? Maar ja, dat is nu eenmaal zo. Dus, zijn begrip en zijn eigen beleving van wat hij
gezondheid noemt, is een heel andere dan wat de buitenwereld ervan vindt.
Mensen beleven zelf of kunnen zelf veel beter aangeven wat ze gezondheid vinden, dan dat
je dat als een definitie neer kunt zetten. Als mensen zichzelf gezond voelen dan zijn ze dus
gezond. En als iemand zonder benen en doof zich heel gelukkig voelt dan is die toch met zijn
beperkingen gezond.
In de oude definitie zou je dat niet kunnen zeggen.
Maar je hebt ook mensen waarvan ik vind dat ze hele goeie kwaliteit van leven hebben,
objectiveerbaar, en die heel goed voldoen aan de nieuwe definitie nl. dat ze zich heel goed
kunnen aanpassen, maar die zichzelf toch niet kunnen managen. Vanaf het moment dat ik ze
heb gezegd dat ze iets hebben, zijn ze niet meer gezond, voelen ze zich niet meer gezond.
Ze voelen zich niet meer lekker want ze zijn bang. En zolang als je bang bent ben je niet
goed in staat met alle uitdagingen om te gaan, dat is onmogelijk.
Kunnen jullie daar ook iets mee in de praktijk?
Daar proberen we wel iets mee te doen. Dat is moeilijk vaak, hoor. Bij een hoop mensen zit
vaak zoveel ongefundeerde angst, dat dat heel moeilijk is dat te benoemen. Het is niet zo dat
je bang bent voor pijn of bang voor de dood of bang voor iets specifieks, nee het is een heel
wazig ruim angstig gevoel, heel algemeen. Dit zijn mensen die angstig in het leven staan
sowieso .
Als je die mensen ook nog vertelt dat ze een aandoening hebben, maar die niets verandert
aan hun omgeving of aan hun manier van functioneren of aan klachten die ze al of niet
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hebben, dan maakt de mededeling op zich, dat ze zich vanaf dat moment niet meer gezond
voelen.
Dat zijn bepaalde types?
Ja. Daarom is dit begrip ook weer moeilijk natuurlijk, er zijn mensen die dat nooit zullen
kunnen.
En hoe gaat het met het opsporen van een heleboel mensen, die volgens de nieuwe definitie
niet gezond zij, maar die nooit bij een hulp instantie zullen gaan? Wat doe je daar mee? Dat
is een uitdaging!
Veel dank voor dit gesprek!

2. Samenvatting interview met Maarten Jan Cramer, Cardioloog, UMCU, Utrecht
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Instelling:
Stakeholder Domain :
Interviewer:

Dr. M.J.M. Cramer
UMCU, Utrecht
Behandelaren
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)

Vraag 1: Wat vindt u van het concept ‘Health as the ability to adapt and to self
manage’? Wat vindt u er positief aan, wat negatief?
Helemaal goed! Het positieve vind ik het woordje ‘self’, omdat dat de nadruk legt op het
individu, de patiënt die belanghebbende is en die bepalend moet zijn voor z’n gezondheid, z’n
lichaam. Niet zoals je in verleden zag: patiënt komt bij de dokter en zegt hier is mijn
probleem, regel het maar. De patiënt gaat achterover hangen en de dokter moet het
probleem maar overnemen.
Waarom vind u dat belangrijk?
Omdat doktoren dat heel moeilijk kunnen. Dat is achterhaald.
De patiënt zelf speelt een grote rol ook in wat hij zelf belangrijk vindt en wat hij wel en niet
accepteert.
Mijn ervaring is dat het heel verschillend is tussen mensen. Mensen in een chronische situatie
kunnen wat ze acceptabel vinden aan kwaliteit van leven enorm aanpassen.
Daarom kan een dokter heel moeilijk bepalen wat de kwaliteit van leven van een ander is en
een belangrijk onderdeel van de gezondheid en beter maken is, dat de patiënt daar zelf bij
betrokken is en niet als een soort vreemde wat pilletjes slikt af en toe en alles ondergaat,
zonder daar zelf bij betrokken te zijn. Het woord ‘self manage’ vind ik heel belangrijk.
‘Ability to adapt’ vind ik ook heel mooi. Omdat het ook mijn ervaring is dat mensen met veel
gezondheidsproblemen toch nog een heel hoge kwaliteit van leven kunnen hebben en dat je
dat als dokter niet van tevoren kan inschatten, daar kan je je heel erg in vergissen.
Ability to adapt in psychologische zin?
Ability to adapt in psychologische zin, maar ook in fysieke zin, dat sommige mensen met
bepaalde aandoeningen toch heel veel nog kunnen, terwijl andere mensen dat niet kunnen.
Bij het hart is dat heel bekend. Neem de ejectiefractie, de knijpkracht van het hart, die is
normaal 55%. Er zijn patiënten met knijpkracht van iets minder dan gebruikelijk, stel 40-50%,
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die veel minder kunnen dan iemand die nog maar 15% heeft. Dat is niet van tevoren goed te
voorspellen. Cardiac output: ook al meet je hetzelfde, sommigen kunnen fysiek meer.
Is dat fysiologisch te begrijpen?
Het is deels fysiologisch te begrijpen, deels ook niet.
Kan je dat trainen?
Ja, absoluut. Een van de belangrijkste bevindingen in de cardiologie is dat bij hartrevalidatie
en hartfalenrevalidatie de training een heel belangrijke rol speelt. Ability to adapt raakt daar
direct aan. Dat is heel belangrijk! Het is een speerpunten van revalidatie en van de IGZ:
hartrevalidatie. Dat is de management to self adapt. Daar wordt enorm op in gezet.
Wij kijken met mensen zelf naar waar de zwakke punten liggen. Ligt het in het fysieke
belasting of misschien in de psychische draagkracht? Of ik moet mijn roken stoppen terwijl ik
dat niet kan?
Vraag 2: Wat zijn voor u indicatoren voor gezondheid? Waar meet u gezondheid aan af?
Ik ben bezig met een student om méér factoren dan de louter cardiologische te meten.
Bijvoorbeeld met quality of life questionnaires. ADL, hoe kan je je leven inrichten, lichamelijk,
psychisch, welbevinden, sociaal, emotioneel. Dat zijn hele belangrijke dingen.
Gebruiken jullie een bepaalde vragenlijst?
Nee, nog niet; die gebruiken we wat mij betreft veel te weinig en niet routinematig.
Wij vragen naar symptomatologie: de klassieke insteek is ‘heeft u pijn op de borst, bent u
kortademig, je goed kunnen inspannen, inspanningstolerantie?’.
Er wordt niet systematisch naar kwaliteit van leven gevraagd. Door het IGZ wordt de vrag
naar voren gebracht: Wat is de sterfte op de polikliniek twee jaar na het eerste consult?
Wij zoeken andere indicatoren. Wat mij betreft zou je alle patiënten bij binnenkomst een lijst
moeten laten invullen van hun health - ik wil graag deze definitie willen gebruiken – (hij is
nog niet geoperationaliseerd) - ik ben daar zeer in geïnteresseerd en dan kijken: hoe is het
nu en hoe is het over een jaar? En dan wil ik kijken wat ik heb bijgedragen.
Indicatoren van gezondheid in mijn specialisme: geen pijn op de borst, niet kortademig, dat je
je goed kan inspannen. Wij doen veel testen: hoe is de inspanningstolerantie. Heel
interessant is dat mensen dat vaak niet kunnen inschatten. Dat is ook positief. Ik heb geen
klachten, maar dan onderzoek ik ze en dat het resultaat gemiddeld veel minder dan gedacht.
Kijk nog eens naar uw peers….. Dan blijkt het toch minder dan gedacht.
Symptomatologie is voor mij heel belangrijk zal medisch specialist. Voor hartgezondheid is de
ejectiefractie, cardiac output, linker ventrikelfunctie en of daar schade aan is heel belangrijk.
Een heel lijstje, hypertensie, cholesterol, gewicht en een heel lijstje dus.
Maar deze nieuwe definitie, daar kan ik heel ver in mee gaan, ook in die mental health, social
health etc. Prima, hartstikke leuk.
Vraag 3: In hoeverre vallen deze indicatoren van gezondheid onder de in vraag 1.
genoemde omschrijving? Ja. Ik krijg graag nog meer indicatoren aangereikt maar over de
nieuwe definitie ben ik heel enthousiast.
Veel dank voor dit gesprek!
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3. Samenvatting interview met Irene Hellemans, Cardioloog en Senior
Inspecteur Gezondheidszorg
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Instelling:
Stakeholder Domain
Interviewer:

Dr. I. Hellemans
Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ), Utrecht
Behandelaren / Beleidsmakers
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)

Vraag 1: Wat vindt u van het concept ‘Health as the ability to adapt and to self
manage’? Wat vindt u er positief, wat negatief aan?
Ik zie als één van de grootste problemen in de zorg, dat we vaak bezig zijn een ziekte te
behandelen volgens een protocol, maar vaak nalaten te verzorgen wat het belangrijkste is, nl.
dat de patiënt weer vertrouwen heeft in de toekomst en ook leert voor zichzelf daar weer het
maximale uit te halen. Dat aspect bepaalt voor een belangrijk deel hoe goed het zal gaan met
iemand na een hartinfarct, hoe hij de toekomst tegemoet zal gaan en of hij wat maakt van z’n
leven. Angst is eigenlijk de slechtste lead die er kan zijn. Uit epidemiologisch onderzoek zien
we dat op het moment dat je je risicofactoren beheerst of leert beheersen - en dat geldt
eigenlijk voor alles in het leven - dan geeft dat uiteindelijk veel meer vrijheid in wat iemand
wél allemaal kan doen.
We hebben ook gezien in follow-up studies van hoog risico interventies zoals hartchirurgie,
dat de prognose afhangt van familiaire aanleg, geslacht en leeftijd en geslacht - dus een paar
dingen waar je niets aan kan doen - maar ook van een aantal zaken die in het ABC staan van
risico’s die je kan beïnvloeden, namelijk rookgedrag, hoge bloeddruk, hoog cholesterol en
leefstijlfactoren zoals fysieke inactiviteit en overgewicht en stress.
Deze definitie spreekt mij enorm aan. De grote kunst in de zorg zal zijn om iemand niet
afhankelijk te maken en juist direct aan te geven ‘dit is jouw taak’.
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Op het laatste ‘IHI-congres’ waren er mooie voorbeelden van patiënten participatie.
Bijvoorbeeld een ziekenhuis waar direct bij binnenkomst ‘De tien geboden voor de patiënt, om
mee te werken aan de kwaliteit van zorg’ aan de muur hangen, met daarop ‘U bent
medeverantwoordelijk; Het personeel heeft geleerd het prettig te vinden wanneer u hén
aanspreekt op iets wat u niet begrijpt, niet kan volgen of niet consequent vindt. Wij
verwachten dit en dat …. van u. Weet welke medicatie u gebruikt, controleer ook iedere keer
of het klopt. Zorg dat u weet waar u naar toe gaat en waarom’. Kortom: ‘U komt nu ergens
waar u zelf medeverantwoordelijk bent’. Ik meen dat dit onderdeel was van het Amerikaanse
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CMS Partnership for Patients programma .
Zoiets geeft een heel andere houding dan ‘vanaf nu ben ik ziek en wilsonbekwaam’. Dat
laatste maakt het lijden eerder tot een last. De grootste kunst is patiënten participatie handen
en voeten te geven. ‘The ability to adapt and to self manage’ geldt natuurlijk voor alles in het
leven. Dat is niet alleen health, dit is de kunst van het leven.
Wat versta je onder health? Is het alleen het fysieke stuk of breidt het zich uit over het
hele leven?
Ik denk dat de interacties in verband met het fysieke nu wel te groot is, maar het fysieke kan
ook wel erg overheersend zijn. Bijvoorbeeld iemand met ALS; die weet dat hij alleen maar
achteruit kan gaan en dat is emotioneel een enorm drama. Die zal iedere dag proberen dit,
waar deze omschrijving over gaat, er uit te halen, maar het is wel heel zwaar. Dat geldt voor
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alle ziekten die je lichamelijk afbreken en eigenlijk geldt dat ook voor de ouderdom: de kunst
is ook in die situatie de positieve dingen eruit te halen en dat is niet iedereen altijd gegeven.
Wat ik heel positief vindt is dat we nu ook vanuit de Inspectie zorgen dat een aantal
basiszaken gewoon goed geregeld moeten zijn. Bijvoorbeeld, men hoeft geen pijn te lijden.
Ik denk wel, dat om deze definitie goed in te vullen, mensen extra zorg nodig hebben.
We weten van mensen met een hartinfarct - al is het maar een heel kleine infarctje - dat
wanneer iemand vanaf dag één met een dreigend nachtmerriebeeld zit, hij ook na drie
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maanden zijn bed nog nauwelijks uit komt. De beeldvorming is heel belangrijk ! Dat zie je bij
kanker ook. De diagnose ‘kanker’ is enorm belast; ‘hart- en vaatziekte’ is al veel
bespreekbaarder geworden. Maar ook als de prognose heel slecht is, moet je dat kunnen
overbrengen.
Extra zorg; investeren dus?
Je moet investeren in een reële beeldvorming en in het opsporen of mensen overdadige
angstbeelden hebben. Hoe vroeger je dat doet hoe beter, hoe beter het rendement van
iedere interventie/ behandeling of counseling.
Als je dat pas na een paar maanden pas doet is het rendement veel minder.
Hartrevalidatie zou met deze reële beeldvorming gecombineerd moeten worden.
Over het algemeen is het trouwens nu zo dat mensen zó snel uit het ziekenhuis worden
ontslagen, dat ze vanzelf denken ‘het zal wel meevallen’.
Dus bij voorkeur een actieve benadering van dit aspect?
Ja en daar zijn methodes voor, dat is bekend uit de kankerzorg. Verpleegkundigen kunnen in
een vroeg stadium met goede technieken een interview daarover afnemen en, indien nodig, is
de beeldvorming, de cognitie, in een vroege fase goed te beïnvloeden. Daarover is voldoende
gepubliceerd.
Mensen met een hogere opleiding en met meer inkomen hebben een betere levensprognose,
voor een deel doordat ze met deze informatievoorziening een voorsprong hebben, daar
makkelijker mee om kunnen gaan en het bespreekbaarder kunnen maken.
Een heleboel bevolkingsgroepen bespreken dergelijke dingen nooit; die praten over de
televisie en over het weer.
Is dit aspect bij een lagere SES beïnvloedbaar?
Bij lagere sociaal economische klassen komt dit probleem meer voor. Uit de hartrevalidatie
ken ik de ervaring dat in cardio-praatgroepen heel veel gebeurde.
De grootste problemen zijn angsten, maar ook sociaal economische problemen. Mensen
hebben nooit leren praten over zaken die hen dwars zitten en over ruzies die ze hebben.
Ruzie eindigt altijd in een patstelling en nooit in een oplossing. Dat zijn grote thema’s die veel
energie en well being kosten. En dat vertaalt zich weer in fysieke problemen of in ander
slachtoffergedrag.
Ik hoor wel ‘deze omschrijving is voor hoger opgeleiden’. Is het jouw ervaring dat er
interventies zijn die ook bij lager opgeleiden deze ‘ability to adapt and to self manage’
kunnen bijsturen?
Ik heb gezien - en ook op congressen voor preventie en hartrevalidatie gehoord - dat de vooren nazorg het uiteindelijke effect van een interventie bepaalt.
In London is een groep die met kankerpatiënten heel duidelijke effecten kon laten zien van
cognitieve interventietechnieken. Dat gaat dus verder dan een vragenlijstje met gaat het goed
of niet; het gaat er om hoe je dat beïnvloedt.
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Kortom: Het is allemaal beïnvloedbaar, daar ben ik van overtuigd. Welvaart helpt, daar ben ik
ook van overtuigd, en een sociaal netwerk is heel belangrijk. Mensen die alleen zijn, dat is
een ramp. Dat vind ik heel goed bij revalidatie instellingen en nazorgprogramma’s, die
mensen leren daar systeem in te brengen: iemand moet zorgen dat hij er iedere dag uitgaat
of drie keer per week een afspraak hebben en die niet mogen afzeggen. Er zijn mensen die
altijd afzeggen. Zo leren mensen dat en omdat iemand hen dit zegt, doen ze het en merken
ze dat ze zich daarbij beter voelen. Het zijn zaken die ik misschien van mijn moeder heb
geleerd, maar anderen moeten dat leren van zo’n coach.
Ken je het LAZ- programma? Nee, dat ken ik niet.
De grootste kracht van hartrevalidatie programma’s (die naam klopt overigens niet meer) is
dat een geïntegreerd programma wordt geboden, dat eigenlijk gericht is op het versterken
van zelfmanagement en op het verminderen van risicofactoren in het gedrag. Praat
programma’s alleen bereiken niet dezelfde effecten.
Het fysieke onderdeel van zo’n programma is een belangrijke positieve motor; het geeft vorm
aan macht hebben over jezelf en het samen doen van iets met anderen.
Fysieke inactiviteit is het begin van gebrek aan gezondheid; men moet dagelijks tot fysieke
spieractiviteit komen. En we hebben gezien dat de mensen elkaar nodig hebben en dat
groepsprogramma’s dus heel belangrijk zijn. Daarmee kan je heel veel doen aan de
prognose. Cochrane studies naar hartrevalidatie laten dat duidelijk zien. Het zit ‘m in het
aanpakken van meerdere factoren tegelijkertijd. Het thema stress was jarenlang moeilijk; er
kon toch geen innerlijke factor zijn? Het is nu evident dat dat wel zo is.
Negatieve aspecten aan deze omschrijving?
Health is gezondheid. De tegenhanger is ziekte, die mis ik een beetje. Is ziekte dan de
inability to adapt and to self manage? Of is het meer? Mensen willen weten: ben ik ziek of niet
ziek? Als je ziekte breder neemt, nl. als ‘the inability to self manage’, dan zijn er zoveel meer
oorzaken van ongezondheid, want dat is nog veel meer afhankelijk van omgevingsfactoren,
van economische factoren en hoe de maatschappij is opgebouwd. Dan is de lage sociaal
economische klasse is per definitie in heel veel landen niet gezond. Dat lijkt mij wel een
probleem van deze omschrijving.
To self manage …. een heleboel mensen overkomt gewoon een hoop. Als je van het weer
afhankelijk bent en de oogst mislukt, ben je dan ziek? Kortom, er zit wel iets heel westers in
en iets heel volwassens.
Voor kinderen geldt dit ook niet. Adapteren? Kinderen moeten wel. Zijn ze gezond als ze zich
in een concentratiekamp aanpassen en zich weten te handhaven?
Het staat misschien wat ver af van de definitie ‘ziekte’ die we nu hebben.
Ter toelichting: Deze omschrijving beoogt niet iets af te doen aan allerlei ziekte definities
die er bestaan, maar richt zich op gezondheid als een factor die kan bestaan ook al is er
sprake van een ziekte en die je door er de aandacht op te richten, kan bevorderen.
Het heeft geen dichotoom karakter, dat is duidelijk, maar mensen zien het wel zo.
Dat moet dus verhelderd worden!
Vraag 2. Wat zijn voor u indicatoren voor gezondheid, waar leest u gezondheid aan af?
Gezondheid associeer ik met zelfstandigheid, met voor jezelf kunnen zorgen, met een zekere
kracht, er zit een toekomst in, de capaciteit om je te kunnen verbinden met anderen en deze
verbinding continuïteit en toekomst te kunnen geven. Maar er zit veel meer in.
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Gezondheid zit ook in allerlei fysieke kenmerken en voor jezelf kunnen zorgen. Dat laatste is
al een hele kunst. ADL-bezigheden kunnen doen vind ik heel belangrijk, vooral ook voor
ouderen. Maar de sociale gezondheid en maatschappelijke gezondheid spelen ook een
belangrijke rol. Het gevoel van well being. Misschien ook dat mensen zichzelf accepteren
zoals ze zijn.
En je kan een heleboel objectieve criteria noemen waar je naar kan kijken. Lengte, gewicht,
BMI, hoeveel je eet, de hoeveelheid beweging en wat je verder doet in het leven om te
zorgen dat je zowel fysiek als psychologisch in een goed evenwicht bent.
Vraag 3: Vallen deze indicatoren voor u onder de genoemde omschrijving?
Deze omschrijving geldt bijvoorbeeld voor kinderen niet, dat is een uitzondering. Maar voor
ouderen vind ik dit een heel mooie lijn. As ze kunnen accepteren dat ze steeds een beetje
minder kunnen, maar daar wel goed mee om kunnen gaan, dan vind ik dat ze het fantastisch
doen.
Veel dank voor dit gesprek!

4. Samenvatting telefonisch interview met Fred Storms, Internist-diabetoloog,
St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Instelling:
Stakeholder Domain:
Interviewer:

Dr. G.E.M.G. Storms
St. Antonius ziekenhuis, Utrecht
Behandelaren
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)

Vraag 1: Wat vindt u van het concept ‘Health as the ability to adapt and to self
manage’? Wat vindt u er positief aan, wat negatief?
Mijn naam is waarschijnlijk genoemd omdat ik medisch adviseur van de Diabetes Vereniging
ben. Ik heb het genoegen 1600 mensen met diabetes mellitus (DM) te mogen begeleiden. Over
deze omschrijving van gezondheid heb ik dubbele gevoelens. Aan de ene kant sta ik er
helemaal achter en vind dat het mooi zou zijn wanneer dit verwerkelijkt zou kunnen worden.
Maar ik heb ook onmiddellijk argwaan, zeker wanneer ik hoor wie de opdrachtgever is. De
overheid verwacht hiermee goedkoper uit te zijn, wanneer mensen alles zelf kunnen regelen,
maar dat is een illusie. Mensen kunnen de ziekte, die ik begeleid, DM, vaak helemaal niet zelf
regelen. Als mensen dit moeten kunnen vraagt dat enorm veel educatie, training en begeleiding
en de kosten zullen daarmee alleen maar omhoog gaan! Maar de overheid verwacht het omgekeerde: nog minder artsen nodig! Dit is bedacht achter de tekentafel! Laat ze eens een spreekuur mee komen doen! Het opvoeden van kinderen is moeilijk, maar dat lukt meestal nog wel.
Het opvoeden van volwassenen is vele malen moeilijker en lukt vaak niet. Als ze die educatie
betalen, dan ben ik er helemaal voor. Maar dat zal nu juist wel weer niet gaan gebeuren!
Wat ik dus van deze omschrijving vindt? Gezondheid is toch meer dat dit?
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Voor mij is gezondheid – en dat is heel ouderwets, dat weet ik - de afwezigheid van een
ziekte die het dagelijks leven beïnvloedt. DM is een handicap van 3 gram, die veel invloed
heeft. Deze omschrijving gaat ook niet op voor acute situaties.
Vraag 2: Wat zijn voor u indicatoren voor gezondheid? Waar meet u gezondheid aan af?
Dat is ten eerste het kunnen functioneren in het dagelijks leven, niet gehinderd door emotionele
en lichamelijke beperkingen. En dan is jullie omschrijving nog het intellectuele toetje. In de
praktijk vraag ik altijd als eerste ‘Hoe voel je je?’. Dat is een vraag naar de sociaal-emotionele
gezondheid. Ervaren mensen een basisveiligheid? Er moeten omgevings-omstandigheden zijn
waardoor mensen kunnen functioneren. Als ze een goede en steunende omgeving hebben, dán
kunnen ze het heft in eigen hand nemen.
Als het onveilig is kan dat aan van alles liggen: aan het inkomen, aan de kinderen op school,
aan de sociale omgeving, aan iets fysieks.
Ten tweede kijk ik of de fysieke mogelijkheden zodanig zijn dat normaal functioneren mogelijk
is. Als dat in orde is, komt de rest er achter aan.
Ik zie dus een hiërarchie in voorwaarden:
1. Hoe is het sociaal in de omgeving?
2. Is de omgeving handelbaar, medisch gezien?
3. Neemt iemand de regie in eigen handen?
Mensen moeten de mogelijkheden hebben om het heft in eigen hand te nemen. Als 1. en 2. in
orde zijn en iemand pakt 3., de eigen regie, niet op, dan neem ik dat iemand kwalijk. Maar 3.
kan dus niet zonder een aanloop via 1. en 2.
De oude WHO definitie vind ik te statisch; daarmee kan je alleen maar een pas op de plaats
maken. De nieuwe omschrijving is dynamisch, hier kan je mee vooruit.
Maar, zoals gezegd, als ik zie hoe de overheid met dingen om gaat, dan vertrouw ik ze voor
geen cent. Meestal hebben ze een dubbele agenda …
Vraag 3: Ja, dat lijkt mij wel.
Veel dank voor dit gesprek!

5. Samenvatting interview met Ferdinand Teding van Berkhout, Longarts,
UMCU, Utrecht
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Instelling:
Stakeholder Domain:
Interviewer:

Drs. F. Teding van Berkhout
UMCU Utrecht
Behandelaren
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)

Vraag 1: Wat vindt u van het concept ‘Health as the ability to adapt and to self
manage’? Wat vindt u er positief aan, wat negatief?
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Ik vind er positief aan dat het past bij een vergrijzende samenleving, waarin het aantal
chronisch zieken toeneemt en waarbij wij rekening moeten gaan houden met wat de klant, de
patiënt, zelf ervaart. Voelt die zich gezond of minder gezond? Vaak hoor je van een patiënt:
‘Ik ben redelijk gezond, ik kan zelf bepalen wat ik wil; ik kan een aantal dingen wel en een
aantal dingen niet. En de dingen die ik niet meer kan, daar kan ik mee leven en ik heb de
mogelijkheid om hulptroepen in te schakelen.’
Aan de andere kant vind ik het wel een lastige definitie. Ik ken veel mensen, patiënten die
goed in staat zijn zich aan te passen en aan zelfmanagement te doen, maar die toch méér
willen. Ik zie veel CF-patiënten, patiënten met taaislijmziekte, die heel goed zijn in zich
aanpassen aan en omgaan met hun beperkingen, maar toch op de lijst voor
longtransplantatie gaan staan, met als doel daarmee een betere kwaliteit van leven te krijgen,
meer uithoudingsvermogen enz. Ik zie ook veel patiënten met een neuromusculaire
aandoening, die steeds meer beperkt raken, maar met allerlei hulpmiddelen zoals een
focuswoning, een sociale hond en het tijdig inschakelen van hulptroepen zich goed staande
kunnen houden in de samenleving. Deze mensen hebben dus heel goed een modus
gevonden om om te gaan met hun aandoening. Als je deze mensen zou vragen ‘Ben je nu
gezond?’, dan zullen ze daar vermoedelijk toch ‘Nee’ op antwoorden. Ik vind de vraag in
hoeverre je hier van gezondheid kan spreken eigenlijk een filosofische vraag.
Als je van deze definitie uitgaat, dan denk ik dat heel veel mensen gezond zijn, maar het toch
niet als zodanig ervaren. Naast deze globale definitie is iets méér nodig.
Wat moet er aan toegevoegd of veranderd?
Ik ben wel benieuwd wat patiënten er zelf van zeggen. Mijn indruk is: Hoe goed ze ook zijn
aangepast en zelf management toepassen, ze ervaren toch beperkingen. De ability to adapt
is er, maar die is niet volledig. Ze passen zich wel aan, maar leggen zich daar niet bij neer. Ik
heb de indruk dat je bij de werkdefinitie het begrip ‘accepteren’ moet meenemen.
Ik ken veel mensen die dus goed kunnen adapteren en zelf kunnen managen, maar hun
situatie toch niet accepteren. Ze willen meer en er kan ook meer nu in de curatieve
geneeskunde. 20 jaar geleden hadden we de longtransplantatie nog niet. Toen was het zo
dat CF-ers wisten dat ze vroeg dood zouden gaan en ervoor kozen een héél intensief kort
e
leven te leiden met de instelling: dan heb ik, als ik op mijn 30 zou overlijden, een geweldig
goed leven gehad en gedaan wat ik werkelijk had willen doen. Die propten hun leven vol en
dat doen ze nog steeds, want ze hebben nog steeds het idee ‘ik heb een beperkte
levensverwachting’. Maar nu is er de onrust van de mogelijkheid van een longtransplantatie
gekomen en daarmee maken mensen echt een omslag door. Acceptatie is een belangrijk
aspect. Het beschikbaar komen van meer medische mogelijkheden brengt een verschuiving
met zich mee, nl. in het al dan niet makkelijk accepteren van een situatie.
Als mensen minder in staat zijn aan zelfmanagement te doen, zijn ze dan minder gezond? Ik
weet dat niet. Neem iemand die ernstig mentaal beperkt is en in een beschermde
woonomgeving woont, die is duidelijke niet in staat de eigen regie te voeren. Is die dan
minder gezond daarom?
Moet dat zelfmanagement er bij voorkeur uit? Nee, toch niet. Van patiënten hoor je vaak
dat het belangrijk voor ze is de eigen regie te voeren. En als gezondheidswerkers ben je er
ook erg voor, want we doen wel erg ons best, maar zijn ook feilbaar en het is wel heel goed
wanneer een patiënt ook zelf weet welke middelen hij gebruikt. Zelfmanagement is in de
interactie met de patiënt heel belangrijk.
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Vraag 2: Wat zijn voor u indicatoren voor gezondheid? Waar meet u gezondheid aan af?
In de curatieve geneeskunde denk je niet zo over gezondheid. Mensen komen met klachten
bij je. Je bent meer klachtengestuurd bezig en je probeert klachten te doen verdwijnen of te
verminderen. Bijvoorbeeld bij patiënten die met astma bij je komen, probeer je met medicatie,
die ze vaak chronisch gaan gebruiken, ze van hun klachten af te krijgen. In de curatieve
gezondheidszorg ben je met klachten bezig. Je kijkt ook wel wat naar de omgeving, probeert
bijvoorbeeld een allergeenvrije omgeving te krijgen bij een allergisch astma, maar de
resultaten daarvan zijn over het algemeen minder indrukwekkend dan ze met medicatie te
verkrijgen zijn. Ik werk dus met een vrij negatieve definitie van gezondheid, nl. van
‘klachtenvrij’. Zonder dat je de aandoening helemaal weg krijgt, meestal.
Daarnaast is er een specialisme en ziekte-specifieke set aan metingen, als criteria?
Ja, dat is ziekte afhankelijk. En als mensen dan een diagnose hebben, dan hebben ze een
streepje door hun gezondheid. En aan die diagnose zit je te sleutelen.
Klachtenvrij is voor jou dus een sleutelbegrip?
Vanuit de curatieve geneeskunde, ja.
Vraag je nog specifieke dingen buiten jouw specialisme, vraag je bijv. naar acceptatie?
Jawel, als ik daar de gelegenheid toe heb. De meeste mensen zie ik poliklinisch en dan is er
heel eindig tijd toebemeten. Dan is het vooral een klachtengerichte anamnese. Maar soms
vraag je je af wat een klacht precies betekent in het dagelijks leven van een patiënt. Maar
over het algemeen zijn de patiëntencontacten betrekkelijk kort, omdat het nu eenmaal zo
ingepland is. Wanneer een patiënt soms opgenomen is, kan ik meer kijken wat een klacht
voor impact heeft in z’n gezinsleven, z’n werk, e.d.
Vraag 3: In hoeverre vallen deze indicatoren van gezondheid onder de in vraag 1.
genoemde omschrijving?
Als ik de klachten verminder, dan kan de patiënt zich makkelijker aan z’n situatie aanpassen.
Als ik de hoest kan verminderen, dan kan de patiënt eventueel voor het concert nog een paar
extra pufjes nemen. Daar komt dan meteen wat zelfmanagement van de patiënt bij kijken en
daarmee sluit ik aan bij die definitie. Ik probeer zo een steentje bij te dragen.
Wanneer er meer zaken lijken te spelen en ik kom er met mijn curatieve mogelijkheden en
met een astmaverpleegkundige niet uit, dan is er de mogelijkheid een patiënt bijvoorbeeld
naar een astmacentrum te sturen.
De huidige geneeskunde is erg in hokjes opgedeeld. In zo’n centrum is veel tijd beschikbaar
en een multidisciplinaire aanpak en daar worden allerlei aspecten bekeken. De patiënt leert
daar bij uitstek zichzelf kennen en zichzelf te managen.
Dat is in de huidige setting van een ziekenhuis als dit niet mogelijk. Dat past in de huidige
setting niet meer. Wij hebben de opdracht meer productie te draaien, meer patiënten te zien
met minder tijd per patiënt. Waar de vroegere duur van een consult bij een nieuwe patiënt 30
minuten was, is het nu 20 minuten. Voor een controle stond vroeger 15 minuten, nu 10
minuten. Meer dan klachten gedreven geneeskunde kan je niet doen.
Wanneer je meer tijd aan een patiënt kunt besteden en hij kan z’n verhaal kwijt, dan is dat
een andere en een leukere vorm van geneeskunde, dan wordt je meer raadsman/-vrouw.
Veel dank voor dit gesprek!
Bijlage 4

6. Samenvatting interview met Wanda de Kanter en Pauline Dekker, Longartsen,
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Instelling:
Stakeholder Domain:
Interviewer:

Drs. W. de Kanter & Drs. P. Dekker – NB Niet ieder apart geciteerd.
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk
Behandelaren
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)

Inleidend gesprek
De longartsen lichten de motivatie bij hun werk als volgt toe: In de reglementen van de KNMG
staan zeven competenties omschreven waar je als medisch specialist aan moet voldoen. De
vijfde competentie is maatschappelijk bewustzijn, er staat letterlijk: ‘De medisch specialist
kent en herkent de determinanten van ziekte en zal die herkenning gebruiken, niet alleen voor
de patiënt, maar voor de gezondheid van de gemeenschap als geheel’. Als je weet dat door
een omstandigheid heel veel ziekte te voorkomen is, bijvoorbeeld zoals vroeger met het
aanleggen van riolering of door het veranderen van gedrag, dan moet je daar iets mee doen.
Wij beleefden dat we als longartsen vooral werk aan het doen waren voor acht tot negen
weken overlevingsvoordeel bij mensen met een longcarcinoom ten gevolge van roken, met
veel lijden en met voor tonnen aan chemotherapie, zonder dat wij iets aan de oorzaak deden
van deze zo fatale ziekte waarmee na 5 jaar nog maar 15 % bij in leven is. Dat frustreerde
enorm. Wij voelden ons aangesproken om iets te gaan uitdragen in de primaire preventie. Als
je kijkt naar de DALY’S, de QALY’S en de kosten, van aandoeningen die met gedrag te
maken hebben, dan is verreweg nummer één roken, een goede tweede is overgewicht, maar
die is niet te vergelijken, aan verloren ziektejaren in goede gezondheid, met de gevolgen van
roken.
Ontmoet je niet dat collega’s zeggen dat ze daar niet voor zijn opgeleid?
Ja natuurlijk, wij maken van alles mee, maar we hebben inmiddels wel de hele medische
stand in alle verschillende specialismen aangesproken. Het gaat om: Waarom preventie en
Hoe? Naar onze mening zou je, als je ‘leeft’ als medisch specialist van een ziekte, ook iets
moeten doen aan het voorkomen daarvan. Maar wat kan je als longarts heel simpel en heel
doeltreffend in je eigen regio, in je eigen ziekenhuis, doen? Je hoeft het niet te doen zoals wij,
als je maar íets doet. Het fatalisme van huisartsen en praktijkondersteuners komt omdat ze
veel te laat beginnen. Bij overgewicht moet je vroeg beginnen, bijvoorbeeld als de BMI 25 of
26 is, of als je een te dik kindje op je spreekuur ziet; dán moet je al beginnen met preventie.
Het zou moeten zijn als in Engeland, waar je altijd verplicht bent om in te vullen hoe zwaar
iemand is en hoeveel iemand rookt, anders kom je je EPD niet eens in! Juist wanneer je wilt
voorkomen dat diabetes niet verder explodeer; het succes van de Langerhans Stichting voor
diabeten is het falen van preventie! Alle jaren worden de zalen met ‘gevolgenziektes’ voller,
zeg maar. Wij proberen mensen te stimuleren, te enthousiasmeren en te motiveren tot
primaire preventie en niet tot secundaire preventie. Iemand met een BMI van 40 kan je niet
meer motiveren af te vallen, dan ben je al te laat. Dan zijn mensen al ziek. Ons project
44
'Nederland stopt met roken' heeft drie poten: Punt één: Wij zijn longartsen, dat is ons werk,
en naast ons werk willen we mensen die willen stoppen met roken, of die ziek zijn geworden
en willen stoppen met roken, helpen. Het boek is daarvoor geschreven. Punt twee is het
scholen van alle gezondheidsmedewerkers in Nederland. En punt drie is de primaire
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preventie. We zijn begonnen met het boek ‘Nederland stopt met roken’ . Het is gebaseerd op
het idee dat je moet weten dat nicotine ernstig verslavend is, je moet weten wat de
consequenties zijn, je moet vooral ook weten hoe een verslaving in elkaar zit. En het boek
moest glossy zijn, er mooi uit zien en er moesten bekende Nederlanders in zitten, dus hebben
we o.a. Johan Cruijff en Marco Borsato, en iedereen heeft wat in ons boek gezegd. En wat
we heel duidelijk hebben uitgelegd is, dat roken nú voordelen, maar op de lange termijn grote
nadelen heeft.
Hoe kun je een lange termijn strategie uitzetten door niet acuut te stoppen maar dat goed
voorbereid te doen? Een soort huiswerk dat je van tevoren gaat doen: wat ga je doen als
beloning, wat ga je doen bij een hunkering, wat ga je doen bij drank, wat ga je doen bij stress,
wat ga je doen bij al je terugvallen? Stoppen is makkelijk, maar gestopt blijven, daar gaat het
om. Het ‘stoppen-stappenplan’ is essentieel als goede voorbereiding op het stoppen
Hoe hebben jullie deze kennis opgedaan?
We hebben alles wat los en vast te vinden is gelezen, héél veel wetenschappelijke artikelen,
over verslaving en verslavingszorg, over gedrag, kortom we hebben een hele waaier aan
kennis. Toen zijn we op het spoor gekomen van de motiverende gespreksvoering. Dat is
natuurlijk iets heel universeels, dat veel gebruikt wordt in de verslavingszorg en voor
gedragsverandering in het algemeen. Wij zijn naar Engeland gegaan om getraind te worden
in de motivational interviewing. Vervolgens hebben we motivational interviewing ‘light’
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ontwikkeld en daar het boek ‘Motiveren kun je leren’ over geschreven (inmiddels is er
trouwens ook een luisterboek en een scheurkalender). We geven er nu workshops over in het
hele land. We spelen met pruiken en grote brillen een gesprek ná tussen een rookverslaafde
en de longarts, en we laten zien hoe we het vroeger deden en ook hoe je het anders kan
doen. Als je het zó gaat doen, dan heb je natuurlijk geen 100% succes, maar wel veel meer!
Dan merk je dat wij artsen allemaal opgeleid zijn in de trant van: ‘bij infectie: antibiotica’. Maar
bij gedrag ligt dat anders; niemand komt naar de dokter om zijn gedrag te laten veranderen,
maar alleen voor zijn klachten. Onze mind-set als artsen is heel twintigste eeuws en bijna
niemand is getraind in motiverende gespreksvoering. Daarom geldt hoe jonger geleerd, hoe
beter! Dus we werken nu met coassistenten, fantastisch! Huisartsen hebben we bijna
allemaal gehad en ook een groot aantal specialisten.
Waarom weten mensen zo weinig van de feiten over het roken? Dat is omdat iedereen een
beetje de houding heeft van: alles is vrije keuze, dus zoek het maar uit. Wij noemen dat echt
verwaarlozing! Anderen noemen het betutteling als je iemand aanspreekt op zijn of haar
rookgedrag; wij noemen het verwaarlozing als je dat níet doet. Dat komt omdat de Minister
van VWS zegt dat roken een vrije keuze is. Als je die lijn doortrekt is je ziekte dus ook je
eigen schuld. Dat blijkt als mening al te leven bij jong volwassenen, die patiënten met
longkanker door roken veel minder ‘zielig’ vinden dan andere kankerpatiënten. De media
tonen wel oude rokers, maar niet de stervende patiënt. Wat ons betreft moet de schuld en
schaamte weg bij de patiënt en daar naar toe waar die hoort: bij de tabaksindustrie, haar
lobbyisten en de politiek. Doordat de prognose zo slecht is - in het eerste jaar overlijdt het
grootste deel van de patiënten - zijn die zieke mensen ook minder zichtbaar. De waarheid
wordt zo weggemaakt.
Eveline Crone beschrijft wanneer mensen beginnen met alcohol, roken en al dat risicogedrag:
dat is in de puberteit. Er is nu steeds meer wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat in
het puberbrein de prefrontale cortex, voor planning en controle, even met vakantie is; het
even niet zo goed doet. En juist op dat moment dat je het meest gevoelig bent voor ‘peer
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pressure’, begin je te roken. Waarom verkoopt de Kruidvat sigaretten? Dat is toch bizar?
Maar je gaat het pas zien als je het door hebt! De oplossing daarvoor is heel simpel; haal het
gewoon weg bij de gewone verkoop en maak het twee keer zo duur. Dan gaan kinderen niet
meer beginnen. Dat is primaire preventie! Wij doen dit nu in onze vrije tijd! Maar het wordt
overigens ook een eis voor medisch specialisten, dat weten veel medische specialisten niet;
het sluit aan bij die eerder genoemde vijfde competentie.
ste

Maar nu mijn 1 vraag: Wat vinden jullie van de nieuw voorgestelde omschrijving van
gezondheid?
Ik vind het eigenlijk een heel gekke omschrijving, want wat wij vooral zien is – neem als
voorbeeld COPD – dat mensen die roken steeds benauwder worden, maar ze passen zich
aan. Zoiets zie je ook gebeuren bij overgewicht. Mensen krijgen wel klachten maar
veranderen hun gedrag en passen zich aan aan hun toestand, ontkennen hun klachten,
waardoor ze kunnen doorgaan met roken. Bijvoorbeeld gaan ze veel minder bewegen.
Waardoor ze zich niet bewust worden hóe ziek ze zijn en tenslotte komen ze dan bij ons en
dan is het stadium 4, COPD.
Dus het zou eigenlijk een hele negatieve ontwikkeling veroorzaken?
Ja, het blokkeert! Het benadrukt het aanpassen aan je ziekte, met het risico dat mensen niet
naar de dokter gaan. Heel anders is het als er wél eerst een diagnose is en een behandelplan
voor de langere termijn, dán kunnen mensen op een góede manier leren omgaan met hun
ziekte. Wat mensen moeten leren is dat als je nú afziet, dat winst betekent voor de toekomst.
Vrijheid is niet het hoogste goed; het hoogste goed is kunnen omgaan met de vrijheid die we
hebben gekregen. Van onbegrensd je gang gaan wordt je doodongelukkig. En adapteren aan
je beperkingen, zolang er geen diagnose is, is dus geen goed plan.
Wat zou het dan moeten zijn?
Dat je inzicht hebt in je beperkingen en weet wat je er nog aan kunt doen. Mensen willen
‘comfort nú’, alles nú lekker! Dus ze willen niet stilstaan bij het vervelende, ‘Tuurlijk hoest ik ’s
ochtends, want ik ben toch een roker; dat is nou eenmaal zo’. Ze zien het niet als ziekte en
dat is het wel. Het is beginnende COPD.
Wat moet er veranderen? Is het dat iedereen moet leren beter naar zijn lichaam te
luisteren? Ja, bijvoorbeeld. Leren luisteren naar je eigen lichaam en niet gedachteloos eten
in je mond te proppen, maar leren wanneer het vol genoeg is. En wat betreft het krijgen van
symptomen, accepteer bepaalde beperkingen niet! Hoe vaak krijgen we hier wel niet mensen
van 50 jaar of zo die kortademig zijn, hoesterig, en ze roken maar door. En zeggen van, ‘Ja
maar ik ben ook een dagje ouder, dus ik kan niet meer zoveel’. En dan denk ik: hoezo? Je
zou nog over een hek moeten kunnen springen! Hun verwachting is te laag, omdat ze zich
omringen met mensen die ook allemaal roken. En dan denken ze dat het normaal is als je de
trap niet meer op kan. Juist met dat almaar screenen van tegenwoordig, daarmee maak je
mensen ziek die gezond zijn. Maar de mensen waar wij het over hebben, die ontkennen hun
beperkingen omdat ze geen inzicht hebben in hun gedrag en hun situatie, omdat ze dat nooit
geleerd hebben, niet van hun ouders, niet in de sociale omgeving, niet op school.
Maar gedragsverandering is zo moeilijk omdat mensen vooral ‘comfort nú’ willen?
We gebruiken bij rookverslaving graag de metafoor van de stampende kleuter. ‘U kent het
vast wel, in de supermarkt, een klein kindje, 2-3 jaar, aan de hand van de moeder of vader,
en die ziet een hele grote zak snoep. En die wil het en wil het nu. Die gaat zeuren, die gaat
gillen, stampen en krijsen en op de grond liggen. Waarom krijgt dat kind dan geen zak
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snoep? Wat zou u doen?’. Dan zegt vader of moeder: ‘Nou dat is niet goed voor hem.’ ‘Oké,
maar waarom niet? Als je nu die snoep geeft, is hij meteen lekker stil.’ ‘Nou nee, maar dat is
niet goed, dan wil hij dat morgen weer.’ ‘Nou dan geef je hem morgen toch weer die zak
snoep?’ ‘Dat kan niet.’ ‘En waarom dan niet?’ ‘Nou, dan wordt hij dik en dat is slecht voor de
tanden.’ ‘Oké, en dan nou terug naar de sigaret. Nou, u heeft ook en stampende kleuter in uw
hoofd, die wil alleen maar roken en die wil het nú!’
Die metafoor is zo sterk. Je zorgt goed voor je kinderen en niet voor jezelf, omdat je alleen in
het nú wilt leven.
Een andere werkzaam verhaal is over de Pavlovreflex. Wat je bij roken ziet is dat er, omdat je
het 20 keer per dag doet en 20 keer bevredigd wordt, een Pavlovreflex in sluipt. En het mooie
is dat heel veel mensen honden hebben en als je ze de Pavlovreflex uitlegt, dan snappen ze
het opeens. ‘Als je de hondenriem pakt, staat de hond al op. U koppelt aan allerlei dagelijkse
gebeurtenissen het roken. Maar u bent toch geen hond? En ook geen krijsende peuter?’. En
dan gaat zo iemand naar huis met die hond en die peuter in zijn hoofd. Dat werkt! Wij kunnen
motiveren om er iets aan te willen doen. De echte behandeling gebeurt door onze rookstopcoaches.
En dan valt het muntje?
Ja, natuurlijk weten we dat we niet 100% succes zullen hebben, maar een motiverend
gesprek biedt de grootste kans dat iemand een motivatie krijgt om iets aan zijn gedrag te
doen, welk gedrag dat ook is. Er zijn zoveel aandoeningen die komen door gedrag; 50% van
de chronische ziektes zijn te voorkomen door gedragsverandering, zie het boek van
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Mackenbach ! Kortom daar móeten we iets mee! Dat iedereen maar blij is met het zwelgen
in het nu, dat is een blokkade; de vraag is ‘hoe wordt je beter gezond?’ Als je bewuster wordt
van je onbewuste patronen, waarom je dingen doet, dat werkt. Het verminderen van je
longfunctie merk je niet bij de huidige levensstijl, behalve als je een sporter bent. Als je het
merkt is het al te laat. Pas als je 50% hebt ingeleverd merk je er iets van, als je een trap
oploopt. En er zijn tegenwoordig zoveel mensen met weinig geld die in de schuldhulpsanering
zitten en tóch roken, in plaats van bijvoorbeeld goed eten te kopen voor hun kind! Er zijn 4
miljoen rokers. Een echtpaar rookt zo een € 3.000 tot € 4.000 per jaar op! Dus daar wordt je
ook ongezond van, van puur geld tekort.
Kunnen jullie mensen met een lage SES ook bereiken met jullie boodschap?
Ja, dat gaat goed op het moment dat ze eenmaal komen – maar bij dat kómen ligt natuurlijk
wel een probleem.
Oké, mijn eerste vraag was dus wat jullie vinden van de omschrijving en jullie
antwoord is: slecht dus, die adaptatie! Ja, inderdaad, zonder diagnose wel. Er moet eerst
erkenning zijn dat er sprake van ziekte is, dat het abnormaal is als je niet meer een trap op
kan, dat het abnormaal is als je een BMI hebt van 35, dat dat niet gewoon is. Kijk naar de
getallen, de QALY’S, de DALY’S! Kijk naar de riolering en het effect daarvan, dat is de
grootste vooruitgang van de vorige eeuw. De allergrootste bedreiging nu is roken en daarna
overgewicht. En het mooie is dat je die twee heel mooi kunt combineren en graag zo vroeg
mogelijk. Bij consultatiebureaus, bij GGD’s, leer ouders impulscontroles aan, maar op een
motiverende manier. Niet folders geven, dat werkt niet, folders met de schijf van vijf belanden
in de vuilnisbak. Train al die mensen die voorlichting kunnen geven! Want aan elk probleem
worden drie huisbezoeken besteed. Dan kan dat meegenomen worden.
Zit er ook nog iets positiefs aan die omschrijving?
Kijk, als je eenmaal COPD hebt, dan is coping heel belangrijk. Als je dan de ability hebt, om
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het gedrag dat het veroorzaakt heeft ook aan te passen, dan is dat heel erg goed. Je moet
jezelf niet verder kapot maken, want daar wordt je erg ongelukkig van. Maar het ligt bij ons
wel moeilijk hoor, dat woord adapt.
En behalve het stoppen met roken is er nog iets anders, dat heel belangrijk is bij heel veel
aandoeningen, namelijk bewegen. En dat vinden mensen helemaal niet prettig, vooral als ze
obees zijn. Hun knieën doen pijn want die moeten al het gewicht dragen, ze gaan zweten en
hun hart gaat snel. Het is dus allemaal niet prettig. Maar iemand moet zich dus niet
aanpassen aan zijn gewicht, maar er juist iets aan doen. Dan kun je van je suikerziekte weer
afkomen!
Er staat ook nog ‘self manage’ in de omschrijving …
Dat zit in het hele project van het zelfhulpboek. Kijk het ‘motiverend leren’ kun je ook met
jezelf doen. Zo van, waarom rook ik nou eigenlijk? Wij hebben zelf ook gerookt! En dan ga ik
met mezelf in gesprek. Natuurlijk, zelfmanagement is waanzinnig belangrijk. Voor de lange
termijn is natuurlijk het beste, wanneer je nieuw gedrag aanleren, zelf kunt doen. Het is een
beetje afzien op de korte termijn, om gewoontes aan te leren die voor lange termijn gunstig
zijn. En als het eenmaal een gewoonte is, dan is het niet meer zo vervelend. Als je elke dag
naar de sportschool gaat, elke dag wandelt, dan denk je nou ja het is nou eenmaal zo, dat
doe ik dan wel gewoon. Het wordt nieuw gedrag. En dat vinden mensen in het begin niet leuk.
Er is volgens ons waanzinnig veel te bereiken in Nederland, juist omdat het zo goed
georganiseerd is, met consultatiebureaus en zo.
Jullie hebben het echt over public health …
Ja, eigenlijk wel. Het beeld dat iedereen met een rollatortje over straat loopt is niet de hele
waarheid. Er zijn ook gewoon heel veel vitale oude mensen. Het gedrag van vroeger werkt zó
ver door op de lange termijn. En ja, het is public health, maar wie signaleren het meest? Dat
zijn die dokters, die de mensen met al die comorbiditeit in het ziekenhuis elke dag zien.
Er is een arts en econome, Marit van Sandwijk, die de gezondheidszorg goed bekeken heeft
en een stuk in het Financieel Dagblad heeft geschreven. Zij stelt, al dat gedrag dat ziekte
veroorzaakt, dat is geen markwerking, want marktwerking gaat uit van gelijke partijen. De
mensen met dit ziekmakende gedrag zijn niet gelijkwaardig aan de kracht van het aanbod van
de reclame van de industrie. Het is ongelijkwaardig wat er gebeurt. Als je verslaafd bent kan
je niet op een gelijkwaardige manier voor je eigen belangen opkomen. Dus dan is het geen
gelijkwaardige partij; verslaving is geen vrijheid.
Goed, ik hoorde genoeg op mijn eerste vraag!
De tweede vraag is, wat zijn voor jullie indicatoren voor gezondheid? Iedere specialist
heeft zijn uiteraard zijn specialisme-specifieke rijtje, maar wat zouden jullie zeggen?
Snelheid van bewegen. Je hebt frailty bij ouderen; hoe meet je dat? Met de snelheid van
bewegen. Hoe sneller een oudere 10 meter loopt, hoe ouder die wordt. Die gebruiken wij niet
zelf, wij doen fietstesten, maar chirurgen gebruiken ’t om te beoordelen of iemand operabel is.
Ook de mate van fitheid, niet moe zijn. En de stemming, zin om dingen te doen, lust for life.
Dus beweeglijkheid, al dan niet stijfheid, de stemming, de fitheid en energie, en hoe je de
dingen doet, de mentale stemming. Dat je in wat je doet ook nog enigszins plezier hebt. En
ikzelf vrees eventuele sensorische deprivatie, dus het niet meer goed kunnen zien en niet
meer goed kunnen horen, dus het functioneren van de zintuigen. Dus vooral beweeglijkheid,
stemming en het functioneren van de zintuigen. En dat je kan communiceren en in contact
staan met andere mensen.
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Het geldt voor jonge mensen hetzelfde, als jij kwiek bent en niet de hele dag op de bank
hangt te roken en goed kan communiceren met mensen om je heen, niet eenzaam bent. Dus
dat je je fit voelt en enigszins vrolijk bent om het leven aan te kunnen. Maar ik wil ook weten
hoeveel iemand rookt, drinkt, z’n BMI, de stemming en de snelheid van trappenlopen.
Mijn derde vraag is of onze omschrijving en deze dingen die jullie noemen, enigszins
bij elkaar horen. Het is mij duidelijk dat jullie met dat adapt niets kunnen.
Nee, het blijft aan het woord adapt hangen. Daar moet je ook iets mee, als je deze definitie
wilt behouden; dan moet je iets aan dat adapten aanpassen of definiëren wat het wél en wat
het niet is. Het gaat heel erg om de taal, ik denk dat we wel hetzelfde bedoelen.
Je kan het op de verkeerde manier gebruiken, anders dan het bedoeld is.
Voor de ouderwetse vormen van ziektes is deze omschrijving goed, maar voor de nieuwe
vormen, de NCD’s, is het onhandig, is het contraproductief zelfs om te adapteren.
Vroeger kwamen de ziektes van buitenaf, met bacteriën enzo: tuberculose, schotwonden etc.
Nu komt het gevaar van binnen uit, ja, en de definities in de gezondheid zijn gedefinieerd op
de gevaren van buitenaf.
We hoopten, we dachten juist om met deze beschrijving naar een moderne versie te
gaan.
Het is modern, maar op de oude ziektes gericht.
Het is beoogd te zijn ontwikkeld voor NCD’s, maar goed, jullie boodschap is
overgekomen!
Het gaat toch om de bewustwordingsactie en de normalisatie van gedrag. Wij gaan pas
'zenden' als de 'ontvanger' aan staat, dat probeer je met de motiverende gesprekken te
bewerkstelligen.
Veel dank voor dit gesprek!

7. Samenvatting interview met Gerjan Navis, Internist-nefroloog, UMCG,
Groningen
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Instelling:
Stakeholder Domain:
Interviewer:

Prof. Dr. G. Navis
UMCG, Groningen
Behandelaren
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)

Introductie van Gerjan Navis: Een nierziekte is een chronische ziekte, waarbij de patiënt met
van alles en nog wat rekening moet houden, vooral in de voeding. Vroeger hoorden patiënten
vooral verboden, bijvoorbeeld m.b.t. wat ze allemaal niet mochten eten. Dat werkte tot op
zekere hoogte omdat mensen heel vaak terug komen en tenslotte wel getraind raken, zeker als
ze geconfronteerd worden met de negatieve gevolgen van bepaald gedrag. Als je langer
meeloopt, dan zie je dat mensen het het beste voor elkaar krijgen wanneer ze hun ziekte als het
ware ‘omarmen’, als ze er pro-actief in staan en de baas worden over hun ziekte.
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Tegenwoordig spreken we van ‘gezond leven met nierziekte’, waarmee we proberen e.e.a.
positief te framen om daarmee een positieve stimulans te geven. Met leefregels valt heel veel
gezondheidswinst te halen. We proberen tools aan te reiken waarmee mensen via
leefstijlveranderingen meer grip krijgen op hun ziekte. Dat gaat dus over zelfmanagement.
We zijn nog vooral single topic gericht, vooral op zoutbeperking. Daar valt heel veel
onverzilverde gezondheidswinst te halen. Eén van onze ‘tools’ is 24-uurs urine. Daarmee kan
je precies zien hoeveel zout en eiwit iemand gegeten heeft. Daarmee koppelen we terug naar
de mensen of het gelukt is met het dieet en dat werkt heel krachtig. Als mensen effect zien,
beleven ze dat ze de ‘baas’ te worden over hun ziekte en dat motiveert om verder te gaan.
Vraag 1: Wat vindt u van het concept ‘Health as the ability to adapt and to self
manage’? Wat vindt u er positief aan, wat negatief?
Heel sympathiek en heel logisch ook en het raakt wel aan de essentie, maar er zijn ook een
aantal risico’s aan verbonden. Veel van mijn patiënten, laten we zeggen dat ze nog een
nierfunctie van 20% hebben, zijn dankzij zelfmanagementtrajecten heel goed aangepast. Ze
houden zich aan hun dieet, slikken hun pillen en de nierfunctie gaat niet meer razendsnel,
maar langzaam achteruit, maar tenslotte moeten ze wel aan de dialyse. Deze mensen zijn
perfect geadapteerd aan een fysiek bestaan dat verder compleet lousy is. Een risico is dat de
nieuwe definitie zich beperkt tot die zelfredzaamheid, maar het element van kwaliteit van
leven uit het oog verliest. Het leven met een nierziekte is heel zwaar. Mensen zijn altijd moe,
hebben geen eetlust, zijn impotent en hebben een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten.
Maar ze zijn wel zelfredzaam. Of neem een dialyse patiënt, die ’s nachts thuis dialyseert en
overdag naar z’n werk gaat - uitstekend is aangepast dus - maar die houdt toch een
honderdvoudig verhoogd cardiovasculair risico. Volgens deze omschrijving zijn deze mensen
dan gezond. En dat vind ik een risico.
Er zit ook een financieel kantje aan: als je ‘gezond’ bent kan je op minder dingen aanspraak
maken, terwijl er in het gavla van mensen met een nierziekte wel degelijk wat aan de hand is.
Dat zou een ongewenste bijwerking zijn.
Omgekeerd kan een te strikte definitie van ziekte ook een probleem zijn. Bijvoorbeeld bij
nierdonoren. Iemand die gezond is kan een nier afstaan en toch 100 worden. De andere nier
kan de functie prima overnemen, maar er blijven wel geringe nierfunctiestoornissen bestaan,
waarbij donoren volgens de nu geldende criteria binnen de categorie ‘chronisch nierzieken’
vallen. Daarmee label je ze als patiënt en dat heeft consequenties voor bijv. de premie van
een ziektekostenverzekering. Ook dat is ongewenst.
Verder circuleert er een definitie van nierziekten, op basis waarvan 10% van de bevolking een
nierziekte heeft. Dat is goed voor de fondswerving, maar om iemand met een heel klein
beetje eiwit in de urine nierpatiënt en dus ziek te noemen, klopt eigenlijk niet. Wel kan je van
een risicofactor spreken.
Misschien moet je ziekte onderscheiden van het begrip risicofactor. Iemand die rookt is niet
ziek, maar heeft een risicofactor waar hij zelf iets aan kan doen; iemand die een hypertensie
heeft, heeft een risicofactor die hij niet voelt, maar waar een arts iets aan kan doen.
Wees voorzichtig met het begrip ziekte. Wat doe je met mensen die te dik zijn? Zijn die ziek?
Ik heb de neiging de afwijking mee te wegen in het gezond zijn.
Trouwens: Ik denk niet dat er een sluitende definitie bestaat.
Ik vind zelfredzaamheid heel cruciaal in een mensenleven en over het algemeen zijn wij daar
als behandelaar juist heel veel mee bezig, zeker wanneer we mensen niet beter kunnen
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maken, zoals bij ons vaak het geval is. Dan probeer je te helpen om het leven zo leefbaar
mogelijk te houden, zodat het ook nog een beetje leuk blijft, maar …. iemand blijft wel patiënt.
Er is heel veel dat zo iemand niet meer mag en daar heeft hij of zij steun en hulp bij nodig.
Dat moet beschikbaar blijven. Als de definitie zou veranderen en een dergelijke patiënt zou
daarmee uit de boot vallen, dan is er iets heel erg mis gegaan.
Ik besef dat ik het ver voer, maar ik geef tegengas vanuit een heel positieve waardering. Maar
pas op voor de bijwerkingen!
Vraag 2: Wat zijn voor u indicatoren voor gezondheid die recht doen aan deze definitie
en daarbij ook aan mensen met een chronische ziekte?
Het heeft te maken met wat je kunt doen aan dagelijkse activiteiten, inclusief werk, hobby’s,
het onderhouden van sociale contacten – en dat niet alleen virtueel, het hebben van een
toekomstperspectief inclusief een levensverwachting,die past bij de leeftijd, en vooruitzichten
op een zeker gevrijwaard zijn van disabilities en kwalen.
Het adaptief vermogen is van wezenlijk belang. Iemand kan bij een meetbaar ‘gelijk blijven’
van een afwijking tóch met een goede begeleiding zodanig ‘reconditioneren’, dat hij of zij
daarmee de ‘gebruiksaanwijzing’ bij de aandoening vindt en gaat beleven zelf de touwtjes
weer in handen te krijgen.
Daarnaast zijn er natuurlijk een hele reeks vaktechnische bepalingen, zoals de nierfunctie, de
bloeddruk, etc. die op orde moeten zijn. Maar het is niet zo dat die éérst goed geregeld
moeten zijn, voordat je naar de rest kijkt.
Vraag 3: In hoeverre vallen deze indicatoren van gezondheid onder de in vraag 1.
genoemde omschrijving? Die sluiten wel aan lijkt mij. Als je maar oppast voor de
‘bijwerkingen’ van de omschrijving.

mijn vakgebied verder willen specificeren met lichamelijke componenten en aspecten van de
geestelijke toestand. Welbevinden heeft betrekking op beiden.
Ik vind de omschrijving ook een beetje ridicuul. Is met ‘adapt’ geestelijke adaptatie bedoeld?
Stel, bij iemand is een been geamputeerd, dan is de adaptatie toch pas echt geslaagd
wanneer iemands welbevinden heel goed is? Ik vind een probleem van deze omschrijving dat
het eindniveau van adaptatie niet goed gedefinieerd is: er zijn gradaties, van berusting naar
volledig adapteren. Het kan toch niet alleen om het proces gaan, maar moet toch ook gaan
over het niveau dat je daarin wilt bereiken; het niveau waarbij adaptatie voldoende is voor
geestelijk en lichamelijk welbevinden?
Vraag 2: Wat zijn voor u indicatoren voor gezondheid? Waar meet u gezondheid aan af?
Welbevinden. Dat hoeft niet uitgesplitst in lichamelijk en geestelijk. Iemand lijdt of hij lijdt niet.
Maar het criterium van welbevinden heeft een zwakke plek: een bloeddruk van 220/100 heeft
geen effect op welbevinden terwijl het wel een risicofactor is. Als iemand genetisch een kans
op kanker heeft, dan heeft hij daar geen onwelbevinden van, maar wel een risico op ziekte.
Zijn deze mensen volledig ‘gezond’?
In dergelijke omstandigheden is het de vraag of je moet behandelen ten behoud van
gezondheid. Dat is een keuze. Behandel je wel, dan zou je ‘gezonde’ personen behandelen,
wat contra-intuïtief is.
Naar mijn gevoel gaan beide omschrijving voorbij aan het aspect van preventie!
Ik vind het wel een uitdaging om een nieuwe omschrijving van gezondheid in één zin te
vatten. Een voorzet: ‘Gezondheid is het vermogen zich aan te passen aan factoren die het
geestelijk en lichamelijk welbevinden bedreigen.’ Wellicht denk ik er over een paar weken
anders over!

Veel dank voor dit gesprek!
Vraag 3: Door tijdgebrek is vraag 3 niet aan de orde geweest.

8. Samenvatting telefonisch interview met Yvo Smulders, Internist met

Veel dank voor dit gesprek!

aandachtsgebied vasculaire geneeskunde, VUMC, Amsterdam
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Instelling:
Stakeholder Domain:
Interviewer:

Prof. dr. Y. M. Smulders
VUMC, Amsterdam
Behandelaren
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)

Vraag 1: Wat vindt u van het concept ‘Health as the ability to adapt and to self
manage’? Wat vindt u er positief aan, wat negatief?
Ik heb er niet lang over na gedacht, maar mijn gevoel is dat deze omschrijving wel minimaal
maar niet voldoende is. Ik mis het ‘welbevinden’ dat wel in de oude definitie zit. Maar de
‘complete state’ uit de oude definitie stuit mij tegen de borst. Welbevinden is subjectief
bepaald en dat ‘complete’ is dus als criterium een beetje raar. Ik zou de omschrijving voor
Bijlage 4

9. Samenvatting interview met Rutger Jan van der Gaag, Psychiater, Karakter
Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Nijmegen
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Instelling:
Stakeholder Domain:
Interviewer:

Prof. dr. R.J. van der Gaag, hoogleraar klinische kinder- en
jeugdpsychiatrie
Karakter, Nijmegen
Behandelaren
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)

Vraag 1: Wat vindt u van het concept ‘Health as the ability to adapt and to self
manage’? Wat vindt u er positief aan, wat negatief?
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Ik vind het een hele positieve definitie. Laat ik mijzelf als voorbeeld nemen. Ik voel mijzelf
kerngezond, maar ik heb wel een aantal ziektes die onder de noemer chronische ziektes
vallen. Je kan dus verschillende ziektes hebben, die onder controle zijn, en dan voel je je
gezond omdat je in staat bent je te adapteren aan wisselende levensomstandigheden en
omdat je voldoende zelfstandigheid hebt om met je kwalen om te gaan. Dus ik ben erg voor
deze definitie van gezondheid, die dus niet aangeeft dat je gezond bent omdat je geen
ziektes hebt, want een ziekte die onder controle is, is wat mij betreft geen ziekte, al slik je er
een halve apotheek voor. Het positieve vind ik dat je het dus niet definieert als afwezigheid
van ziekte, maar als het vermogen om je onder de omstandigheden - en ik zie het leven als
een wisselwerking tussen de individu en de omgeving - om je daar op een autonome,
flexibele wijze in te bewegen. Dus iemand die niets mankeert, maar totaal afhankelijk is
omdat hij verstandelijk beperkt is of om een andere reden niet in staat is om zijn eigen leven
te definiëren, die heeft wat mij betreft geen gezondheid, terwijl iemand die drie maal per dag
zijn pompje voor de diabetes gebruikt, een Hodgkin heeft overleefd en nog een paar andere
vervelende kwalen heeft, maar die wel gewoon kan werken en liefhebben en zich flexibel kan
adapteren, dat is voor mij een gezond iemand.
Zitten er ook negatieve kanten aan deze omschrijving?
Het is wel een beetje aanmatigend, in de zin dat het refereert aan een mensbeeld wat erg
raakt aan de westerse samenleving, waar ik mij overigens zorgen over maak, want de hoge
mate van de individualisering, het prijzen van flexibiliteit als het hoogste goed, adaptabiliteit
als een levensnoodzaak, maakt dat er een boel mensen zijn die prima zouden kunnen functioneren onder duidelijke en voorspelbare condities, maar die op dit ogenblik gewoon buiten
de boot vallen omdat ze dus niet voldoen aan het schoonheidsideaal van de westerse mens.
Bedoel je dan fysieke schoonheid of …?
Nee, vooral het mentale schoonheid schoonheidsideaal. Stel, iemand is in staat om zich te
adapteren en zich zelfs te managen en functioneert prima als individu in werk van 9 tot 5,
heeft een beperkte sociale kring waarin hij gelukkig is met zijn partner en kleine opgroeiende
koters, al dan niet katten en honden, terwijl hij niet in staat is om zich te adapteren aan sterk
wisselende omstandigheden, maar daarvoor behoed wordt omdat hij gewoon voorspelbaar
werk heeft en zich daar prettig bij voelt, ja, zo iemand is volgens mij gezond, maar zal volgens
deze definitie daar buiten vallen omdat hij niet voldoet aan het autonomie principe.
In welke zin zou deze omschrijving aangepast moeten worden?
Ik vreesde al dat je dat zou vragen. Kijk daar heb ik niet echt direct het antwoord op. Wat ik
alleen wil aangeven is dat dát dus een grijs gebied is. Gezondheid is denk ik ook een Gauss
curve en in die Gauss curve zou het zo kunnen zijn, dat we op met déze definitie de twee
standaard deviaties van het gemiddelde erg opgeschroefd hebben en dat de happy few in het
midden zit en dat er dus méér mensen buiten vallen. Kijk, als je een ernstige ziekte hebt en je
kunt niet functioneren, dan is het nogal wiedes dat je erbuiten valt, maar als je geen ernstige
ziekte hebt, maar je hebt een beperkte adaptabiliteit en die is prothetisch goed opgevangen,
dan ben je er nog toe in staat. Ik bedoel prothetisch in de zin van: je draagt bijvoorbeeld een
bril, maar heel veel protheses zijn onzichtbare protheses. Protheses kunnen zijn dat je
gewoon in de fabriek aan de lopende band werkt, of dat je iedere dag dezelfde klussen doet,
of in een ziekenhuis in een karretje van de ene kant naar de andere kant van de afdelingen
rijdt met etenskarren achter je, of dat je zorgt dat de Zonnenhuizen schoon blijven - maar je
bent niet bestand tegen opeens optredende wisselende omstandigheden en daar wordt je
voor behoed, doordat je gezond gehouden wordt met een programma dat aan jouw
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mogelijkheden geadapteerd is. Dus dat betekent dat iemand die een sterke bril draagt, wat
mij betreft past in het traject van ability to adapt and to self manage, maar doet hij die bril af,
dan is die ability behoorlijk aangeslagen. Maar ik denk dus dat er ook een heleboel mensen
zijn, die met onzichtbare protheses op de been blijven en mét die protheses net zo gezond
blijven als iemand met een bril.
En dat noem je dus gezondheid?
Ik noem dat gezondheid omdat ik denk dat gezondheid ook iets te maken heeft met je
bewegen in de werkelijkheid, dus met kunnen werken en kunnen liefhebben - wat betekent
een empathische relatie met de medemens aangaan. Tja, van dat werken vind ik dat op dit
ogenblik de eisen zó opgeschroefd worden, dat wij daarmee ook een aantal ziektes creëren
omdat wij van mensen dingen vragen, die ze niet kunnen en als we die mensen gewoon in
hun waardigheid zouden laten …. Ik zal daarvan een raar voorbeeld geven: ik ben betrokken
geweest bij het volgende idiote gebeuren. Een groot facilitair bedrijf had een aantal mensen in
dienst, die klachten afhandelden, en dat waren in dit geval drie ongetrouwde mannen met een
beperkte levensstijl, die al 25 jaar, 20 jaar en 10 jaar zonder enig ziekteverzuim werkten. Het
ging aldus: de klachten werden in een bakje links op hun bureau gelegd. Zij wisten hoe ze die
klachten moesten toetsen, dan vulden ze een formulier in en legden dat in een bakje rechts.
Dat werd dan daar opgehaald en verder afgehandeld. Op een gegeven moment kwam er
binnen die afdeling een manager die zei: dit is geestdodend. Jullie moeten acquisitie gaan
doen en reclame voor jezelf gaan maken en gewoon contact opnemen met al die collega’s in
de kantoortuin om te zorgen dat jouw bakje gevuld wordt en dan moet je ook zelf daarna de
disseminatie plegen, wat betekent dat jij met de door jou bewerkte klachten naar de mensen
moet gaan, die daar dan verder mee aan de slag gaan. Dan kunnen we dus twee mensen
afschaffen: degene die al die papiertjes verzamelt en ze in het linker bakje legt en degene die
de papiertjes ophaalt uit het rechter bakje en ze verder verspreidt.
De drie genoemde mensen werden ziek. Wij hebben toen op verzoek een onderzoek gedaan
bij die mensen en wat bleek? Dat het drie mensen waren met autisme. Ik heb toen gezegd: u
heeft twee keuzes; óf u blijft bij het systeem zoals u het wilt hebben en dan zitten ze binnen
een half jaar in de WOA, óf u constateert dat deze mensen dát wat u wilt niet kunnen en u
draait de klok terug en zegt: we gaan het weer doen zoals we altijd gedaan hebben. Dan zult
u zien, dan werken ze weer, dan zijn ze weer vrolijk, gaan nog steeds niet mee met de
afdelingsuitjes en houden hun merkwaardige hobby’s. Eén kende alle uitslagen van het
betaalde voetbal, een ander had een collectie treinkaartjes waarvoor hij de hele wereld
afreisde om excentrieke treinkaartjes te kopen en niet om te kijken of daar ook leuke culturele
zaken waren. Nou, deze mensen zijn allemaal weer op hun plek gekomen en zijn alweer drie
jaar ziektevrij.
Vraag 2: Wat zijn voor u indicatoren voor gezondheid? Waar meet u gezondheid aan af?
Dat je je kan bewegen in een sociaal netwerk en dan liever reëel dan virtueel.
En wat als iemand wel in het virtuele zit?
Dat heeft toch wel een beperking; ik ken heel veel mensen met autisme die een enorm
virtueel sociaal netwerk hebben, maar die de deur niet uitkomen. Met die adaptabiliteit is het
dan wel erg gering. Sommige van die mensen hebben eigen bedrijven, die zijn de
gemeenschap ook niet tot last omdat ze handelen in allerlei zaken, waardoor ze goed kunnen
voorzien in hun levensonderhoud. Maar goed, ik denk wel dat het handig is om een reëel
netwerk te hebben. Wat ik zelf een belangrijke indicator vind is scholing en bijscholing; of je
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bezig bent je verder te ontwikkelen, of dat je verzandt in de status quo. Of iemand bezig is
met het ontdekken van nieuwe dingen, aan het experimenteren met nieuwe dingen en
dergelijke en ja ik denk dat er ook nog wel een aantal objectieve criteria zijn. Het is handig om
koortsvrij te zijn, om je ledematen te kunnen bewegen, om niet gebukt te gaan onder angsten
of depressies; dus ik denk dat er altijd wel een paar gezondheidsindicatoren zijn, die een rol
spelen in je vermogen te adapteren en te zelf managen. Alhoewel ik – ik woon om de hoek bij
‘Het Dorp’- ook wel eens een enorme bewondering koester voor mensen die ernstig
misvormd zijn, allerlei zaken missen en in de elektronische karretjes toch behoorlijk in staat
zijn om te adapteren en zelf te managen.
Dus eigenlijk sociaal, psychisch en fysiek, alle drie komen voorbij.
Ja, dat drieluik is denk ik heel belangrijk, psychosociaal zeg maar. Ik vind het een ontzettend
bemoedigende definitie. Ondanks al die beperkingen? Ja, want het plaatst mensen in een
ander daglicht. Ik bedoel … ‘Het leven is zoals je het ziet, voor de één een last en voor de
nachtegaal een lied’ zei Jules de Corte. Wat ik daarmee wil zeggen is dit: Op het moment dat je
gezondheid definieert als afwezigheid van ziekte, dan hebben we een onwaarschijnlijk
ongezond land, want iedereen mankeert wat. Op het moment dat je dus aangeeft ‘Kan je je met
je kwalen en beperkingen toch autonoom en flexibel in het leven bewegen, prima!’, dan krijg je
dus dat je, in plaats van iemand af te serveren met ‘tjonge, jonge, misschien wel drie diagnoses,
dus dat zal wel niet veel wezen’, gaat kijken hoe iemand maatschappelijk functioneert. En als
iemand met een chronisch vermoedheids syndroom al maanden thuis zit en zich beweegt in
een elektronische stoel en dergelijke, ja dan is dat heel zuur, maar als je gewoon ergens een
winkel binnen komt en iemand staat je te woord en doet wat er gedaan moet worden, dan vraag
je toch niet aan de winkelier, bent u wel helemaal gezond? Misschien heeft ie wel kanker onder
de leden of heeft ie allerlei vormen van zogenaamde ziektes waardoor je zou kunnen denken,
het is een wrak, maar goed, krakende wagens duren het langst!
Dit is dus echt te vangen onder de noemer sociale participatie?
Ik denk het wel, ik denk dat participatie een basic onderdeel is.
Vraag 3: In hoeverre vallen deze indicatoren van gezondheid onder de in vraag 1.
genoemde omschrijving?
Het moge duidelijk zijn dat ik een en ander volledig verbindt!
Veel dank voor dit gesprek!

Vraag 1: Wat vindt u van de omschrijving ‘Health as the ability to adapt and to self
manage’? Wat vindt u er positief aan, wat negatief?
Het grappige is dat de bestaande definitie van de WHO binnen het gebied van de geestelijke
gezondheid juist wordt gezien als een eye-opener en dan met name het feit dat het gaat om
een toestand van mental, social en physical well being. Juist omdat het in ieder geval weg
redeneert van het ziektemodel. Ook op het gebied van de psychiatrie en de psychologie is er
een enorme body of knowledge over verschillende ziektes en is relatief weinig bekend over
psychische gezondheid en mensen krijgen snel een medisch-psychiatrische diagnose. Dus in
de innovatieve artikelen die de laatste jaren verschijnen op het gebied van geestelijke
gezondheid wordt iedere keer deze definitie als startpunt genomen en wordt benadrukt dat
het gaat om mental well being.
In onze nieuwe omschrijving houden we die drie gebieden er in, maar introduceren 'to
self manage'. Onze kritiek betreft vooral de formulering 'a state of complete....'.
Dat snap ik heel goed, ik geef alleen aan hoe deze definitie nu aangehaald wordt. Maar
'complete' gaat inderdaad heel ver en medicaliseert makkelijk veel lichte problematiek. Dus
dat er een discussie plaats vindt over een nieuwe definitie van gezondheid lijkt mij uitstekend.
Dan de 1e vraag: Wat vindt u er positief aan, wat vindt u er minder goed aan en waar
zou het naar toe moeten?
Het eerste positieve is dat je gezondheid niet als een toestand beschouwt, maar als proces.
Positief is dat de patiënt daarmee grip krijgt op zijn eigen gezondheid. Want ook als je ziek
bent, maar je toch weet aan te passen en te redden, dan zou je kunnen passen in de definitie
van gezondheid, dat is zeker een positief aspect. Positief is ook de impact, dat gezondheid
bevorderen betekent het bevorderen van de abilty to adapt en de bevordering van
zelfmanagement en dat daarmee de rol van de alles wetende professional, die op grond van
een bepaalde toestand zegt ‘jij bent wel of niet ziek’, afneemt. Dus met deze definitie wordt de
relatie tussen patiënt en hulpverlener een stuk gelijkwaardiger.
Wat negatief zou kunnen zijn... wat betekent het voor de erkenning van mensen die ziek zijn
en zich weten te redden, maar dan volgens deze definitie niet ziek zijn? Dus je kunt ernstige
diabetes hebben, maar je redt jezelf heel redelijk en je kunt je aanpassen, dan ben je dus
gezond?
Wat ik ook een beetje mis... op het gebied van psychische gezondheid werken we vaak met
een assenkruis: gezondheid – dus geen klachten – vs. ziek naast welbevinden vs. geen
welbevinden.
Welbevinden

10. Samenvatting interview met Jan Walburg, Psychiater, directeur Trimbos
Instituut, Utrecht
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Instelling:
Stakeholder Domain:
Interviewer:

Dr. J. A. Walburg
Trimbos Instituut, Utrecht
Behandelaren
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)

Geen klachten

Ziek

Geen
welbevinden
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Zoiets zou je je ook kunnen voorstellen op het gebied van somatiek: gezond vs. ziek, en een
goede conditie vs. een slechte conditie. Het mooie van deze definitie is dat je gezondheid dus
positioneert in het segment van een goede conditie en geen ziekte. Dat doet deze definitie.
Waarbij je een tweede continuüm hebt gecreëerd, namelijk de conditie die iemand heeft: je
kan gezond zijn én een slechte conditie hebben. Dat is een riskante vorm van gezondheid,
die waarschijnlijk al heel snel leidt tot ziekte.
Goede conditie

Geen klachten

Ziek

Slechte
conditie

Dan neem je ziekte dus als een fysieke diagnose?
Ja, maar pas op enig moment in de life course. Je kan dertig zijn en eten wat je wilt, want de
consequenties zijn nog niet te merken, maar op latere leeftijd krijg je al die consequenties
geheid voor je kiezen. Dus ik vind wel mooi van deze definitie dat díe mensen, die niet ziek
zijn maar ook geen goede conditie hebben, dan dus buiten deze gezondheidsdefinitie vallen.
Dit buiten de gezondheidsdefinitie vallen bevordert de aandacht voor de opbouw van een
goede lichamelijke conditie en van welbevinden, omdat dat op termijn zou kunnen
beschermen tegen ziekte. Een goede conditie beschermt op termijn ook tegen ziekte en dat
zit hier niet in. Tenzij je zegt, ja maar een goede conditie betekent ook een supervermogen
om je aan te passen en jezelf te managen; dat zou nog kunnen hoor.
Het sluit mooi aan bij waar wij mee bezig, nl. het begrip veerkracht. Wij proberen een begrip te
vinden dat dezelfde kracht en impact heeft als een goede lichamelijke conditie, maar dan voor
psychische stoornissen. Welk begrip moet je dan gebruiken? Welbevinden en geluk zijn toch
niet geschikt. Het klinkt een beetje dwingend, alsof je gelukkig moet zijn. Iedereen accepteert
dat je een goede conditie moet hebben, maar dat je gelukkig zou moeten zijn is toch een beetje
een ander verhaal. We hebben een tijd het ‘vergroten van welbevinden’ gebruikt, maar dan
begonnen mensen een beetje glazig te kijken. Als we nu zeggen ‘het is belangrijk de veerkracht
van de mensen in de front-office positie te verhogen, omdat ze onderhavig zijn aan stress’, dan
snappen ze dat en is dat aanvaardbaar. Maar veerkracht is hetzelfde als wat in deze definitie
staat. Dus eigenlijk is dit iets waar ik wel blij mee ben, die resilience, die veerkracht, want hier
heb je het eigenlijk over lichamelijke en psychische veerkracht.
En eigenlijk is het een schuin assenkruis. Het is niet zo dat gezondheid en ongezondheid
verdeeld is over deze vier kwadranten, maar het aantal mensen dat ziek is met welbevinden
is natuurlijk veel kleiner. Dus eigenlijk moet je deze as die kant op schuiven omdat dit een
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kleine groep is qua prevalentie en het aantal mensen dat gezond is met een goede conditie is
natuurlijk veel groter.
Dit is dus nog geen gemeengoed in de GGZ, maar jullie inbreng?
Dit is onze inbreng om er vanaf te komen dat mensen per definitie denken dat een slechte
geestelijke gezondheid en ongelukkig identieke begrippen zijn. Dat is niet zo. Mensen kunnen
heel gelukkig zijn met hun ziekte. Ook een diabeet kan gelukkig zijn. Met een depressie ligt
dat niet zo voor de hand, maar met schizofrenie of een andere stoornis kan je wel gelukkig
zijn. Maar ook iemand met een depressie heeft gelukkige periodes.
Dus theoretisch zowel als praktisch zie ik een groot aantal voordelen aan deze nieuwe
definitie, maar als nadeel dat als je somatisch ziek bent, maar je hebt je aangepast, hoe zorg
je dan dat niet iemand zegt: ‘Je bent gezond dus je hebt geen recht op een uitkering’.
Vraag 2: Wat zijn voor u indicatoren van gezondheid, waar leest u gezondheid aan af?
Voor mij zijn de krachtigste indicatoren van gezondheid iemands welbevinden en conditie.
Zit je lekker in je vel of niet? Ben je vitaal en productief? Dan zit je in de top van het
functioneren en dus aan de andere kant van het kwadrant gezond/ziek. Ik heb zelf geen
ervaring met ziekte, maar ik verwacht dat mensen die ziek zijn, gezondheid veel zullen meer
definiëren in termen van afwezigheid van die symptomen. Maar als je dat niet kent dan is dat
je referentie niet. I
Wat neem je als indicatoren als je in de rol van de behandelaar zou stappen?
Mijn ervaringen als behandelaar zijn niet rijk genoeg om daar iets zinvols over te zeggen,
maar als het gaat om de behandeling, zie ik dat in de GGZ de behandeling heel erg gericht is
op de verwijdering van de symptomatologie. Er is een enorme hoeveelheid medicijnen
beschikbaar die geen van alle ook maar een begin van een curatie in zich hebben, het enige
wat ze doen is de symptomen wegnemen plus een heleboel andere dingen die het leven de
moeite waard maken. Antidepressiva en antipsychotica zijn rampzalig in een heleboel
opzichten, maar ze nemen de symptomen weg. Dat is één kant. De tweede kant is dat als je
mensen niet behandelt, dan herstelt gemiddeld 55 %; als je mensen wél behandelt dan
herstelt 65 %, dus de hele GGZ met alle medicatie en alles wat erbij hoort heeft een
rendement van 10%. Nou is dat een beetje vervelend opgemerkt, want het zou best kunnen
zijn dat die 10% verschil te maken heeft van de ernst en intensiteit van de problematiek en
dat dat effect vooral zit bij mensen die ernstige problemen hebben. Dat betekent dus niet dat
je niet moet behandelen, maar dat je heel precies moet vaststellen wat het zelfhelend
vermogen van mensen is en wíe van een interventie zou kunnen profiteren.
Is dat niet al in kaart gebracht? Ik neem aan dat hier wel naar gekeken is?
Nee, niet goed. Het wordt weggemoffeld. Vooral het medisch-farmaceutische circuit heeft er
kennelijk belang bij om dit niet te benadrukken. En ieder nieuw medicijn dat er komt heeft een
volstrekt marginale meerwaarde ten opzichte van het vorige medicijn. Dus binnen de GGZ
zou je veel meer aandacht moeten besteden aan the ability to adapt and to self manage, want
die 55% die zichzelf geneest, geeft aan dat mensen veerkrachtig zijn en in staat om zichzelf
te herstellen. En het tweede dat dit betekent is, dat het zeer de vraag is of, wanneer iemand
een chronische ziekte heeft die nauwelijks meer reageert op behandelingen, het dan nog zin
heeft een behandelingsgerichte interventie door te zetten en of je niet veel beter iemand kan
leren leven met z'n symptomen. Dus om een voorbeeld te geven, 'stemmen horen' vinden we
heel eng, dus mensen moeten absoluut geen stemmen horen en dus er is een heel scala aan
medicatie voor stemmen. Maar er zijn een heleboel mensen die zeggen ‘laat mij die stemmen
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maar hebben, dan hoef ik ook niet meer die medicatie te nemen, maar help mij maar een
beetje te dealen met die stemmen’. Ik ken iemand die regelmatig optreedt in het kader van
een vertegenwoordiging van een patiëntenvereniging en die heeft besloten dat ze geen pillen
meer wil slikken. En als je dan in een vergadering met haar zit, dan zie je haar af en toe een
beetje gek lachen en daarna is ze er weer bij. Soms komt ze te laat en dan zegt ze lachend
‘ja ik moest naar Zoetermeer van die stem’, terwijl ze in Utrecht een vergadering had. Ze kan
er om lachen. Die stemmen zeggen zelden of nooit ‘steek een mes in degene die tegenover
je zit’. De vraag is of zoiets niet vaak onterecht gebruik wordt voor impulsief handelen. Het
kunnen verontrustende stemmen zijn, maar dan gaat het meestal om het aandikken van je
schuldgevoel: ‘je bent het niet waard’ en dat soort dingen. Dus je hebt als behandelaar de
keus om met de patiënt te bespreken ‘Wat doen we? Je kunt je stemmen kwijtraken maar dat
betekent ook dat je een deel van je levenslust en je plezier kwijt bent, maar je hebt dan
inderdaad ook geen stemmen meer. Of je kunt leren leven met die stemmen en dan kan je
strategieën leren om de impact van die stemmen zo gering mogelijk te maken.
Reken je die strategieën onder wat jullie 'positive mental health' noemen?
Positive mental health, self management, ja precies. Dus bij chronische psychiatrische
patiënten, zoals die bij elkaar zitten in zo’n huiskamer - te duf om te bewegen of om iets te
doen - zou je daar niet veel meer interventies moeten doen gericht op kwaliteit van leven, in
plaats van dat je tevreden bent, ongeacht hoe de patiënt zich verder voelt, omdat de klacht
niet meer zo extreem is? Dit dus in verband met het domein van de GGZ, omdat je daar naar
vraagt. Ik denk dat we die discussie nog wel gaan krijgen; ik denk dat we een paradigma
verandering gaan krijgen in het gebied van die geestelijke gezondheid. Waarbij veel meer
interventies zich gaan richten op het leren leven mèt. Moet je je voorstellen, je komt bij een
dokter, je bent een beetje vermoeid en een beetje bedrukt en je zegt dat je depressief bent,
want dat zeg je al heel snel. Je zegt niet dat je kanker hebt als je dat niet hebt, maar wel snel
dat je depressief bent, omdat dat in continuïteit lijkt met je sombere bui. De dokter denkt oh
oh, wat moet ik ermee, ik heb maar vijf minuten en voor ieder consult krijg ik maar 12 euro,
dus ik ga met jou echt geen therapeutisch contact op bouwen. Daarvoor moet je naar de
GGZ, maar zo erg is het nou ook weer niet. Of ik kan je medicatie geven. Dus je krijgt
medicatie en je symptomen gaan weg en je depressie verdwijnt voor een deel. Wat heb je
dan geleerd? Helemaal niets in termen van self management. Daar tegenover staat de
situatie dat je depressie erkend en geaccepteerd wordt, dat die in relatie wordt gebracht met
de omstandigheden waar je nu in zit, of verklaard wordt als een resultante van een
stofwisselingsproces dat zich soms tegen je kan richten en waarvan je mag veronderstellen
dat dit met een maand of drie-vier voorbij is. Maar waarbij je in alle gevallen zelf behoorlijk
kan bijdragen aan de snelheid waarmee je tot herstel komt. In dat geval leer je ‘okay, als ik
een depressie heb kan ik dit en dat doen’, en in ieder geval een volgende keer het begin van
zo'n depressie proberen in een wat vroeger stadium op te vangen.
Zijn er al richtlijnen over hoe je zoiets kunt aanpakken?
Ja, die zijn er. In de richtlijnen van onze beroepsgroep staat 'in het begin: watchful waiting'.
Dus de patiënt heeft een depressie en je zegt ‘okay, je krijgt geen pillen, we kijken het rustig
aan en kom volgende week maar even terug. Ga hardlopen, lees eventueel een boek erover
of volg een e-health interventie over hoe je er mee om zou kunnen gaan’.
En dan weet je dat tenminste 55% van de klachten - en dat is het gemiddelde, met lichte
klachten is het nog meer - na drie maanden al verdwenen is. Maar als de patiënt aangeeft
‘Dat kan ik me niet veroorloven, ik moet werken en ik ben de hele dag somber en mijn
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omgeving begint genoeg te krijgen van mijn gejank’, dan wordt er toch sneller overgegaan tot
medicatie dan eigenlijk goed is.
Maar als iemand echt in het ziekte kwadrant zit, dan moet hij er zo mogelijk uit. Of hij nou wel
of geen welbevinden heeft, wel of geen goede conditie heeft. Als iemand niet in het ziekte
kwadrant zit en zich desondanks niet tevreden voelt, dan heeft het te maken met conditie en
met welbevinden.
Het ziekte kwadrant kan dus zowel over een lichamelijke als over een psychiatrische
ziekte gaan?
Ja, bijvoorbeeld bij een depressiestoornis of een angststoornis.
Je zegt ‘daar moet ie dan echt uit’, maar ook bij dit soort zaken kan je dus nog
overleggen met de cliënt of hij echt medicatie wil?
Het is als met griep. Je kunt er een heel arsenaal van pillen op zetten en die pillen doen
gewoon helemaal niets in het tempo waarin de griep afneemt. Alleen de symptomen ben je
een beetje kwijt, maar je moet gewoon accepteren dat er in jou lijf een week staat voor de
griep. Dat heb je met die depressie ook, voor de meeste mensen staat er een week of drie
voor en dan is het voorbij. Je helpt iemand uit de ziekte, maar het is een beetje afhankelijk
van hoe je dat doet. Bij voorkeur dus door zelfmanagement.
En dan zijn er de chronische ziektes diabetes, hart– en vaatziekte en ook depressie.
Depressie is een chronische ziekte, als je eenmaal een depressie hebt dan kan je er donder
op zeggen dat de volgende keer, als het leven je te pakken heeft, je weer een depressie
krijgt. Want dat is kennelijk jouw zwakte. Dus dan heb je weer die ability to adapt and to self
manage nodig. Je moet er mee om zien te gaan, op een of andere manier.
En als iemand een psychose heeft?
Dat is een andere situatie, maar dat is een ontzettend klein percentage.
Dan leef je in een andere werkelijkheid en dan moet je opgenomen worden en dan is
medicatie wel nodig. En zo ook bij een depressieve psychose.
Wat reiken jullie bij het Trimbos Instituut hulpverleners aan?
Daar hebben we een e-health interventie voor gemaakt.
Typisch ook voor de huisarts in de eerste lijn, het ondersteunt mensen in hun
zelfmanagement. Het kost iemand weinig tijd, het is een hele mooie systematische manier en
een dokter kan dat niet veel beter.
De paradigma wijziging die je verwacht, komt die er omdat jullie zo bezig zijn of zie je
die ook breder ontstaan? Ik hoor ook psychologen wel laatdunkend spreken over
positieve psychologie, als sektarisch gedoe.
Zo wordt het wel geïnterpreteerd. Sommigen, die er weinig van weten zeggen ‘Dan moeten
we zeker over alles positief zijn? Dan moet je zeker ook blij zijn dat je kanker hebt?’. Kijk de
positieve psychologie doet niets anders dan het bestuderen van strategieën die mensen
hanteren, die gelukkig en met plezier en op een goede manier en productief duurzaam door
het leven gaan. Wat kunnen we leren van die strategieën? Het is de tegenhanger van een
goede lichamelijke conditie. Je kunt als iemand met aanleg voor diabetes niets beter doen
dan er voor te zorgen dat je een verdomd goede conditie hebt. Je kunt niks beters doen dan
iemand die aanleg heeft voor dementie heeft, adviseren dat hij of zij lichamelijk en mentaal
actief blijft. De tegenhanger van lichamelijke conditie, nl. welbevinden en positief denken,
beschermt tegen heel veel psychische problematiek. De veerkracht versterkt je, dus je bent
meer bestand tegen allerlei tegenslagen die je in het leven kan hebben en die je behoorlijk
kunnen overvallen. Het gaat om het bestuderen van die strategieën. Dus positieve
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psychologie betekent absoluut niet dat je perse positief moet zijn, maar het leert je wel de
principes van 'silver lining'. Een oefening uit de positieve psychologie zou kunnen zijn: je bent
op vakantie en je had gerekend op een stranddag maar nu regent het. Wat zijn strategieën
dat het leuk blijft en wat zijn strategieën waarmee je vakantie geheid een nare vakantie
wordt? Dan is 'silver lining': hé ik heb een boek dat ik eens lekker zou kunnen gaan lezen; ik
sluit me op ik ga dat boek lezen!
Vraag 3: Mijn laatste vraag is: passen de dingen die je genoemd hebt bij de nieuwe
omschrijving?
Ja, het enige waar ik mee zit is nog het punt van die objectief constateerbare ziekte, waarbij
mensen wel in staat zijn zich aan te passen.
Er is een prachtig onderzoek in verband met mensen die grauwe staar krijgen. Dan word je
langzaam maar zeker blind en het is leeftijd gerelateerd. Wat opgevallen was, is dat er een
enorme variabiliteit in welbevinden is. De ene groep is er kapot van en voor hen is het
afgelopen met alles, terwijl een andere groep er uitmuntend op reageert. Nu is er gekeken
wat de cognitieve strategieën zijn die mensen hanteren en wat het verschil maakt. Toen bleek
dat het principiële verschil was dat de mensen die somber werden, zich alleen focusten op
datgene wat ze kwijt raakten. Zij hadden een overdreven aandacht en belangstelling voor
alles wat bewees dat ze iets niet meer konden, zoals de televisie niet meer zien, de
ondertiteling niet meer lezen. De andere groep was wel onder de indruk, want blind is wel
blind, maar dat had veel minder impact op de stemming en op het welbevinden bij deze
mensen. Zij dachten veel meer aan wat ze nog wel konden: de kleinkinderen kan ik nog op
schoot hebben, of, ik kan geen boeken meer lezen maar er zijn luisterboeken. Als we het over
de kwadranten hebben, dan zie je dus twee groepen, nl. ziek en ongelukkig, naast ziek en
gelukkig. Daar zit een strategie tussen en die strategie is te definiëren als 'the ability to adapt
and to self manage'. Dus die strategie maakt enorm veel uit voor de impact van een ziekte.
48
Dit onderzoek is trouwens van Horowitz .
Veel dank voor dit gesprek!

11. Samenvatting interview met Bas Bloem, Neuroloog, Radboud UMC, Nijmegen
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Instelling:
Stakeholder Domain:
Interviewer:

Prof. Dr. B. Bloem
Radboud UMC,Nijmegen
Behandelaren
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)

Vraag 1: Wat vindt u van de omschrijving ‘Health as the ability to adapt and to self
manage’? Wat vindt u er positief aan, wat negatief?
De definitie spreekt mij bijzonder aan; wat dat betreft sluiten jouw vragen 1.en 2. naadloos bij
mij aan. Dat wat gezondheid en ziekte anders maakt dan, laten we zeggen, hulp bij een auto
die kapot is, dat is de onzekerheid. Het grappige is dat een automonteur eigenlijk precies
werkt als een dokter. Hij neemt namelijk een anamnese af en hij doet onderzoek en hij stelt
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een behandeling in. Dus wat dat betreft is er niks magisch aan de geneeskunde en is de
automonteur niet anders dan een dokter, maar hét grote verschil zijn de emoties die er mee
gepaard gaan. En dat merk je in de spreekkamer elke dag, nl. op het moment dat je lijf je in
de steek laat, dan wordt je onzeker. En daarom spreekt jouw definitie mij zo aan. Want
gezondheid als absenties van enig – laten we zeggen fysiek of geestelijk – ongemak, dat is
een utopie. Maar mensen met wie het goed gaat, dat zijn mensen die het gevoel hebben dat
ze controle hebben. Dat er een einde komt aan een onzekere periode en dat ze weten ‘dit
gaan we er aan doen en zo kan ik er mee omgaan’ en het een plaats krijgt. Dus voor mij is
jouw definitie in feite mijn indicator van gezondheid. Dus niet de afwezigheid van enig
objectief disfunctioneren van een onderdeel van je lijf; dat heeft volgens mij bijna iedereen.
In de genetica is op dit moment het begrip van ziekte en gezondheid enorm aan het
oprekken. Is een gendrager van een mutatie, waarvan je weet dat je Parkinson krijgt, maar
die nu nog asymptomatisch is, gezond of ziek, omdat hij weet dat hij dat gen bij zich heeft?
Wat is je antwoord daarop?
Laten we zeggen in de oude definitie is hij dat niet. Maar in de definitie van jou, als dat
iemand is die weet dat als hij veel gaat sporten en zich houdt aan gezonde voeding, dat hij de
kans dan minder maakt en daarmee de regie neemt over dat gen, dan is hij daarmee weer
gezond als het ware. En ook vervolgens, als de symptomen bevestigd worden, dan is hij
volgens alle definities van de WHO ziek. Maar ik zie mensen met exact dezelfde symptomen,
waarbij de één het een plaats geeft en weer het heft in handen heeft genomen over zijn
leven, over zijn gezondheid én z’n ziekte, en er zijn mensen die bij de pakken neer gaan
zitten. Dat is wat mij betreft de grens tussen ziekte en gezondheid, veel meer dan als iets dat
afwijkt van de norm.
En wat is er negatief aan?
Negatief? Nee! Maar het is wel radicaal anders en het vergt echt een mindshift, bij patiënten
zelf, maar met name bij behandelaars. De hele opleiding is geënt op het realiseren van de
95% normaalwaarden. En alles wat er buiten valt is ziek en afwijkend. En daar gaat jouw
definitie radicaal tegenin, dus voor zover je iets negatief kunt noemen, dan is het ‘t radicale en
de gewenning die daarmee gepaard gaat. En daarin is de zorg traditioneel niet het sterkst.
Hoe zou je die mindshift precies benoemen?
In de opleiding worden wij heel erg getraind met normaalwaarden en wat buiten de normaal
ste
waarden valt is afwijkend. En jouw definitie staat daar haaks op. Iemand die in de 99
percentiel valt, maar goed geadapteerd is en regie heeft, is minder ziek is dan iemand die op
de p-50 zit en zich niet heeft aangepast. Dat is echt anders denken.
Moet de opleiding daarvoor veranderen?
Jazeker, ik denk dat die opleiding enorm moet gaan veranderen. Ik denk niet alleen door jouw
definitie, maar ik denk dat de opleiding sowieso enorm moet gaan veranderen. Waarbij we
patiënten veel meer als partners gaan zien en veel meer aandacht hebben voor
zelfmanagement en eigen regie. Het hele paternalistische dat intrinsiek ingebakken zit in de
zorg. Ik bedoel, de zorg heet ook ‘zorg’: ik zorg wel voor jou. Dat is iets intrinsiek
paternalistisch - dat moet er gewoon uit.
Moeten de artsen dat ook gaan leren? Moeten ze gaan coachen en zo, of moeten
anderen dat gaan doen?
Het wordt zelfs nog anders, ik ben in mijn denken nog radicaler. Het oude denken was: Ik ben
god op de troon en mensen komen naar mij toe in mijn ziekenhuis, ik hoef maar achterover te
leunen, iedereen met de juiste postcode komt naar mij toe. Vervolgens heb je wel een shift
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gezien dat we leren dat dokters weer gastvrij moeten zijn. Maar dan is de patiënt nog gast in
jouw ziekenhuis: hospitality. Maar ik denk het nieuwste perspectieven zijn dat wij gast worden
in het leven van de patiënt. Dat is dus echt anders en dat heeft precies met jouw definitie te
maken. Dat is self management, waarbij de patiënt op afroep, iemands hulp inroept om de
self management te ondersteunen wanneer hij er even zelf niet uitkomt. Dus daarmee worden
wij gast in het leven van onze patiënt.
Dat moeten dokters dus leren?
Dat moeten dokters leren ja, dat zit niet bij de opleiding ingebakken, niet in onze mentaliteit
en attitude.
En dat heb je ook doorgedacht tot in verzekeringsvormen?
In zekere zin wel. We gaan nu heel ver met het bouwen van Parkinson 2.0, waarbij we
integrale financiering van de hele regio gaan organiseren voor mensen met Parkinson. En
daarbij is de uitkomst, de betaling van professionals, niet meer per performance, maar op
outcome.
Daarbij heb je als regio regiofuncties, waarbij alle participanten in de regio afgerekend worden
op hoeveel ze bijdragen aan gezondheid, in plaats van op hoeveel ze doen. Dus hoe minder
ze doen, hoe beter, dan hou je meer geld over.
Een soort Chinees systeem?
Exact. Dat gaan we nu echt doen, daarmee gaan we nu aan de slag vanaf september.
Daarmee heb je een enorme gedeelde prikkel binnen het netwerk om de mensen juist gezond
te houden. Nu heeft de zorg belang bij ziekte, dus bij zieke klanten. Straks hebben we, net als
bij het Chinese systeem, belang bij gezonde mensen.
Vraag 2: Wat zijn voor u indicatoren voor gezondheid? Waar meet u gezondheid aan af?
Ik denk wel dat je in toenemende mate gezondheid moet zien als het complete samenspel
van het lichamelijk, geestelijk, emotioneel en sociaal welbevinden. En Parkinson heb je niet
alleen, maar dan heeft je partner het ook en je kinderen hebben Parkinson als jij Parkinson
hebt, dus gezondheid – zeg maar- dat gevolg van self management gaat over al die
dimensies en niet alleen maar of jij normaal beweegt. Wat ik net zei dus eigenlijk, al die
dimensies daar moet je het gevoel van controle over hebben.
Daar heb je – neem ik aan – een heel team bij, waarmee je samenwerkt?
Jazeker, ik ben enorme fan van multidisciplinaire benaderingen. Als het maar zorg op maat is;
er staan in principe 19 disciplines klaar, te trappelen om voor mensen met Parkinson te
zorgen, maar zelden of nooit alle 19 tegelijk.
Maar kijk je ook nog naar specifieke indicatoren? Grappig; we zijn net een
subsidieaanvraag aan het schrijven en dat gaat helemaal over self management en waarbij
mensen in facebook-achtige communities – ik net Zorgnet opgericht – een complete regie
over hun gezondheid nemen, maar vervolgens dachten we over de primary outcome measure
in die studie. En dat is in feite het gevoel van precies jouw definitie, in hoeverre voldoe je aan
de definitie van jou, maar daar is nog geen outcome measure voor. Dus quality of life ligt veel
te ver weg van de interventie, dat gaat niet over waar wij het nu net over hadden. De
discussie met mijn team de afgelopen dagen, was: wat moet je in vredesnaam als outcome
measure nemen als je daar op wilt gaan interveniëren.
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Vraag 3: In hoeverre vallen deze indicatoren van gezondheid onder de in vraag 1.
genoemde omschrijving?
Uit het voorgaande blijkt wel dat die twee voor mij bij elkaar horen.
Veel dank voor dit gesprek!

12. Samenvatting interview met Ludo van der Pol, Neuroloog, UMCU, Utrecht
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Instelling:
Stakeholder Domain:
Interviewer:

Dr. W.L. van der Pol
Spieren voor Spieren Kindercentrum, Afd. Neurologie &
Neurochirurgie, UMC Utrecht
Behandelaren
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)

Vraag 1: Wat vindt u van de omschrijving ‘Health as the ability to adapt and to self
manage’? Wat vindt u er positief aan, wat negatief?
Ik denk dat het in het gebied waarin ik bezig ben, spierziekte en zeker op kinderleeftijd, wel
een bruikbare definitie is, omdat de motorische beperkingen in directe zin invloed hebben op
het participeren in het leven en ook het zelfredzaam worden. Ja, ik herken mij er wel in om
gezondheid zo te definiëren, want geen patiënt zal zeggen dat de oude definitie van
‘complete physical, mental and social well being’ binnen handbereik is. En ‘to adapt and self
manage’ ligt - ik zou bijna zeggen - op een menselijker dagelijks niveau dan de vorige
definitie. Maar voor mensen die aandoeningen hebben die met veel pijn gepaard gaan, daar
zal dat aspect van well being veel belangrijker voor zijn. Bij een groep patiënten waar pijn wel
een grote rol speelt, wat bij spierziekten overigens niet veel voorkomt, is de oude definitie
misschien wel bruikbaarder. En om toch nóg iets te zeggen over die pijnklachten, pijn heeft
heel veel met coping te maken, dus coping valt wat dat betreft ook wel onder ‘adapt’. Het is
opvallend dat wij wel eens patiënten zien met hele milde pijnklachten, die daar ontzettend
veel beperkingen van ondervinden; dat zijn mensen die dan vaker terug komen dan mensen
met een ernstige handicap.
Dus het is herkenbaar en bruikbaar, alleen als er pijn zou zijn zou het wat
problematischer zijn?
Het ‘to self manage’ is heel erg herkenbaar voor mensen met een spierziekte, volwassenen
en kinderen. Er is dan altijd de vraag: hoe ziet die toekomst eruit? Een rolstoel, oké, maar hoe
kunnen ze daar dan uiteindelijk verder mee gaan? Er zijn veel kinderen die wel rolstoel
gebonden zijn maar zich wel op heel veel andere terreinen leren aanpassen en tot een vorm
van self management komen. Er is zeker een groep patiënten die zal zeggen: ik heb wel wat,
maar uiteindelijk vind ik dat het best heel goed gaat.
Bereiken ze kwaliteit van leven?
Ja dat denk ik wel. Als je kijkt naar de reclame van het Spierfonds, daar is nu zo’n reclame
van een patiënt in een rolstoel met een hulphond, die naar een stemhokje gaat. Nou dat is
bijvoorbeeld iemand met SMA en die heeft gewoon werk als maatschappelijk werker, die
heeft gewoon een zelfstandig leven. Ze heeft ontzettend veel hulp nodig, maar ‘self
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management’ zit in haar pakket en ‘adapt’ feitelijk ook. Met de definitie die u hanteert is het
weer wat moeilijker om objectieve verschillen in functioneren per patiënt vast te leggen.
Patiënten met een verschillend functioneel niveau hebben dan een ander gezondheidsniveau.
En dat kan natuurlijk, want heel veel van onze gezondheid zit ook in onze coping met
beperkingen.
We hebben een cluster van woorden, waarin coping een hele belangrijke is.
Dat is wel iets waar wij in geïnteresseerd zijn, hoe sommige mensen met verschillende mate
van handicap zo veel verder komen in het leven dan anderen. Dat heeft iets met coping te
maken. Maar goed dat is een beetje een zijweg.
Nee, daar gaat het helemaal naar toe. Wat ik zeg is dat naast het feit dat iemand een
ziekte kan hebben er ook nog een hele portie gezondheid kan zijn. Waarbij de vraag is
hoe je dat op termijn kan gaan versterken.
Dat is heel interessant, want ik denk dat dat filmpje waar ik het net over had, een heel goed
voorbeeld is van iemand die extreem goed is aangepast ondanks een hele ernstige handicap.
En wat ik ook interessant vind, is dat de groep met Duchenne, een groep is, waarbij meer ook
cognitieve problematiek een rol speelt dan bijvoorbeeld in de SMA-groep. Dus die patiënten
staan op een dubbele achterstand: de fysieke beperking en ze hebben cognitieve
beperkingen én ze zijn van een specifiek geslacht, wat tot op zekere leeftijd ook zeker een rol
speelt. Het is makkelijker een jonge vrouw van 17 of 18 van een kinderziekenhuis naar een
volwassenenziekenhuis te laten gaan, dan dat dat bij jongens het geval is. Als u zegt coping
speelt een hele belangrijke rol in de definitie dan vind ik dat interessant, maar dan pakt die
definitie wel heel verschillend uit voor verschillende patiënten. Misschien is dat ook wel de
bedoeling, maar dat is anders dan dat je de lat erg hoog legt, wat we deden met de oude
definitie.
We benaderen gezondheid meer dynamisch.
Ik kan me daar wel in vinden, zeker voor de groep patiënten waar ik me mee bezig houd.
Vraag 2: Wat zijn voor u indicatoren voor gezondheid? Waar meet u gezondheid aan af?
Ja, eigenlijk is dat laatste het geval. We houden ons weinig bezig met definities van
gezondheid, we houden ons eigenlijk alleen bezig met de definitie van ziektes. We proberen
wel een multidisciplinaire aanpak te houden, ik bedoel met kinderen met een spierziekte werk
ik vaak samen met een revalidatie arts, met cardiologen, met orthopeden, met kinderartsen,
om al die specifieke aspecten van wat wij dan zien als gezondheid, af te vinken. Dat is heel
erg orgaanspecifiek. Dus gezondheid wordt als het ware opgedeeld in brokjes tussen
verschillende orgaanspecialisten en dat is eigenlijk de manier waarop we werken.
Maar mijn ervaring is wel dat degene die het meest weet over het hele systeem dat is de
gespecialiseerde verpleegkundige, die eigenlijk ook de regie van zo’n multidisciplinair
spreekuur voert.
Kijk, de manier waarop academische ziekenhuizen werken is toch: wat is er belangrijk op dit
moment en wat moeten we afvinken?
Productie draaien moet natuurlijk ook wel, maar je hebt wel relatief meer tijd dan in een
algemeen ziekenhuis. Maar waar het om gaat: je bent als specialist gespecialiseerd in een
orgaan of een aantal organen, zo werkt het gewoon. En als iemand een spierziekte heeft,
word je wel gedwongen naar een aantal verschillende aspecten te kijken. Dat zijn de dingen
die je uitbesteedt; daarna zitten we bij elkaar en integreren we het verhaal weer: waar zit dit
kind op dit moment? Dan krijg je wel ongeveer een idee over hoe zijn gezondheidstoestand is
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in de zin van, in hoeverre is dit kind aangepast en voert het ‘self management’? Maar dat is
niet het primaire doel van zo’n consult.
Maar daar kijken jullie dan wel naar? En wat doet ie dan goed?
Nou bijvoorbeeld als we zeggen dat: meisje met SMA is rolstoel gebonden, ze is aan haar rug
geopereerd, maar ze studeert geschiedenis en gaat gewoon naar college elke dag. En ze
heeft het zo geregeld dat ze hulp heeft, dus gezien haar handicap doet ze het heel erg goed.
Dus dat is dan wel de stap die we uiteindelijk maken, daar hebben wij een oordeel over. Onze
core business is eigenlijk de ziekte met de specifieke dingen waar wij eventueel wat aan
kunnen doen, maar niet zozeer de gezondheidstoestand van iemand. Dat is voor ons het
sluitstuk van de dag, maar wel een van de leuke aspecten van de dagelijkse praktijk.
Waarom is het wel een van de leuke aspecten?
Nou gewoon vanwege het feit dat het leuker is om zo’n patiënt in z'n geheel te bekijken.
Moet het vak dan worden aangepast?
Voor kinderen bij wie er een duidelijke diagnose is gesteld heeft het wel gewoon een functie.
Je moet er wel voor zorgen dat die verschillende orgaansystemen goed gemonitored en goed
behandeld worden, want dat heeft uiteindelijk weer zijn effect en zijn weerslag op de
gezondheidsbeweging.
Maar blijkbaar is het wel leuk om naar de mens als geheel te kijken?
Ja uiteraard, want we zien ze regelmatig terug. Een van de plezierige aspecten, die wij als
multidisciplinair team bereiken, is dat je ook oog krijgt voor hoe andere mensen naar zo’n
patiënt kijken, dus dat heeft absoluut meerwaarde.
e

Mijn 3 vraag is: Vallen deze indicatoren nu onder de genoemde omschrijving?
Als je bedoelt met deze indicatoren de ziekte specifieke aspecten waar we dan uiteindelijk
naar kijken, als je al die gegevens naast elkaar legt, dan zegt dat wel iets over de
gezondheidstoestand. Dus het zijn, denk ik, wel bouwstenen daarvan. Maar ik denk dat
gezondheid meer is dan de som van die delen. En patiënten met exact dezelfde beperkingen
en hetzelfde opleidingsniveau kunnen een totaal verschillende beleving hebben van hun
gezondheid. En dan kom je uiteindelijk toch weer bij de coping.
We kijken naar wat nu eigenlijk bepaalt of mensen succesvol participeren in werk, op niveau
van zelfstandigheid, ‘selfmanagement’, in relaties, in opleiding, al die dingen proberen we bij
elkaar te brengen. Kijk revalidatieartsen zijn mensen die toch meer een holistische blik
hebben en zich waarschijnlijk ook heel goed kunnen vinden in de definitie van
‘selfmanagement’.
Ik vind het zelf ook wel een heel interessant fenomeen waarom sommige mensen zo vaak
terugkomen op de poli met heel weinig te objectiveren afwijkingen, terwijl mensen met een
handicap soms een jaar weg blijven. Het ziekenhuis is gewoon een verzameling van
orgaanspecialisten. En of er dan nog tijd is om die stap te maken naar de gezondheidstoestand, dat is altijd een beetje de vraag.
Dan heb ik nog een vraag: Stel dat deze omschrijving echt geïmplementeerd zou
worden, zou dat consequenties hebben voor uw werk?
Nee hoor, ik denk niet dat dat consequenties voor mij zou hebben.
Het multidisciplinaire is iets van de laatste tijd. Er staan natuurlijk forse bezuinigingen aan te
komen en het is maar helemaal de vraag in hoeverre dit consequenties zal hebben voor zo’n
multidisciplinaire aanpak. Dat weten we nog niet, maar ik denk dat academische
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ziekenhuizen, althans dat hoop ik, de plekken blijven waar die multidisciplinaire aanpak meer
gebruikt wordt dan elders. Maar die multidisciplinaire aanpak is maar één aspect dat
meespeelt in het hele concept over gezondheid. Van Gijn zei altijd: ‘Je kan wel een hele
goede specialist zijn, maar tegelijk een hele slechte dokter’.
Hij maakte altijd die scheiding: aan de ene kant het vaktechnische en aan de andere kant, als
je er vaktechnisch niet meer uitkomt, de vraag: ‘Waarom komt die patiënt dan uiteindelijk bij
jou?’. Wat is zijn beleving van zijn ziekte en tot op zekere hoogte zijn gezondheid? Dus
idealiter maakt ieder medisch specialist aan het eind van zijn consult ook die stap terug. Hij
heeft gedaan wat hij moet doen, maar probeert dat wat meer in de context te plaatsen van
hoe het leven van zo’n patiënt er uit ziet. En dat heeft denk ik ook een beetje te maken met
het talent dat mensen hebben om dokter te zijn, dat is in vreselijke termen gevat, zoals
‘attitude’.
Moet je dat gewoon hebben of kan je het ook leren?
Ik denk dat het tot op zekere hoogte aan te leren is, maar dat het grootste deel toch een soort
aanleg is. Dat merk je ook bij coassistenten; sommige hebben het gewoon en bij andere blijft
het toch wel tobben hoor. Het is volstrekt evident dat mensen zoals internisten of neurologen
of kinderartsen, wel wat meer in huis moeten hebben dan alleen technische vakkennis. Dus
de praktijk is dat mensen hier komen voor het vaktechnische aspect en je hoopt dan - en dat
is ook wel iets wat wij proberen niet alleen aan het eind van de dag, maar ook in het consult
zelf - het naar een wat hoger plan te trekken, opdat je niet alleen naar het specifieke deel
hebt gekeken. Maar voor een spierziekte op de kinderleeftijd kan dat feitelijk alleen maar met
een multidisciplinaire aanpak. En dat is het punt dat ik eigenlijk wilde maken. Maar wat
betekent dat eigenlijk voor de totaal beleving van zo iemand? We hebben wel heel goed in de
gaten, als we hier kinderen krijgen met ernstige aandoeningen, wat voor enorme
consequenties dat ook voor hun gezondheidsbeleving heeft.
Veel dank voor dit gesprek!

13. Samenvatting interview met Casper van Koppenhagen, Revalidatiearts,
Hoogstraat Revalidatie, Utrecht
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Instelling:
Stakeholder Domain:
Interviewer:

Drs. C. van Koppenhagen, Revalidatiearts Dwarslaesie Afdeling,
tevens Sportarts
Hoogstraat Revalidatie, Utrecht
Behandelaren
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)

Introductie Ik was eerst sportarts, ben daarna revalidatiearts geworden en werk nu met
mensen met een dwarslaesie. Op 15 mei promoveer ik op de kwaliteit van leven en fitheid bij
mensen met een dwarslaesie. Wij hebben de kwaliteit van leven vraag gesteld: wat vindt u
van uw kwaliteit van leven? Ik heb overwogen gezondheid mee te nemen, maar dat werd te
veel. Maar het is intrigerend dat er mensen zijn die eigenlijk een hele ernstige aandoening
hebben, maar dan glashard beweren dat hun gezondheid optimaal is. Dat kan toch niet waar
Bijlage 4

zijn? Mijn patiënten bedoelen met gezondheid iets heel anders dan niet-dwarslaesie
patiënten. Want een niet-dwarslaesie patiënt ziet iemand in een rolstoel zitten en als diegene
de gezondheid van de patiënt moet beoordelen, dan scoort die patiënt veel lager dan
wanneer hij of zij zichzelf beoordeeld. Zodoende ging ik nadenken over de definitie van
gezondheid. Wat is gezondheid? En zo kwam ik ook op jullie definitie.
Die kon ik terugkoppelen naar fitheid, het fysieke deel dan. En het mentale deel is het
algemene welbevinden. Mijn laatste artikel gaat over de relatie tussen fitheid en welbevinden
en daar komen de sportgeneeskunde en de revalidatiegeneeskunde bij elkaar. Ik merk dat
mensen die fitter worden gelukkiger worden, dus er is een bepaalde associatie, maar geen
causaal verband, want het is van een heleboel factoren afhankelijk.
Vraag 1: Wat vindt u van de omschrijving ‘Health as the ability to adapt and to self
manage’? Wat vindt u er positief aan, wat negatief?
Wat ik er positief aan vind is het ‘to self manage’. Dat is iets waar we in de revalidatie heel erg
voor staan, maar waar mensen ook af en toe wel van schrikken. Het gaat om het terugleggen
bij de patiënt, hoe moeilijk we dat soms ook vinden, want we zijn in principe natuurlijk
zorgverleners. Maar het gaat erom dat wij de mensen zelfredzaam krijgen en we weten dat
die zelfredzaamheid voor een heel groot deel de kwaliteit van leven bepaalt. Dat geldt voor de
Nederlandse bevolking, de doorsnee Nederlander vindt zelfredzaamheid een van de
belangrijkste punten in de kwaliteit van leven. In een andere cultuur is dat trouwens heel
anders en ook binnen Nederland zijn er culturen waarbij die zelfredzaamheid niet bovenaan
staat. Het uiteindelijke doel van de revalidatie is de kwaliteit van leven te verbeteren. Dat
heeft er ook toe geleid dat in de revalidatie in de afgelopen jaren het begrip ‘eigen regie’ een
soort gevleugeld begrip is geworden.
Dus dat is positief?
Ja en ik vind het een mooie definitie, maar de meeste mensen associëren gezond zijn met
‘niet ziek’ zijn en dat zie ik niet in de definitie terug; ook niet overigens in die andere definitie,
van de WHO. Mensen met een dwarslaesie kunnen zelfs zeggen: ‘ik ben niet ziek, ik heb
geen koorts, ik heb geen diabetes, ik heb geen urineweginfectie’. En dat is ook mijn eigen
associatie met gezondheid, gezond is als je niet ziek bent. En iemand met een beperking
mag dat dus best zeggen, want hij is dan niet ziek maar heeft wel een beperking. En ’the
ability to adapt’ is volgens mij wel de sleutel tot een succesvolle revalidatie. Het blijkt dus uit
de praktijk dat mensen zich kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden, op wat voor
manier ze dat ook doen. We denken dat ze dat doen door het aanpassen van hun prioriteiten,
de response shift theorie. Er is mooie literatuur die inzicht geeft in wat er eigenlijk gebeurt
49,50
(
). Waarom zegt iemand dat hij net zo gelukkig is als vóór zijn dwarslaesie? In mijn
proefschrift haal ik een jonge man aan van 24 jaar n met een dwarslaesie, volledig verlamd
vanaf zijn middel, die beweert dat hij gelukkiger is dan voor zijn dwarslaesie. Dat wil je dan
toch begrijpen als begeleider en dan is het handig als er een theorie is bedacht waarom dat
zo kan zijn. Wat deze man zegt is dat hij andere prioriteiten heeft gesteld, dat hij nu met
anderen leeft en vroeger alleen met zichzelf. Eerst was hij goed in sport en nu is hij de beste
in een sport met een handicap en dat geeft de mogelijkheid om te reizen. Hij vertelt alles
positief. Zo heeft hij ook zijn vriendin leren kennen.
Ik heb heel verschillende focusgroepen met patiënten gedaan en bijvoorbeeld mensen
met ernstige kanker zeiden onder andere dat hun leven zoveel rijker was geworden…
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Ja, maar het is wel zo - en daarom geldt het ook niet voor iedereen - dat de prijs ontzettend
hoog is. Als je de vergelijking maakt met hoe het leven daarvoor was en je blijft daarin
hangen, dan word je doodongelukkig. Maar die vraag moet je wel stellen vind ik, want anders
is geen reële afspiegeling. Dus wij vragen wel ze te vergelijken wat betreft gelukkig zijn - dat
is wat anders dan gezondheid – nu en hoe het vroeger was. En als je mensen dan volgt in die
tijd zie je dat de vergelijking met het leven voor de dwarslaesie steeds positiever wordt. Dat is
de adaptatie die plaats vindt. Maar het basale geluk blijft redelijk stabiel voor het merendeel
van de mensen.
Ja, maar gezondheid vind ik iets anders.
Wat is gezondheid dan?
Mijn collega’s op het gebied van welbevinden (ik vond dat te psychologisch), die zullen jullie
definitie omarmen, want als je je kunt aanpassen dan heb je de sleutel tot succes. Maar er
geldt meer. Ik had een gesprek met een jongen met een dwarslaesie door een kogel in zijn
borst. Hij kan zich aanpassen, hij is ontzettend handig, hij heeft veel mogelijkheden, maar
doordat hij niet accepteert dat de situatie is zoals die is, blijft hij hangen. Wij als professionals
zien: jij moet echt goed kunnen leven met de aandoening die je hebt; je bent jong, flexibel,
vaardig. Dat zijn ingrediënten die je nodig hebt. Maar in zijn hoofd zit de overtuiging: ‘Ik ga
lopen dokter’. Maar er loopt niks meer, medisch gezien gaat het niet gebeuren. Dat
belemmert hem in het zijn, dus ook in z’n gezondheid. En hij wordt er nog ongezonder van,
niet alleen mentaal maar ook fysiek. Omdat hij er niet aan wil dat de aanpassingen die wij
hem aanbieden goed zijn voor zijn fysieke toestand. Dat betekent dat hij fysieke problemen
krijgt wat weer sociaal invaliderend is. En dat omdat hij niet door heeft, of wil hebben, dat wij
het goed hebben. Omdat hij op een ander spoor zit, van ik ga weer lopen, het komt allemaal
goed. Hij kan de situatie niet accepteren.
Dan stel ik graag de vraag: Wat zijn voor u indicatoren voor gezondheid? Waar meet u
gezondheid aan af?
Ik vind die drie pijlers wel goed, sociaal, fysiek en mentaal, dat is wel waar het begrip
gezondheid op gebaseerd is, denk ik. Maar vanuit doktersoogpunt is vaak de fysieke kant van
gezondheid het meest belangrijk, zo zijn we opgeleid. In mijn werk houdt het fysieke aspect
bijvoorbeeld in het aantal secundaire complicaties, dat is echt dokterswerk. Secundaire
complicaties zijn in de revalidatie vaak urineweginfecties, contracturen en dat soort zaken, ten
gevolge van de aandoening. En natuurlijk de mobiliteit, die vaak bepalend is hoe fit mensen
kunnen worden. Als je het hebt over het sociale aspect, dan zijn zaken als sociale steun, van
heb je een vangnet, heb je familie die zorg voor je kan dragen, heb je vrienden, heb je
hobby’s, heb je werk en dergelijke, aspecten die van wezenlijk belang zijn of je weer mee
kunt doen. Daar kijken we natuurlijk naar bij de revalidatie, naar participatie, of je weer mee
kunt doen in de samenleving en daarbij is een sociaal vangnet van wezenlijk belang. Dat blijkt
uit de praktijk, maar ook uit onderzoek.
Een andere indicator is iemands persoonlijkheid. Je persoonlijkheid, de persoonsfactoren,
hoe zit iemand in elkaar en hoe doet iemand de dingen die hij doet.
Onderscheiden jullie types?
De copingstijl van iemand is belangrijk. De ‘actieve veranderaars’ hebben de meeste kans
van slagen. Terwijl mensen met een passief agressieve inslag, die redden het minder: het ligt
allemaal niet aan hen, het ligt buiten hen en wij (dokters, professionals) doen het allemaal
verkeerd. De locus of control ligt buiten hen, extern.
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Dus in de praktijk kijk je naar die drie gebieden?
Ja, ik vond de WHO-definitie eigenlijk wel oké. Maar als je je kan aanpassen, dan heb je de
sleutel tot succes. Dat vind ik wel heel mooi aan de toevoeging.
Vraag 3: In hoeverre vallen deze indicatoren van gezondheid onder de in vraag 1.
genoemde omschrijving?
Ik begon met de aarzeling over de mate van adaptatie. Dat is m.i. niet de definitie van
gezondheid, het is de weg er naar toe. Als je je kunt adapteren in fysiek, mentaal en sociaal
opzicht, als je je kan aanpassen aan de nieuwe situatie, dan kan dat er toe leiden dat je je
gezondheid hoog waardeert. Gezondheid is iets subjectiefs. Ik denk dat de beste manier om
gezondheid te meten is het aan de patiënt zelf te vragen. Dat geldt eigenlijk een beetje
hetzelfde bij kwaliteit van leven. Als je meent dat de gouden standaard de professionals zijn,
dan blijken die veel lager te scoren dan de patiënt zelf.
Ik kan mij voorstellen dat het bij gezondheid hetzelfde kan zijn. Uit professioneel oogpunt kan
de dokter het laagste scoren, want die weet wat de patiënt allemaal heeft, terwijl de patiënt
hoger scoort.
In de revalidatie houden wij het ICF model aan; we kijken naar functies, activiteiten en
participatie en vanuit de revalidatiepsychologie wordt het begrip kwaliteit van leven
toegevoegd als een soort ‘overall uitkomst’. We kijken heel erg naar de mens als geheel, dus
de mens in zijn context en we nemen die fysieke, mentale en sociale aspecten mee als
uitkomstmaat. We werken ook met alle disciplines samen en die komen gezamenlijk bij
elkaar. We noemen dat dus geen gezondheid. Als je gezondheid zou toevoegen, dan zouden
waarschijnlijk de meeste dokters dat koppelen aan het functieniveau en gaan zeggen wat er
voor bewegingsbeperkingen zijn.
Terwijl wat jullie met je definitie bedoelen er meer als een schil omheen zit.
Veel dank voor dit gesprek!

14. Samenvatting interview met Jos Dirven, Huisarts, Renswoude
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Instelling:

Stakeholder Domain:
Interviewer:

Drs. J. Dirven, Huisarts, Kaderhuisarts astma-COPD
Duopraktijk te Renswoude, omvang 4200 patiënten, 12 mensen
werkzaam in een hometeam: assistentes, verpleegkundige,
maatschappelijk werk, fysiotherapeuten, verloskundigen, diëtist.
Behandelaren
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)

Vraag 1: Wat vindt u van de omschrijving ‘Health as the ability to adapt and to self
manage’? Wat vind je er positief aan, wat negatief?
Het is een heel theoretisch, hier en daar praktisch uitgewerkt. Als kaderhuisarts kijk ik naar
het beleidsdeel, naar hoe je het kan implementeren en daar zie ik niet veel handvatten. Maar
in de huisartspraktijk speelt dit wel heel veel. Waar we mee bezig zijn is met
gezondheidscentra, waar verwacht wordt dat je chronisch ziektes behandelt als groep
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gezondheidswerkers. Zo’n groep bestaat uit een huisarts, een verpleegkundige, een
maatschappelijk werker, een apotheker, fysiotherapie en die moeten onderling dus wat meer
afspraken maken. Vroeger zei de arts, ik doe je een ander medicijn dan komt het wel goed,
en liefst ook nog een schouderklopje, maar dat kan niet meer, dat moet je verlaten en dat
willen de mensen ook niet meer. Wat willen de mensen? Dat noemen wij concordantie. Dat is
therapie, rekening houdend met de draagkracht van mensen. En daar gaat deze omschrijving
ook over, denk ik, als je het gaat implementeren. Eigenlijk speelt de stem van de patiënt
steeds meer mee. En als je zegt ‘to self manage’, dan gaat dat over de patiënt die zal wat
moeten doen, maar die moet begeleid worden daarin, en dat is nou juist waar wij mee bezig
zijn. Dat is de basis, hoe krijg je de zorg goed bij de patiënt geïmplementeerd.
Daar ben ik als kaderhuisarts wat meer bij betrokken en dat is de bedoeling ook van de
verzekeraars en de overheden.
In gezondheidcentra is meestal een poortwachter, is dat over het algemeen de
huisarts?
Er werd altijd gezegd ‘de huisarts is de poortwachter’, maar daar waren we het niet mee
eens, want het dekt de lading niet. Want wat is een poortwachter? Als je met een hele groep
werkt moet iemand de regie hebben. Degene die de triage (beoordeling van de situatie, MH)
doet, hoeft niet per se de huisarts te zijn, maar kan ook heel goed een verpleegkundige zijn.
Ik verwijs bijvoorbeeld naar de verpleegkundige en de verpleegkundige komt weer met een
advies of vragen naar ons, huisartsen. Het is een proces van over en weer, een paar keer, en
dat komt er iets uit. De kernvraag betreft de letterlijke problemen die een patiënt heeft.
Vaak zit er ook nog een assistente tussen of een maatschappelijk werker. Wij hebben hier
een hometeam en daar is altijd maandelijks overleg mee over patiënten, multidisciplinair en
dat is ook gericht op een thema. Zo hadden we huiselijk geweld, alcoholisme en depressie.
En dan kom je op wat hier zo mooi stond: ‘physical, mental and social health’. Dat krijg je dan
pas het hele beeld. Wij medici blijven te veel hangen op de physical health, niet alleen omdat
we in de rest geen zin hebben, maar ook omdat daar geen tijd voor is. En misschien moet dat
ook niet altijd; iemand met een enkel probleem ga je niet vragen naar allerlei andere zaken.
Maar als je over chronische ziekten praat is dat anders.
Zo’n breed proces verreist voortdurende terugkoppeling; het is interactie tussen de
zorgverleners om tot een goede diagnose te komen. Dat kost veel tijd en daar hebben de
verzekeraars en overheden nu ook wel oog voor gekregen, hopen we. We zijn daar mee in
overleg, juist over dit punt.
Zo’n benadering als jullie omschreven hebben vraagt een soort nieuwe constructie van de
zorg. En een vraag is of de huisartsen van nu daar wel zin in hebben. Misschien dat de 80
procent vrouwelijke huisartsen van de toekomst dat wel zien zitten, maar de oude zittende
solisten veel minder. Iedereen wil toch zijn eigen bedoeninkje in het klein, de nieuwe garde
toch ook. En het blijft ingewikkeld, als mensen bijvoorbeeld niet op overleggen en
vergaderingen komen. Zo’n hometeam rouleert veel, huisartsen zijn daarbinnen de meest
stabiele factor, blijkt op veel plekken. Dus als zij het niet willen, kan het problematisch
worden.
Wat is er negatief aan?
De zorg moet opnieuw ingericht worden om dit überhaupt te realiseren. En het is de vraag of
je de huisartsen zo wilt houden als waarvoor ze opgeleid zijn. Dat is medisch technisch, maar
misschien zouden we met de randgebieden ook veel meer moeten.
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Zijn verpleegkundigen daar wel voor opgeleid?
Nee, ik denk het niet. Dus dat is een negatief punt: zijn we er wel goed voor opgeleid?
Op vele fronten moet iets veranderen. En hebben ze daar dan wel weer zin in? De
veldwerkers? En de kosten, wie houdt dat in de gaten? Wordt het er prijseffectief wel
goedkoper op? Dat lijkt me niet, lijkt me dat het duurder wordt en is dat er dan bij in
gecalculeerd?
Vraag 2: Wat zijn voor u indicatoren voor gezondheid? Waar meet u gezondheid aan af?
Ik kijk of iemand ziek is of niet. Daarvoor komen mensen bij mij. Als ik verder zou kijken zou ik
voor 25 tot 50 % zaken signaleren die niet goed zijn, en waarmee ik iemand ziek zou
noemen, maar daar is geen tijd voor. We hebben laatst een screening gedaan met een
vragenlijst en daar zijn in 3 maanden 30 mensen gevonden die COPD hebben. Maar hoeveel
mensen hadden nou klachten? Dat is een ethische kwestie, want nu zijn ze opeens ziek,
terwijl ze misschien geen klachten hadden. Er is een proef geweest in Nijmegen, waar uit
kwam dat we slechts 10 procent van alle klachten zien. Als je dat nou in ogenschouw neemt
en we gaan weer terug naar de basis, dan is de vraag welke componenten te onderscheiden
zijn aan gezondheid. Dan denk ik dat een component is, dat wij als samenleving erachter aan
moeten, áls je mensen wilt behandelen, dat je de gezonden mag benaderen. Ik bedoel
screening, met een vragenlijst. Vroege opsporing. Ik denk dat we daar naar toe moeten. Daar
is dan een vergroting van bewustzijn bij nodig. Daarmee kan veel meer; via advertenties, via
reclames, tv, bijvoorbeeld over voeding, wat is gezonde voeding? Daar wordt al heel wat aan
gedaan, nog steeds zijn er klachten van mensen. Mensen kunnen er niet veel mee.
Moet het met educatie op school beginnen?
Ja, dat hoort ook bij gezondheid denk ik. Verder is de ‘social wellbeing’ ook belangrijk. Veel
mensen gaan de deur niet uit, vanwege een depressie, of omdat ze helemaal niet goed ter
been zijn, terwijl ze dat wel willen, of ze kunnen de trap niet op, of er is impotentie, maar dat
willen ze niet zeggen. Dus ze dissimuleren, er zijn heel veel dissilumerende mensen. Maar
dat is weer een punt van bewustzijn.
Van wie?
Van de patiënt, maar ook van de hulpverlener. Uit onderzoek in Engeland blijkt, bij
suikerziekte en bij astmapatiënten, dat standaard de patiënt op het spreekuur zegt dat het wel
goed gaat. De arts, die een middel heeft voorgeschreven, wil graag horen hoe het ging en die
blijkt steeds over te waarderen: ‘Oh het ging heel goed, ik heb hem zelf gezien’. Maar het
blijkt dat de arts wil horen dat het beter ging.
Vraag 3: In hoeverre vallen deze indicatoren van gezondheid onder de in vraag 1.
genoemde omschrijving?
Ik denk helemaal; dat is juist waar het over gaat. ‘To adapt’ betekent: verleg soms ook je
grenzen, maar dan moet je je wel bewust zijn van de zaak. En voor ‘to self manage’ moet je
wel de goede informatie krijgen om iets mee te kunnen doen. Ik vind dit erg goed. Toen ik dit
las dacht ik: ‘Hé, dat is een nieuw geluid, dat moeten we hebben’.
Dan nog een vraag: Stel dat dit geïmplementeerd zou worden, wat heeft dat voor
consequenties voor uw werkterrein?
Een iets andere organisatie, nog meer gezondheidscentrum gericht. Met meer overleg en ook
educatie gericht. Juist voor de hulpverlener.
Wat moet die vooral leren?
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Ik denk dat het niet erover gaat hoe wij als hulpverleners met patiënten om gaan, dat weten
we wel. En ook inhoudelijk (para)medisch technisch doen we het uitstekend, die scholingen
zijn ook wel up to date. Maar hoe ga je dat waarderen? Datgene wat jij doet en vooral
datgene wat een collega doet, dat wordt interessant. Wij zien alles van onze collega’s
tegenwoordig, er is dagelijks overleg. Hoe reflecteren we daar met elkaar respectvol op?
Daar kunnen we nog veel leren.
Veel dank voor dit gesprek!

15. Samenvatting telefonisch interview met Rian van Kessel, Huisarts, Zeist
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Instelling:

Stakeholder Domain:
Interviewer:

Drs. R. van Kessel
Huisartsenpraktijk met 2900 patiënten i.s.m. assistent-HA
gedurende 2 dagen per week, en 2 POH’s. Inpandig binnen een ‘AHoed’ met 2 andere HA-praktijken, apotheek, psycholoog, diëtiste,
fysiotherapeuten en manueel therapeuten. Karakteristiek van de
praktijk: veel jonge hoogopgeleide mensen (40-ers), veel baby’s,
relatief weinig ouderen en chronisch zieken.
Behandelaren
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)

Vraag 1: Wat vindt u van de omschrijving ‘Health as the ability to adapt and to self
manage’? Wat vindt u er positief aan, wat negatief?
Ik lees deze omschrijving als te gaan over ‘coping’ en ‘zelfmanagement’. Dat vind ik twee heel
belangrijke en centrale begrippen. Overigens vind ik dit zinnetje alléén te beperkt, het
differentieert niet. Daar moet nog wat bij. Wat dat betreft heeft het artikel wel e.e.a.
verduidelijkt. Dat benoemt fysiek, psychisch en sociaal. Als huisarts was je vroeger vooral
somatisch bezig, maar nu is dat veel minder. Nu gaat het veel meer om het psychische, het
sociale en het spirituele niveau. Ik voeg het spirituele niveau graag toe, want ik vind alle vier
de niveaus belangrijk.
Wat versta je onder het spirituele niveau?
Ik bedoel het ook bij momenten stilstaan bij de vraag wat jou drijft, bij vragen naar het hoe en
waarom van de dingen. En het dus niet steeds maar doorgaan, zonder daarover na te
denken. Ik gebruik het woord ‘spiritueel’ omdat dat in het hospice gebruikt wordt. Niet
iedereen houdt van dit woord, maar ik heb ook geen ander en geschikter woord.
Maar ik ben dus van mening dat dit aspect meegenomen moet worden, naast het sociale,
psychische en somatische aspect. Als je deze niveaus meeneemt bij deze omschrijving, dan
kan ik daar enthousiast over zijn.
Vraag 2: Wat zijn voor u indicatoren voor gezondheid? Waar meet u gezondheid aan af?
Ik beoordeel iemands gezondheid in het gesprek dat ik met iemand heb. Ik vraag mij af of
iemand ‘rust’ heeft op de verschillende niveaus, die ik net noemde. Is iemand tevreden met
zichzelf en de situatie waarin hij of zij zich bevindt? Is er evenwicht met de omgeving, de
naasten en het werk? Is er zelfvertrouwen? Is er reflectie mogelijk? Als je dat niet hebt, dan
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krijg je vroeg of laat problemen. Is er evenwicht op somatisch gebied? Hoe is het met
gezonde voeding en sporten? Dit hangt niet af van iemands leeftijd en kan er ook zijn, terwijl
er ook een lichamelijk probleem speelt, zoals bijvoorbeeld diabetes. In die zin kan ook een
80-jarige gezond zijn.
Vraag 3: Vallen deze indicatoren nu onder de genoemde omschrijving?
Ja, als je de omschrijving uitbreidt en die vier pijlers van gezondheid meeneemt, sluit het
helemaal aan wat mij betreft. Je afvragen wat het doel is van het geheel, van deze mens. Het
doel is toch om rust te vinden, vrede met de dingen, geluk. Rust in de zin van dat je hoofd
rustig is.
Veel dank voor dit gesprek!

16. Samenvatting interview met Viktor Berkhout, Fysiotherapeut, Zeist
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Instelling:
Stakeholder Domain:
Interviewer:

V. Berkhout, Fysiotherapeut
Steniafysio, Zeist
Behandelaren
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)

Wat is je situatie?
Ik ben 13 jaar algemeen fysiotherapeut. Eerst werkte ik hier mee, inmiddels is dit mijn eigen
praktijk.
Vraag 1: Wat vind je van de omschrijving ‘Health as the ability to adapt and to self
manage’? Wat vind je er positief aan, wat negatief?
De WHO-definitie is voor ons een definitie waar we eigenlijk niks mee doen als
fysiotherapeuten, want wij zijn geen artsen wij zijn paramedi.
Maar je bent wel behandelaar.
Ja, wij zijn behandelaar, dus niet echt bezig met gezondheid. We zijn in de fysiotherapie
trouwens al een paar jaar bezig om doelmatiger te handelen, dus echt hulpvraag- en
doelgericht. Een hulpvraag die je formuleert met de mensen gaat altijd over iets wat ze niet
meer kunnen door een bepaalde beperking, ziekte of aandoening en dat willen ze graag weer
hersteld hebben. Dan is het jouw taak als fysiotherapeut om in te schatten of dat überhaupt
haalbaar is, want als het niet haalbaar is moet je je doelen bijstellen en vervolgens naar dat
doel toewerken.
Spreek je dat doel uit?
Steeds meer. Vanuit Den Haag en ook vanuit de zorgverzekeraars wordt gezegd dat je moet
kunnen aantonen dat je doelmatig behandelt. Vroeger had je mensen die twee of drie keer in
de week kwamen voor een nekmassage en dat jarenlang. Elke praktijk heeft zo nog wel
enkele mensen rondlopen, want daar kom je niet zomaar vanaf, maar het loopt wel af. We
hebben in de praktijk veel energie gestoken in het doelmatig werken en ik maak van een
patiënt dus een dossier, we spreken met elkaar een hoofddoel van de behandeling af en waar
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we over drie maanden willen zijn en je maakt als therapeut een zo concreet mogelijk plan. Je
houdt je journaal bij met wat er gebeurt in het traject en je kan aantonen waarom iets eerder
gelukt is of waarom het niet is gelukt.
Je bent bezig met doelmatig handelen, maar ben je ook bezig met zo’n omschrijving
van gezondheid als wij nu voorstellen?
Ja, dat was mijn ideaal toen ik begon als fysiotherapeut. In mijn eerste stagebrief schreef ik
dat ik mensen van een beperking af wilde helpen óf wilde leren omgaan met een beperking
als die niet meer kon veranderen. Soms is dat heel makkelijk, soms heel moeilijk, soms
onmogelijk, maar dat was wel het doel waarom ik ooit fysiotherapeut ben geworden. Mensen
met een beweegaandoening andere technieken aanleren, zodat ze toch in het dagelijks leven
weer kunnen functioneren op hun niveau.
En dat is ook nu nog zo, dat is eigenlijk het mooiste wat er is, omdat je iemand niet kan
genezen.
Denk je dat een arts dat wel kan?
Nee, maar die hebben nog de illusie dat ze het kunnen.
Terug naar de vraag: wat vind je aan die nieuwe omschrijving positief en wat vind je er
negatief aan?
Wat ik er positief aan vind is dat het de mensen zelf de verantwoordelijkheid geeft. Maar
daarin schuilt ook een probleem, namelijk dat heel veel mensen die verantwoordelijkheid niet
aankunnen of niet nemen, wat natuurlijk twee verschillende dingen zijn.
Bedoel je met 'niet nemen' dat ze het niet willen?
Of niet weten hoe het moet. Ik zie wel een verschuiving optreden dat mensen meer
geïnformeerd zijn door internet, maar ook met rare informatie die mensen op internet lezen
over wat ze allemaal wel en niet zouden kunnen hebben. De aard van die informatie is niet
altijd adequaat, niet volledig, niet onderzocht.
Is dat storend?
Ja, vooral als mensen met angsten komen door internet. Op internet komen vaak de slechte
verhalen, terwijl de succesverhalen er niet op komen. Die mensen zijn blij en pakken gewoon
de draad weer op.
De eigen verantwoordelijkheid vind je goed, maar sommige mensen zullen het niet
kunnen of nemen.
Ja, die eigen verantwoordelijkheid vind ik ook goed waar mensen het idee hebben dat als ze
ziek worden het toch wel betaald wordt, want ze zijn er toch voor verzekerd. Ze geven overal
geld aan uit behalve voor hun gezondheid, dat moet maar geregeld worden. Ze nemen de
verantwoordelijkheid niet, zijn niet bereid iets te stoppen, want dat hoeft toch niet, dat moet
maar geregeld worden. Zo van, ik kom nu bij jou, dit is mijn probleem en jij moet het
oplossen. Met deze omschrijving verschuift dat naar meer eigen verantwoordelijkheid.
Wat is er negatief aan?
Er zijn altijd mensen die niet in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen, of niet de de
consequenties van hun gedrag overzien. Dat moet je dus ondervangen op een andere
manier.
Nu vraag 2: Los van deze omschrijving, wat zijn voor jou indicatoren voor gezondheid?
Waar kijk je naar?
Een indicator voor gezondheid is het activiteitenniveau. Bij ons is dat heel individueel
bepaald, wat kon iemand, wat heeft iemand nu en wat wil ie weer kunnen.
Bijlage 4

Lichamelijke activiteiten?
Als je graag acht uur per dag achter de computer wil zitten en je hebt verder nergens
problemen mee, wie ben ik dan om te zeggen dat je drie keer per week naar de sportschool
moet gaan.
Het gaat dus om wat iemand wíl kunnen.
Ja inderdaad. Ik kan wel zeggen dat het misschien verstandig is om… of misschien ga je in
de toekomst hier problemen mee krijgen... of misschien is het een idee om iets aan je
belastbaarheid te doen. Maar dan is er de eigen verantwoordelijkheid en als mensen niet
willen, dan gebeurt het niet. Mensen moeten er zelf achter komen dat ze een probleem
hebben wanneer ze niet bewegen of 4600 calorieën per dag eten. En het is een heel proces
voordat dat zo is.
En ik zie de mensen ook niet zolang ze geen klachten hebben. Het probleem is ze te
bereiken. Er is die norm 'Gezond bewegen' en er worden miljoenen uitgegeven aan de
spotjes in de reclame van 'Beweeg 30 minuten per dag'.
Denk je dat dat werkt?
Ik vrees van niet, je hebt gewoon mensen die dat niet willen, niet leuk vinden.
Als ik mensen eenmaal ken, dan kan ik adviseren, coachen en wijzen op die eigen
verantwoordelijkheid, bijv. als je nu verandering in je levenspatroon aanbrengt – en dat hoeft
niet een wereldschokkend te zijn – dan voorkom je een hele hoop ellende. Ik zeg ook altijd
kom zo snel mogelijk als er iets is, laat het niet zes weken lopen want vaak kan je, als je in de
eerste week komt, met een kleine interventie heel veel oplossen.
Is dat adviseren deel van jouw werk?
Ja, steeds meer. Toen ik 13 jaar geleden begon, stond er bij mensen die ik kreeg negen van
de tien keer rug-, nek- of beenmassage of drie oefeningen doornemen of wat met die
apparaten, die nu niet meer gebruikt worden. Dat is allemaal niet bewezen effectief, dus je
hoeft het niet meer te gebruiken of het wordt niet vergoed. Dan kan je zeggen dat je het toch
doet, want bij bepaalde mensen helpt het goed, maar dan moet het wel werken binnen een
bepaalde tijd. Met zes weken moet het wel zoveel verbeteren dat die mensen niet meer terug
komen. Dat mag, maar dat gebeurt dus nooit.
Het gaat dus meer richting coachen en eigen verantwoordelijkheid. Zit dat ook in de
beroepsscholing?
Ik hoor af en toe wel dat ze nu toch wel heel anders bezig zijn dan in mij tijd. Wij hebben nooit
iets geleerd over hoe je moest declareren, of over verzekeringen, en dat wordt nu allemaal
wel meegenomen. Ik werd gewoon opgeleid tot fysiotherapeut en daarna moest je het maar
uitzoeken.
In de beroepsgroep fysiotherapie komt nu dus de eigen verantwoordelijkheid van mensen én
het feit dat je mensen moet laten trainen en bewegen steeds meer naar voren, dat zie je
overal.
Mijn 3e vraag: Wat je beschrijft aan indicatoren, passen die bij de nieuwe
omschrijving?
Ja, ik denk het wel. Vooral als je kijkt naar de ability to adapt, dus het activiteiten niveau
aanpassen aan een veranderde situatie, en het self managen, dat is natuurlijk het grotere
gebied dat je zélf moet gaan doen. Het enige wat ik nog wel wil zeggen is dat het niet zou
moeten betekenen dat mensen zelf meer moeten gaan bepalen of ze bijvoorbeeld een
onderzoek voor het een of ander moeten gaan krijgen. Er moet nog wel iemand boven zitten
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die dat allemaal managet, ik denk dat je die functie wel moet houden. Er zal wel een
professionele overview moeten zijn, zodat niet iedereen maar lukraak gaat zeggen ‘dat heb ik
op internet gezien en dat wil ik ook. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze wel een MRI willen,
want voetballers krijgen ook altijd een MRI. Ik zeg dan, ik zal je vertellen hoe dat werkt. Die
voetballers verdienen 163.000 euro in de week, dus als een verzekeraar die hun salaris moet
betalen een week moet betalen, zonder te weten wat het er is, dan is een MRI van 3.500 euro
significant goedkoper dan een week extra betalen. Dat is dus een kosten-baten analyse, die
voor een patiënt wat anders zal uitvallen.
De professionele zorg moet dus een overview houden van wat de mogelijkheden zijn en
welke daarvan geïmpliceerd zijn bij deze klachten. Mensen van 60 die een beetje last van
hun heup hebben willen een foto laten maken, ik zeg kan ze zo vertellen wat er op die foto te
zien is: normale slijtage linkerheup. Je krijgt hiermee toch geen nieuwe heup, zonde van die
foto, zonde van je tijd.
Dat zelf managen is hartstikke goed, vooral als je naar eigen verantwoordelijkheid kijkt, maar
het kan ook een probleem zijn wanneer mensen een persoonlijk budget krijgen waarmee ze
voor een bepaald bedrag aan onderzoeken of behandelingen mogen opmaken per jaar.
Ben je niet voor een persoonlijk budget?
Dat ligt eraan in hoeverre. Als het zo is dat mensen als zelfmanagement hun zorg in mogen
kopen en als het geïndiceerd is dat ze het nodig hebben, dan vind ik het prima, maar niet als
het is van ‘ik heb een persoonlijk budget en er staat nog zoveel, dus laat ik nog maar even
naar de fysio gaan’. Dat zie je aan het eind van het jaar vaak, komen er hier mensen met ‘Ik
heb nog twaalf behandelingen fysiotherapie dus die wil ik even op maken, ik wil nog wel een
paar keer gemasseerd worden’. Ik vraag dan waar ze last van hebben, doe een onderzoek en
geef ze wat oefeningen mee, maar dan is het antwoord dat hun budget daarmee nog niet
opgemaakt is. Ze denken dat ik dat goed voor mijn omzet vind, maar ik vind zo werken niet
leuk.
Dat is een klein gaatje in het zelf managen, waar je wel een beetje voor moet waken. Een
heleboel mensen snappen het principe van verzekeren ook niet. Dat verzekeren iets
collectiefs is wat we met zijn allen doen en ook voor elkaar.
Veel dank voor dit gesprek!

17. Samenvatting interview met Christiaan Kruiswijk, Sportfysiotherapeut, KNVB,
Zeist
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Instelling:
Stakeholder Domain:
Interviewer:

C. Kruiswijk, Sportfysiotherapeut
KNVB Sportmedisch Centrum KNVB, Zeist
Behandelaren
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)

Vraag 1: Wat vind je van de omschrijving ‘Health as the ability to adapt and to self
manage’? Wat vind je er positief aan, wat negatief?
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Ten eerste vind ik het goed dat deze discussie gehouden gaat worden. Je noemt in je artikel
al een aantal punten die ik herken. Ik vind de oude definitie van de WHO te star en te stug en
te absoluut, want volgens die definitie valt iedereen onder ‘ziek zijn’ en is in principe niemand
dus gezond. Dat is met die nieuwe definitie een stuk beter, die is dynamischer. In ons
vakgebied, de sportfysiotherapie, werken we ook al een beetje in die richting. We werkten in
de eerste instantie volgens het biopsychosociale belasting- belastbaarheids model, later werd
dat het meerdimensionale belasting-belastbaarheidsmodel.
Geldt dat alleen voor de sportfysiotherapie of voor alle fysiotherapie?
Als het goed is heeft elke fysiotherapeut deze begrippen in zijn opleiding gehad, ik vraag mij
alleen af of iedereen deze begrippen ook toepast. Vanuit de sport is die brede benadering
heel belangrijk, want eerder werd alles meer in hokjes geplaatst: Mensen hadden een
stoornis, een functiebeperking of een participatieprobleem, dat was het dan.
Wat is een participatieprobleem?
Waarin worden mensen beperkt? Denk bijvoorbeeld in hun werk of in hun sociale leven. In de
fysiotherapie moet je een diagnosecode aanleveren waarin in een vier cijferige code
aangegeven wordt wat iemand heeft, opgesplitst naar locatie, dan specifieker, dan het soort
probleem en dan nóg specifieker wat er aan de hand is. Het probleem is dat een complexer
trauma niet te vangen binnen dat diagnosecodemodel.
Geldt die diagnosecode voor de hele fysiotherapie?
Ja, inderdaad. Dit komt waarschijnlijk vanuit de zorgverzekeraars, die alles graag goed
controleerbaar willen hebben. Het probleem is dat er wel gekeken wordt naar het aantal
behandelingen, maar niet naar het eindniveau waar je naar toe werkt. Het is een heel verschil
of je werkt naar een pijnvrij-niveau, naar een redelijk functioneren op ADL-niveau, of dat je
doorgaat tot een sportspecifiek niveau.
En een probleem kan ook complexer zijn. Je kunt een lichamelijke klacht hebben met een
psychisch probleem erbij, in zo’n geval heb je dus meer aan het meerdimensionale belastingbelastbaarheids model. Wij zijn er erg voor om die hokjes los te laten en te beschrijven wat je
vindt en ook het eindniveau vast te leggen.
Vind je dat ‘hokjesdenken’ dus verouderd?
Het denken in hokjes past goed bij de oude definitie en vanuit dat denken is onze
gezondheidszorg eigenlijk georganiseerd. Kijk maar hoeveel aandoeningen er de laatste
vijftig jaar bijgekomen zijn, terwijl in de jaren daarvoor dat geen aandoeningen waren en
iedereen daar gewoon mee functioneerde. Maar nu zijn mensen daarin gemedicaliseerd,
denk ik.
En dat meerdimensionale belasting-belastbaarheidsmodel is anders, nieuwer?
Ik denk dat die beter aansluit bij de nieuwe omschrijving van gezondheid die jullie geven,
Want binnen de sportfysiotherapie zoals wij werken, proberen wij alle facetten binnen het
model in de gaten te houden waardoor wij door training de totale belastbaarheid van de
sporter op een hoger plan willen trekken.
En dat is geen drijfzand?
Nee, dat denk ik niet. Omdat we alle facetten binnen onze fysiotherapeutische mogelijkheden
aanspreken. We met het SMC/KNVB ook een voordeel dat we multidisciplinair kunnen
werken. We kunnen de psychische component meenemen, de orthopeed, de diëtist we
kunnen elke specialist raadplegen om mee te participeren, om iemand tot een top-eindniveau
te krijgen.
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Hoe definiëren jullie het eindpunt? Jullie krijgen profvoetballers, maar ook gewone
mensen binnen…
We werken met verschillende meetinstrumenten. Bijvoorbeeld met een Biodex kan je heel
gericht de spierkracht meten. Daarnaast doen we veel functionele testen in verschillende
vormen op het veld, én we werken met vragenlijsten. We proberen vooral meetinstrumenten
te gebruiken die zo specifiek, sensitief en valide mogelijk zijn. We beschikken over een
enorme database met meetgegevens zodoende weten we waaraan een profvoetballer
minimaal aan moet voldoen om medisch fit genoeg te zijn om aan trainingen mee te kunnen
doen. Vervolgens gaan deze spelers weer terug naar de club waar zij met het team mee gaan
trainen om weer wedstrijd fit te worden.
En bij gewone mensen?
Bij gewone mensen ( wij bedoelen hiermee de reguliere breedte sporter) gebruiken we ook (
vaak dezelfde) meetinstrumenten. Deze geven ons informatie over het belastbaarheidsniveau
van de sporter. Wij gebruiken deze gegevens om het traject te monitoren naar het gewenste
eindniveau van de geblesseerde sporter. En daarmee komen we dus eigenlijk weer terug
naar de nieuwe definitie: de geblesseerde sporter heeft het vermogen om zich door middel
van training aan te passen naar een bepaald niveau. Dat niveau bespreek je vooraf met de
patiënt, gaat het om een pijnvrij, ADL of sportspecifiek eindniveau?
Als we nu weer teruggaan naar mijn vraag: wat vind je aan de definitie positief en wat
negatief?
Positief is dat hij dynamischer is, waardoor je dus binnen ons vakgebied wat makkelijker
ermee kan werken. Positief is dat hij het absolute eruit haalt, dat je ziek bent of niet. Met deze
definitie zullen minder mensen als ziek gekwalificeerd worden. Ik denk dat ook het positief is
dat je minder hospitalisatie krijgt.
Negatief wil ik het niet noemen, maar ik denk wel dat het lastig wordt om dit te
implementeren, omdat er een heel andere denktrant moet komen, in hoe we denken over ziek
zijn.
Namelijk?
We zijn nu gewend om bijvoorbeeld iemand met reuma als ziek te beschouwen, maar die
persoon zelf ervaart zich misschien helemaal niet als ziek. Zo kunnen er soms vreemde
situaties ontstaan. Doordat iemand gediagnosticeerd is als een reumapatiënt krijgt zo iemand
een omschreven aantal behandelingen vergoed, terwijl het helemaal niet zo is dat iedere
reumapatiënt evenveel klachten heeft. Terwijl iemand die veel klachten ervaart, maar die niet
het etiket reuma heeft, de zo nodige behandeling niet vergoed krijgt.
Ik denk dat die denkomslag dan op heel veel lagen binnen de gezondheidszorg zal moeten
plaatsvinden. Dat zal vermoedelijk behoorlijk wat problemen met zich meebrengen, maar ik
kijk liever niet naar problemen meer naar uitdagingen; ik vind dat wel een uitdaging.
En op welke punten zie je het als moeilijk?
In de politiek, bij de overheid, bijvoorbeeld met de WAO problematiek, bij de
zorgverzekeraars, die zullen heel anders moeten omgaan met situaties zoals ik die aangaf,
maar ik denk dan ook aan het bedrijfsleven. Nu word je ziek gemeld als de werksituatie niet
goed is en je staat onder druk en er dreigt een burn-out, je krijgt gelijk dat etiket ‘ziek’, terwijl
misschien het anders benoemd zou moeten worden, namelijk vanuit de werksituatie die
zodanig slecht is, dat je even een time-out moet hebben om daar goed mee om te gaan. Ik
denk dan ook nog aan het medische circuit zelf, dat zal er ook heel anders in moeten gaan
staan.
Bijlage 4

En jouw collega fysiotherapeuten?
Die ook, denk ik. We denken teveel in de trant van ‘die en die klacht moeten we behandelen’,
terwijl het een totale persoon is die je onder behandeling krijgt.
En die totale persoon vind je in de nieuwe omschrijving zitten?
Ja, ik vind dat beter in die nieuwe omschrijving zitten.
Moet de opleiding ook veranderen?
Ja, wat ik al zei, het medische circuit zal mee moeten gaan en daarin spelen opleidingen een
hele grote rol, namelijk van hoe bekijken we de mens.
Ben jij opgeleid voor deze brede benadering?
Nee, ik ben nog opgeleid in de oude school, heel technisch en aandoeningsgericht. Maar
naarmate ik meer ervaring kreeg, werd mijn kader groter en ging ik de patiënt achter de klacht
zien.
Hoelang werk jij al?
Ik ben al 25 jaar fysiotherapeut.
OK, terug naar de vraag…
Wat betreft negatieve kanten aan de omschrijving: ik vraag me wel af of de nieuwe definitie
helemaal de lading dekt. Kan je ‘m overal opplakken?
Bij koorts bijvoorbeeld, ben je dan ziek of gezond? Je functioneert niet zoals je normaal zou
functioneren, maar je kan jezelf verzorgen en je kan je aanpassen, je gaat op bed liggen. Ben
je dan niet ziek en val je onder gezond?
En neem bijvoorbeeld een situatie met een psychopaat; die vindt zichzelf hartstikke gezond,
past zich prima aan en hij is ook in staat om zichzelf goed te redden. Daar is het meer de
omgeving die zich stoort aan zijn gedrag, of het zijn de regels die we met elkaar hebben
afgesproken dat je niet zomaar iemand de hersens mag inslaan. De omgeving speelt een rol,
de cultuur speelt een rol en hoe ervaart iemand het zelf? Want ervaar ik mijzelf als ziek of niet
ziek, ervaar ik mijzelf als gezond en welke doelstellingen heb ik? Tot welk niveau wil ik goed
functioneren. Ik ben een persoon met fysieke, mentale en sociale eigenschappen en ik ben in
staat om me aan te passen en mezelf te redden, maar tot een bepaald niveau en de vraag
daarbij is: is dat een reëel niveau? Als ik nooit meer gefietst hebt dan om boodschappen te
doen en ik wil nu de Tour de France gaan winnen, dan is dat geen reëel beeld. Maar wie
bepaalt dat? Dat aspect zou ook een plaats moeten krijgen bij deze omschrijving.
Positief vindt je dus het dynamische en het multidimensionale en negatief dat het
ontzettend veel eist aan cultuuromslag. En de vraagtekens die je stelt van wie maakt
nou uit wat reëel is.
Vraag 2: Wat zijn voor jou indicatoren voor gezondheid? Waar meet je gezondheid aan
af?
Je hebt al wel e.e.a. over de meetinstrumenten gezegd, maar is er nog meer?
Voor mij is een indicator van gezondheid of iemand op fysiek, emotioneel en sociaal gebied
kan functioneren naar tevredenheid.
Maar dat moet ook reëel zijn; als iemand een ernstig versleten knie heeft en hij wil nog
voetballen Moeten wij die persoon in bescherming nemen en kunnen zeggen nee, voetbal is
niet meer verstandig.
Zijn er reële maten waarmee je dat kan beoordelen?
Ja, misschien moet je door middel van vragenlijsten en meetinstrumenten een benchmark
ontwikkelen. Zodat iemand kan kijken, waar val ik in het fysieke, mentale en sociale op een
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bepaalde schaal? Dus waarin je tussen nul en tien uitersten aangeeft voor bijvoorbeeld pijn:
geen pijn is nul en mijn been ligt er af is tien, of omgekeerd. Dat je daarin een soort scorelijst
maakt met een aantal dimensies.
Zo stel ik mij dat inderdaad ook voor.
Voor mij is de indicator voor gezondheid of ik op fysiek, emotioneel en sociaal gebied kan
functioneren naar tevredenheid en is dat dan reëel. Dat je dat in een schaal aangeeft, van ik
wil dát bereiken, maar ik zit nu halverwege en als ik een zes of zeven haal ben ik voor mijzelf
gezond.
De grote uitdaging is om de goede meetinstrumenten te vinden …
Ja, ze moeten valide, specifiek en sensitief zijn, dat is moeilijk, maar ook weer een uitdaging.
Maar daarmee kom je, denk ik, al veel meer bij de manier waarop ik naar gezondheid kijk, en
al veel meer in de richting van jouw nieuwe definitie. Maar het is niet makkelijk.
Vraag 3: In hoeverre vallen deze indicatoren van gezondheid onder de in vraag 1.
genoemde omschrijving?
Het past er beter bij, dan bij de oude definitie. En wat betreft mijn vraag: dekt het de hele
lading? Dat zou de praktijk moeten uitwijzen, je zou er misschien verschillende casussen op
moeten loslaten, waarbij ook de indicator van de eigen tevredenheid van de patiënt of de
mens erbij zou moeten worden meegenomen. Dus met een holistische benadering, gericht op
de hele mens.

positief gezien. Het is dynamisch en daagt mensen uit om op een goede manier om te gaan
met de omstandigheden. Als voorbeeld wordt een patiënt aangehaald met diabetes die zich
ondanks de medicatie toch gezond kan voelen. Volgens de oude definitie ben je als diabetes
patiënt niet gezond. Onder de nieuwe omschrijving daarentegen kun je als patiënt, wanneer
je je flexibel weet aan te passen aan de veranderingen, ondanks een ziekte als diabetes, wel
gezond zijn. Wel was er discussie tussen de deelnemers of het bij de omschrijving van
gezondheid gaat om gezond voelen of objectief gezond zijn.
Het woord ‘aanpassen aan’ wordt zowel als positief als negatief gezien. Vanuit een negatief
gezichtspunt merkt een van de deelnemers op dat ‘aanpassen aan’ iets dwingends heeft. Je
moet iets accepteren ofwel erbij neerleggen. Anderen merken op dat aanpassen wel iets is
waarbij je een eigen keuze en eigen regie in hebt. Dat vinden zij juist positief. De klinische
praktijk laat zien dat wanneer mensen het gevoel hebben dat zij hun eigen regie kunnen
voeren, dit ertoe leidt dat patiënten sneller opknappen en zich beter gaan voelen.
De nieuwe omschrijving heeft de patiënt als uitgangspunt. Deze kan zelf bepalen of hij of zij
zich wel of niet gezond voelt. Deze verschuiving lijkt al plaats te vinden. Voor ouderen is de
mening van de dokter nog heilig, terwijl de jongere generaties al veel meer hun eigen keuzes
maken.
We zijn nog wat dieper ingegaan op de indeling van de WHO in fysieke, mentale en sociale
component. Dit wordt in de nieuwe omschrijving verwoord als ‘in the face of physical, mental
and physiological challenges’. Dat wordt gewaardeerd. De aanwezigen vinden het woord
‘challenges’ ofwel ‘uitdagingen’ mooi gekozen. Het geeft mogelijkheden en biedt perspectief.

Veel dank voor dit gesprek!

18. Samenvatting Focusgroep met Verpleegkundigen van het Sint Antonius
Ziekenhuis, Nieuwegein
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Focusgroep Verpleegkundigen Sint Antonius Ziekenhuis
Stakeholder Domain:
Behandelaren
Samenstelling groep: Deelnemers: 6 dames en 1 heer. Leeftijd: 28-57 jaar.
Beroepsopleiding en ervaring: MBO, HBO, specialisaties. Werkervaring tussen 6 en 36
jaar. Alle deelnemers werken in de flexpool. Daarmee komen zij op
nagenoeg alle afdelingen van het ziekenhuis, behalve de zeer
specialistische afdelingen.
Gespreksleider:
Marja van Vliet (haar vragen vet in tekst)
Notulist:
Machteld Huber
Vraag 1: Wat vindt u van de nieuw voorgestelde omschrijving van gezondheid ‘Health
as the ability to adapt and to self manage’ / ‘Gezondheid als het vermogen flexibel om
te gaan met veranderingen en een eigen regie te voeren’? Wat vindt u er positief aan,
wat negatief?
Positief: De nieuwe omschrijving is breed, zodat het veelomvattend is. Je hoeft niet meer
aan bepaalde hokjes te voldoen om gezond te zijn. Met name het woord flexibel wordt als
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Negatief: Een aantal deelnemers twijfelt eraan of de omschrijving niet te breed is waardoor
het moeilijk meetbaar en te interpreteren is. De vraag wordt gesteld of in het huidige systeem
van de gezondheidszorg het voeren van een eigen regie wel mogelijk is. Te vaak nog
beslissen mensen die er geen verstand van hebben over zaken als PGB, hulpmiddelen en
voorzieningen. Aan keuzes van patiënten kan hierdoor vaak niet worden voldaan. Daarnaast
blijft de status van de dokter voor patiënten hoog, waardoor zij niet altijd even mondig durven
zijn bij het maken van behandelkeuzes. Ook kun je je afvragen of de nieuwe omschrijving niet
(te) veel vraagt van de mensen. En hoe zit het met mensen die niet in staat zijn om eigen
beslissingen te maken? Bijvoorbeeld bij kinderen is het voeren van een eigen regie vaak niet
haalbaar. De aanwezigen zijn wel van mening dat kinderen de mogelijkheid zouden moeten
hebben tot het enigermate voeren van een eigen regie. Hoewel het niet altijd even makkelijk
is om te bepalen in hoeverre een kind in staat is zijn eigen keuzes te maken, is het van
belang dat zorgverleners en ouders voldoende oog hebben voor de keuzes van het kind.
Wat betreft flexibiliteit werd tenslotte opgemerkt dat het leven soms flinke klappen kan geven.
Als je daar dan even niet mee om kan gaan, betekent dat dan dat je ongezond bent?
Vraag 2: Wat zijn voor u indicatoren van gezondheid? Waar leest u in uw werk
gezondheid aan af?
Gezamenlijk worden de volgende omschrijvingen en categorieën benoemd:
Objectieve medische feiten
Vitale functies (2x)
Scorelijsten: MUST-pijn; Decubitus; etc.
Controles als lab waarden, temperatuur, etc. (2x)
Towards a Conceptual Framework relating to 'Health as the ability to adapt and to self manage'

Observatie:
Kleur/oogopslag/houding. De eerste indruk
Kleur/kracht van de patiënt
Hoe ziet de patiënt eruit
Hoeveelheid energie (slaapt de patiënt veel of weinig)
Observatie
Verhaal van de patiënt
Klachten die patiënt aangeeft
Geen pijn of ongemak beleven/ervaren
Wat zegt de patiënt tegen mij
Anamnese: voorgeschiedenis, medicijngebruik, sociale situatie
Welbevinden
Als ik zie of vind dat een patiënt zich ‘wel bevindt’. (in gesprek met mezelf of de patiënt)
Lekker in je vel zitten
Stemming van de patiënt (vergelijken met eerdere dagen)
Gezondheid gezien als welbevinden
Welbevinden: als ze weer interesse hebben/krijgen in andere zaken dan ziek zijn.
Hoe ervaart iemand het zelf
Intuïtie
Intuïtie/ niet pluisgevoel
De 'aanwezigheid' van een patiënt
Sociaal
Geen eenzaamheid ervaren
Omgeving: familie + vrienden
Zelfstandigheid
Mate van zelfstandigheid
Multidisciplinair overleg
Overleg andere disciplines
Als algemene kanttekening werd opgemerkt dat patiënten in een ziekenhuis per definitie niet
gezond zijn. Ze zijn immers patiënt. Het beroep als flexkracht brengt met zich mee dat je
steeds op andere afdelingen staat. Daardoor ken je het beloop en de natuurlijke gesteldheid
van een patiënt vaak niet. Dit betekent dat je meer afhankelijk bent van objectieve medische
feiten en informatie van derden en dat het bepalen van gezondheid op basis van hoeveelheid
energie, uitstraling, etc lastiger is.
Vraag 3: Vallen de genoemde indicatoren bij vraag 2 onder de nieuwe omschrijving van
gezondheid of gaan ze over iets heel anders?
Sommigen vinden de genoemde indicatoren onder de omschrijving passen, terwijl anderen
vinden dat hier wel een grote vertaalslag voor nodig is. 'Eigen regie' ontbreekt bij de
genoemde indicatoren.
De deelnemers geven aan dat de door hen genoemde indicatoren een afspiegeling zijn van
de wijze waarop zij zijn opgeleid. Het zijn de elementen die verpleegkundigen aanleren om
patiënten medisch te beoordelen. Een aantal deelnemers geeft aan dat zij meer vanuit de
patiënt zouden willen leren kijken. Of beter gezegd: vanuit de mens. Ook zouden de
Bijlage 4

begrippen ‘patiënt’ en ‘ziekenhuis’ beter vervangen kunnen worden door respectievelijk
‘zorgvrager’ en ‘medisch centrum’. Dat klinkt veel positiever.
Ieder wordt zeer bedankt voor de deelname en inbreng!

19. Samenvatting Focusgroep met (ex-)Kankerpatiënten
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Stakeholder Domain:
Samenstelling groep:

Huidige klachten:
Gespreksleider:
Notulisten:

Focusgroep met (ex-)Kankerpatiënten
Patiënten
Deelnemers: 6 dames, 3 heren. Leeftijd van 46-70 jaar.
Ziekteduur: Sedert 1-14 jaar. Diagnosen: borstkanker, longkanker,
rectumkanker, blaaskanker, melanoom, Non-Hodgkin lymfoom,
chronisch lymfatische leukemie, soms meerdere diagnosen tegelijk,
ook anders dan kanker.
Vermoeidheid, pijn, benauwdheid, oedeem, rugpijn, incontinentie,
impotentie, herpes, hartklachten, hoge bloeddruk
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)
Michèle Giezenberg en Marja van Vliet

Vraag 1: Wat vindt u van de nieuw voorgestelde omschrijving van gezondheid ‘Health
as the ability to adapt and to self manage’ / ‘Gezondheid als het vermogen flexibel om
te gaan met veranderingen en een eigen regie te voeren’? Wat vindt u er positief aan,
wat negatief?
Positief: Volgens de deelnemers is de kracht van deze omschrijving dat die aangeeft dat
iemand zich ondanks zijn ziekte toch kan welbevinden. De omgeving heeft vaak een beeld
van hoe iemand met kanker zich als patiënt zou moeten gedragen, nl. ziek in bed liggen, in
plaats van boodschappen doen of de kinderen van school halen. De deelnemers delen de
ervaring dat juist - waar mogelijk - actief blijven, hen positieve energie geeft en het welzijn
verhoogt. Voor de deelnemers valt dit actief zijn ook onder ability to adapt: het is een
aanpassing om te kunnen overleven. Het gaat erom dat je op een goede manier omgaat met
je ziekte.
Hoe je je gezondheid ervaart is afhankelijk van hoe je bent ingesteld. Dit betekent dat je je in
ernstige fasen toch (deels) gezond kan voelen. Overigens is er wel een verschil tussen de
fase waarin je de diagnose net gekregen hebt, wat echt een crisistijd is, en de beleving op
langere termijn. Het heeft ook te maken met hoe je met je diagnose omgaat. Bijvoorbeeld: ga
je op zoek naar informatie, hoe ga je om met je naasten, je kinderen, welke aanpassingen in
je leefstijl maak je? De deelnemers vinden deze actieve houding terug in het woord
zelfmanagement.
Voor de aanwezigen is het maken van eigen keuzes en het voeren van een eigen regie
belangrijk. Een deelneemster gaf als voorbeeld dat rondom het dieptepunt van haar ziekte, zij
zich weer gezond voelde, toen ze de regie weer in handen kreeg. Een aantal deelnemers
geeft aan dat als zij het punt zullen bereiken, dat zij niet meer verder kunnen en het gevoel
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hebben de regie te verliezen, zij graag de laatste beslissing met betrekking tot euthanasie zelf
nemen. Er is verdeeldheid tussen de deelnemers in hoeverre de maatschappij hier ruimte
voor biedt. Ook wordt uitgesproken dat wanneer het beleid gericht wordt op meer eigen
verantwoordelijkheid, er ook meer keuzevrijheid ten aanzien van te volgen therapieën zou
moeten zijn. De huidige beperkingen worden als betutteling van hogerhand beleefd.

De medische feiten zijn niet terug te vinden in de omschrijving. Evenals het feit dat een aantal
deelnemers gezondheid zien als een toestand.
In het lijstje mist het element ‘verwachtingen’. Want in hoeverre ben je gezond als je nergens
last van hebt, maar medisch ziek bent verklaard? Hoe ga je om met de periode van
afwachten, tot je ziekte zich sterker gaat manifesteren?

Negatief: De nieuwe beschrijving heeft de potentie om ziek zijn te bagatelliseren. We moeten
niet vergeten dat mensen met kanker wel degelijk iets ernstigs onder de leden hebben.
Daarnaast kan het de suggestie wekken dat een ziekte je niet overkomt, maar dat het een
resultaat is van je eigen onvermogen. Dat je je bijna schuldig moet voelen wanneer een
ziekte krijgt.

Ieder wordt zeer bedankt voor de deelname en inbreng!

En het wordt benadrukt dat voor het voeren van een eigen regie wel competenties nodig zijn.
Niet iedereen heeft hiertoe het vermogen. De maatschappelijke, culturele en economische
omstandigheden zijn daarbij ook van belang. Hierbij spelen ook de keuzes voor vergoedingen
van zorgverzekeraars een rol. Er is bezorgdheid dat de voorgestelde omschrijving ook
gebruikt zou kunnen worden om vergoedingen te schrappen.
De definitie is op het eerste gezicht ook niet voor alle aanwezigen makkelijk te grijpen. Een
aantal geven aan dat de definitie niet zozeer van toepassing is op gezondheid maar eigenlijk
over het hele leven en het overleven (survival) gaat. Gezondheid is toch eigenlijk een toestand.
Tot slot merken de aanwezigen op dat er een verschil is tussen feitelijke gezondheid en
ervaren gezondheid. De nieuwe definitie richt zich op de ervaren gezondheid, terwijl de oude
zich meer richt op de feitelijke gezondheid.
Suggesties ter verbetering van de nieuwe omschrijving:
- Sommigen prefereren ‘health is the ability…’ boven ‘health as the ability…’
- Wat betreft de vertaling: het Nederlandse ‘eigen regie’ komt niet geheel overeen met het
Engelse ‘self management’.
- Voorstel van een deelnemer: ‘Het vermogen om in een toestand te komen waarin je je
welbevindt’.
Vraag 2: Wat zijn voor u indicatoren van gezondheid? Waar leest u uw gezondheid aan af?
Gezamenlijk worden de volgende omschrijvingen en categorieën benoemd:
- Welbevinden: 9x genoemd: o.a. geluk, goed in mijn vel, kunnen doen wat je wilt.
- Vitaliteit: 6x genoemd: o.a. levenskracht, energie, veerkracht.
- Geen belemmeringen: 5x genoemd: o.a. geen pijn hebben, goed slapen.
- Acceptatie: 4x genoemd: o.a. positief blijven, loslaten.
- Sociaal maatschappelijk functioneren: 3x genoemd met deze woorden.
- Objectieve medische feiten: 1x genoemd: positieve medische check up.
Vraag 3: Vallen de genoemde indicatoren bij vraag 2 onder de nieuwe omschrijving van
gezondheid, of gaan ze over iets heel anders?
Het aanpassen vindt men duidelijk terug in de nieuwe omschrijving en de indicatoren.
Evenals het belang van sociale contacten en de omgang met je naasten.
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20. Samenvatting Focusgroep met Hart-Vaat-patiënten
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Stakeholder Domain:
Samenstelling groep:

Huidige klachten:

Gespreksleider:
Notulisten:

Focusgroep met Hart-Vaat-patiënten
Patiënten
Deelnemers: 5 dames, 2 heren. Leeftijd van 24-59 jaar.
Ziekteduur: Sedert 1-25 jaar. Diagnosen: Microvasculaire angina
pectoris, hartinfarct, hartfalen, hersenbloeding, aangeboren
hartafwijking, stents, cardiomyopathie, bi-ventriculaire ICD, OSAS,
rugklachten, syndroom van Raynaud, Sjögren, uveitis, glaucoom,
PTSS, depressies, burn-out, chronisch progressieve SLE.
chronisch vermoeidheid, snel vermoeid, chronische pijn,
maag/darmklachten, hartkloppingen, kortademigheid, weinig
uithoudingsvermogen, verminderde concentratie, nierinsufficiëntie,
aanpassingen nodig, ritmestoornis, slapeloosheid.
Michèle Giezenberg (haar vragen vet in tekst)
Marja van Vliet en Machteld Huber

Vraag 1: Wat vindt u van de nieuw voorgestelde omschrijving van gezondheid ‘Health
as the ability to adapt and to self manage’ / ‘Gezondheid als het vermogen flexibel om
te gaan met veranderingen en een eigen regie te voeren’? Wat vindt u er positief aan,
wat negatief?
Positief: Het positieve aspect dat het meest werd opgeschreven is ‘eigen regie’. Dit leidt tot
een discussie over zelfmanagement. Men verbindt eigen regie ook met ‘eigen
verantwoordelijkheid’. De groep is unaniem van mening dat eigen regie erg belangrijk is,
maar dan wel binnen je mogelijkheden. Je hebt wel een zekere mate van intelligentie nodig
om bepaalde dingen te kunnen doen. Als dat niet het geval is, zou er hulp moeten worden
geboden. Dit is ook van belang als je plotseling geconfronteerd wordt met een ziekte en tijd
nodig hebt om je daar aan te leren aanpassen - dat leer je met vallen en opstaan.
Voorbeelden van wat geholpen heeft bij het leren aanpassen aan de nieuwe situatie zijn
lotgenotencontacten en psychische hulp. Het begint met het accepteren van de situatie, eerst
door jezelf en later ook door de omgeving. Ook de partner is betrokken is bij dit proces. Een
deelneemster vertelt dat een belangrijke les voor haar en haar partner was om te ontdekken
dat zij opnieuw voor elkaar moesten kiezen en elkaar opnieuw moesten leren aanvullen.
Andere positieve aspecten worden genoemd het dynamische karakter van de definitie en het
feit dat het gericht is op de mens zelf en deze centraal stelt. Iemand noemt de flexibiliteit of
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‘plooibaarheid’ die aandacht krijgt. Dan is er iemand die stelt dat ze het helemaal eens is met
het voorgestelde concept, maar dan zullen de zorgverleners hier wel in moeten meegaan.
Wel herkent ze dat er de laatste twintig jaar al veel is veranderd in de zorg wat betreft
keuzevrijheid en denken vanuit de patiënt. Maar daarop geeft een deelnemer aan dat voor
hem onder het hebben van eigen regie ook de eigen keuze voor euthanasie moet kunnen
vallen, terwijl patiënten in de huidige praktijk deze keuze nog te veel moeten verantwoorden.
Andere deelnemers geven aan dat in hun geval zorgverleners wel meewerken aan hun
keuzevrijheid op dat punt.
Negatief: Een deelnemer geeft aan dat het concept zo breed is dat moeilijk valt op te maken
waar het precies om gaat; gaat het om het lichaam of om het persoonlijke leven? Ook vraagt
een deelnemer zich af of het concept wel geschikt is voor andere culturen; in een land als
Oeganda bijvoorbeeld is de situatie zó anders! Er ontstaat een discussie over de mogelijke
invullingen van het concept; gaat het nu over je lichaam of over het leven in het algemeen? Er
worden twee aanvullingen voorgesteld: ‘veranderingen in de loop van het leven’ en ‘de regie
voeren binnen de mogelijkheden’.
Voor één van de deelnemers staat gezondheid tegenover ziekte en zij mist in het
voorgestelde concept ‘de tegenhanger van ziekte’. Maar een ander meent dat je je gezond
kunt voelen, ondanks dat je in feite ongezond bent. Wel herkent ieder dat veel mensen pas
over gezondheid gaan nadenken wanneer ze ziek worden. Iemand mist. Iemand voegt toe
dat zij zich een stuk gezonder voelde toen de arts haar probleem onderkende, dan toen de
arts dat negeerde. Weer een ander geeft aan dat de mate waarin men zich vroeger gezond
voelde, afhing van in hoeverre de arts vond dat je ziek of gezond was. Tegenwoordig maken
de mensen deze keuze veel meer zelf.
Verder is ‘eigen regie’ ook opgeschreven als een negatief aspect; de deelnemers vraagt zich
af of iedereen dat wel kan. Aangevuld wordt met de vraag in hoeverre het mogelijk is om je
eigen regie te blijven voeren met de huidige bezuinigingen van het kabinet. De groep stemt
hiermee in.
Vraag 2: Wat zijn voor u indicatoren van gezondheid? Waar leest u uw gezondheid aan af?
Gezamenlijk worden de volgende omschrijvingen en categorieën benoemd:
- Fysiek vermogen en fysiek welbevinden: 9 x genoemd, o.a. conditie; traplopen; energie
om dingen aan te pakken, effect van een fietstocht, beschikbare energie, hersteltijd.
- Positieve gevoelens: 6 x genoemd, o.a. humor, zin hebben, geluk, het nog zijn, genieten
van de dingen, het zijn de kleine dingen die het doen.
- Mentaal welbevinden: 5 x genoemd, o.a. als ik me uitgerust en ontspannen voel, als ik in
balans ben, als ik kan omgaan met tegenslag.
- Derden: 4x genoemd: serieus genomen worden; acceptatie door omgeving/school; hoe
zien anderen mij?; sociale contacten.
- Emoties en emotioneel welbevinden: 4x genoemd: o.a. emotie, gevoelsbeleving, gevoel.
- Onafhankelijkheid: 4x genoemd: o.a. als ik kan doen wat ik graag doe; zelf kunnen
kiezen; zelfstandigheid binnen de mogelijkheden.
- Sociaal: 3x genoemd, nl. helpen van anderen; openstaan voor leed van anderen;
lotgenotencontact.
- Externe omstandigheden: 3x genoemd, nl. vrienden in goede en slechte tijden; als ik mijn
sociale contacten kan onderhouden; luchtvochtigheid.
Chemisch welzijn: 2x genoemd, nl. medicijngebruik en geen medicijngebruik.
Bijlage 4

Vraag 3: Vallen de genoemde indicatoren bij vraag 2 onder de nieuwe omschrijving van
gezondheid, of gaan ze over iets heel anders?
Iedereen is het er over eens dat de categorieën op de flip over onder de voorgestelde
omschrijving vallen. Maar ze vallen volgens een deelnemer óók onder het leven als geheel.
Er is nog wat discussie: iemand vindt dat de externe omstandigheden niet binnen de
omschrijving vallen. Echter, iemand kan zich aanpassen aan de omstandigheden, waardoor
hij wel weer binnen de omschrijving zou vallen….
Ieder wordt zeer bedankt voor de deelname en inbreng!

21. Samenvatting Focusgroep met Diabetespatiënten
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Stakeholder Domain:
Samenstelling groep:

Huidige klachten:

Gespreksleider:
Notulisten:

Focusgroep met Diabetes-patiënten
Patiënten
Deelnemers: 1 dame, 3 heren. Leeftijd van 58-74 jaar.
Ziekteduur: Sedert 3-10 jaar. Diagnosen: Diabetes Mellitus type I
en type II
Vermoeidheid, stemmingswisselingen, concentratieproblemen,
neuropathieën, palpitaties, pijnlijke gewrichten, sensibiliteitsstoornissen voeten.
Michèle Giezenberg (haar vragen vet in tekst)
Marja van Vliet en Machteld Huber

Vraag 1: Wat vindt u van de nieuw voorgestelde omschrijving van gezondheid ‘Health
as the ability to adapt and to self manage’ / ‘Gezondheid als het vermogen flexibel om
te gaan met veranderingen en een eigen regie te voeren’? Wat vindt u er positief aan,
wat negatief?
Positief: Gezondheid wordt pas belangrijk als je ziek wordt en deze omschrijving benadrukt
die gezondheid, dat is positief. Eigen regie voeren wordt als positief beleefd. Ook wordt
herkend dat de eigen verantwoordelijkheid hiermee meer aandacht krijgt. Maar daar hoort wel
bij dat je voldoende kennis hebt om die verantwoordelijkheid goed te dragen en het risico te
voorkomen dat je te lang met iets doorloopt door gebrek aan kennis. Meer zelfmanagement
betekent dus ook voldoende kennis verwerven. Bij meer eigen verantwoordelijkheid hoort
voor de aanwezigen ook dat er meer keuzevrijheid zou moeten zijn voor soorten behandeling,
dan er nu vaak is. Men heeft de verwachting dat met deze omschrijving de neiging om voor
alles direct medicijnen voor te schrijven minder zal worden. Terwijl bij de oude definitie de
druk om alles te genezen en daarmee te medicaliseren juist heel sterk is. De omschrijving
roept een zekere angst op, van ‘nou moet ik het zelf doen’, maar het werkt ook als een
uitdaging. Met de oude definitie HEB je een ziekte, 3at heel statisch voelt, terwijl dit het begin
van een proces is.
Negatief: Dit is zó breed, operationaliseren vraagt vele A4-tjes.
‘Eigen regie’ is erg vaag. Eigen regie over wat? Ik heb met zes zorginstanties te maken waar
ik van afhankelijk ben, maar de bureaucratie daarvan maakt mij ook ziek. Ik mis een soort
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woordvoerder, zaakwaarnemer, die voor mijn onderhandelt met al die instanties en de regie
voert, want zelf kan ik dat toch niet. Maar ik voel mij liever cliënt dan patiënt. Dat wordt
herkend!
Er wordt opgemerkt dat de rol van de arts niet vermeld wordt, naast deze eigen regie van de
patiënt. Die heeft toch ook een plaats?
Iemand stelt voor om naast ‘eigen regie voeren’ ook ‘eigen risico voeren’ wordt toegevoegd.
Mensen moeten wel de mogelijkheid krijgen om de basis te verwerven om die eigen regie te
kunnen voeren. Een deelnemer stelt voor om eerst een cursus te volgen voordat hij die
verantwoordelijkheid kan dragen en hij wil ook dat die cursus dan vergoed wordt. Er moet een
verzekerbaarheid komen bij deze omschrijving. Men is bezorgd dat de
ziektekostenverzekeraars makkelijk zullen zeggen: ‘je bent met je eigen verantwoordelijkheid
niet goed omgegaan, dus draai hier zelf maar voor op’. Dit vraagt een andere cultuur en
denkwijze onder verzekeraars.
Vraag 2: Wat zijn voor u indicatoren van gezondheid? Waar leest u uw gezondheid aan af?
Gezamenlijk worden de volgende omschrijvingen en categorieën benoemd:
Welbevinden: Humeur +/-; gevoel van welbevinden; positieve stemming; hoe ik mij voel, geen
medicinatie nodig.
Fysiek (diabetes): Weegschaalresultaat (3x), belangrijk voor de stemming; dat alles goed
onder controle is. Dan is het voor mij een fijn en prettig gevoel ondanks DM-II.
Klachten wel of niet: onverklaarbaar ongemak; verergering van bestaande of het ontstaan van
nieuwe klachten.
Extern: Wat mijn dokter/ therapeut zegt.
Persoonlijke determinanten: Aanwezigheid van mensen; bij de groene winkel/ slager ‘kunnen
kopen’; of mijn pillen op zijn of niet; nieuwe (andere) pillen irriteren mateloos.
Zingeving (met pijl naar welbevinden en extern): Mét beperking en zónder stress die dingen
kunnen doen die ik zinvol vind, en die bij mij horen en waar ik mij aan op kan laden; mijn
ziekten op zich hebben ook zin- ik leer daar ook van.
Energie: Mijn energie(wisselingen).
Vraag 3: Vallen de genoemde indicatoren bij vraag 2 onder de nieuwe omschrijving van
gezondheid, of gaan ze over iets heel anders?
Deels, want de verzekeraars vormen een risico en daar staat niets over in. En de invloed van
extern zaken vind ik er niet in terug.
Ik zie veel subjectieve zaken bij die indicatoren; moet ik daar gezondheid aan aflezen? Mijn
regie is ook subjectief.
Deze omschrijving draagt wel bij aan een meer gelijkwaardige relatie. Dat beamen allen!
Ieder wordt zeer bedankt voor de deelname en inbreng!
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22. Samenvatting Focusgroep met Patiënten met Longziekten
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Stakeholder Domain:
Samenstelling groep:

Huidige klachten:

Gespreksleider:
Notulisten:

Focusgroep met Patiënten met longziekten
Patiënten
Deelnemers: 3 dames, 4 heren. Leeftijd van 43-64 jaar.
Ziekteduur: Sedert 14-48 jaar. Diagnose: moeilijk behandelbare
astma.
Astma, allergieën, hyperreactiviteit, eczeem, bot en spier en oogproblemen t.g.v. medicatie, gewichtstoename, hartproblemen,
borstkanker, ADHA.
Michèle Giezenberg (haar vragen vet in tekst)
Marja van Vliet en Machteld Huber

Vraag 1: Wat vindt u van de nieuw voorgestelde omschrijving van gezondheid ‘Health
as the ability to adapt and to self manage’ / ‘Gezondheid als het vermogen flexibel om
te gaan met veranderingen en een eigen regie te voeren’? Wat vindt u er positief aan,
wat negatief?
Positief: Bijna alle deelnemers beschrijven ‘eigen regie’ als een positief aspect. Een aantal
ervaart dat eigen regie en zelfmanagement hebben hun gezondheid bevordert. Maar ook is
het zo dat je, áls je aan eigen regie en zelfmanagement doet, je ook gezonder voelt. Het goed
leren van zelfmanagement vraagt een goede begeleiding, dat is heel belangrijk. Veel van de
aanwezigen leerden hun zelfmanagement in de astmakliniek in Davos. In de gemiddelde
Nederlandse medische setting is, naar de mening van de aanwezigen, te weinig tijd
beschikbaar om zelfmanagent te leren. Maar sinds er long-verpleegkundigen zijn is er wel
meer mogelijk dan voorheen. Maar men vindt dat er wordt te weinig wordt samengewerkt
tussen disciplines. Men is het erover eens dat het goed is wanneer er een medisch
‘veiligheidsnet’ is, dat geïnformeerd is en voor ondersteuning kan zorgen, indien nodig.
Ook wordt ‘het hebben van vermogen tot’ en ‘flexibiliteit’ benoemd als positieve aspecten van
de omschrijving en ook het feit dat het concept niet statisch is maar dynamisch, want je
gezondheidstoestand is immers ook iedere dag anders.
Negatief: Je kan in zelfmanagement ook doorslaan. En onder alle omstandigheden zelf
keuzes maken is niet altijd makkelijk. Er zijn zeker ook mensen voor wie dit teveel en te
zwaar is. ‘Die ploffen liever neer en houden hun hand op’, zoals iemand zegt. Het gaat er om
een ‘middenweg’ te vinden. Zonder begeleiding is dit wel veel gevraagd. En ook al pas je je
goed aan, je bent toch ook ziek!
Vraag 2: Wat zijn voor u indicatoren van gezondheid? Waar leest u uw gezondheid aan
af?
Gezamenlijk worden de volgende omschrijvingen en categorieën benoemd:
Welbevinden: 11 x genoemd, o.a. gevoel van welbevinden; dat ik op mijn manier mee kan
doen in de maatschappij; dat ik kan werken, dat ik lekker in mijn vel zit; dat ik
zorgeloos kan genieten; etc.
De vorm van de dag, het aanpassen aan mijn energie: 7 x genoemd, o.a. dat ik mijn
afspraken kan nakomen; hoe het deze dag met mijn astma is; vooruit kunnen
denken, activiteit; etc.
Towards a Conceptual Framework relating to 'Health as the ability to adapt and to self manage'

Medicatie: 5 x genoemd, o.a. als mijn medicatie toereikend is; dat ik geen of weinig prednison
nodig heb; etc.
Invloed van buitenaf: 4x genoemd: niet met astma reageren op temperatuurverschillen;
omgeving; allergieklachten; het weer.
Stemming: Humor en een zeker cynisme; onzekerheid.
Energie: Moeheid; energie.
Klachten, lichamelijke verschijnselen: Benauwdheid (piepen); dat ik goed slaap.
Vraag 3: Vallen de genoemde indicatoren bij vraag 2 onder de nieuwe omschrijving van
gezondheid, of gaan ze over iets heel anders?
Een aantal deelnemers meent dat de indicatoren wel onder de nieuwe omschrijving valt, maar
één vindt dat ze ook bij de ‘oude’ definitie passen.
Er wordt nog gezegd dat de nieuwe omschrijving creatiever is, dat deze misschien wel
samenwerking gaat bevorderen, en dat gezondheid toch vooral een beleving is, dus een
subjectief begrip.
Ieder wordt zeer bedankt voor de deelname en inbreng!

23. Samenvatting Focusgroep met Patiënten met GGZ-klachten
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Stakeholder Domain:
Samenstelling groep:

Huidige klachten:
Gespreksleider:
Notulisten:

Focusgroep met patiënten met GGZ-klachten
Patiënten
Deelnemers: 5 dames, 3 heren. Leeftijd van 25-58 jaar.
Ziekteduur: Sedert 3-17 jaar. Diagnosen: Bipolaire stoornis, PDDNOS, depressie (major), ADD, autisme, psychose, eetstoornis.
Somberheid, vermoeidheid, ADD, angst, het minder ‘aankunnen’
van dingen, reuma.
Marja van Vliet (haar vragen vet in tekst)
Michèle Giezenberg en Machteld Huber

Vraag 1: Wat vindt u van de nieuw voorgestelde omschrijving van gezondheid ‘Health
as the ability to adapt and to self manage’ / ‘Gezondheid als het vermogen flexibel om
te gaan met veranderingen en een eigen regie te voeren’? Wat vindt u er positief aan,
wat negatief?
Positief: In de omschrijving worden een aantal uitgangspunten herkend die men positief
vindt: het gaat over iemands vermogens en mogelijkheden, over ‘in je kracht staan’ en het
positieve in mensen. Het ‘flexibel om kunnen gaan met‘ wordt ook gezien als positief, maar
voordat je dat kan moet je wel eerst kunnen wennen aan de situatie. Men verwacht dat het
gebruik van het concept een positieve werking zou hebben en ook dat het zou kunnen
bijdragen aan meer gelijkheid tussen arts en patiënt.
Een aantal deelnemers hebben ‘eigen regie’ opgeschreven als een positief aspect van de
omschrijving. Daarbij zouden zaken zoals voeding en medicatie ook onder zelfmanagement
moeten vallen. Een van de deelneemsters vertelt dat zij medicatie krijgt voorgeschreven,
terwijl ze dat zelf niet wil. Meer deelnemers sluiten zich aan bij het standpunt dat je ook eigen
Bijlage 4

regie zou moeten hebben wat betreft medicatie. Maar ook wordt gezegd: ‘Als je heel ziek ben,
dan heb je dus niet de competenties om daar tegenin te gaan, omdat je op dat moment niet
helder bent, dan weet je het niet’. ‘Maar dan is de definitie dus wel heel erg van toepassing
zijn, want dan ben je echt ziek. Bijvoorbeeld als iemand helemaal van het padje af is, met een
psychose, dan kan hij zich niet aanpassen en een eigen regie voeren’.
Als meest belangrijke van het concept wordt genoemd dat het beter is dan de oude definitie.
En het lijkt goed te passen bij de nieuwe herstelvisie: het zo volwaardig mogelijk leven, het
liefst klachtenvrij, met medicijnen. Hierbij gaat het meer om hoe je herstelt dan om je
‘absolute’ gezondheid, al is dit wel persoonlijk. Moet het woord ‘gezondheid’ dan vervangen
worden door ‘herstel’…. ? Tot slot wordt gezegd dat het nieuwe concept er aan bij zal dragen
dat mensen minder snel ‘ziek’ zijn, wat onnodige zorgkosten zal terugdringen.
Negatief: Er zijn ook vraagtekens bij de voorgestelde omschrijving. Iemand vindt de
omschrijving te onduidelijk, een ander vindt ‘m te kort en voor weer een ander is het te zwartwit. Als negatief punt wordt een voorbeeld genoemd van ‘iemand met een afgezet been, die
goed kan lopen en met een prothese alles kan, die is volgens deze definitie volledig gezond,
hoe wel die wel degelijk een handicap heeft’. De persoon die dit voorbeeld geeft denkt dat het
niet mogelijk is om gezondheid op een objectieve manier te meten; misschien nog wel aan de
somatische kant, maar niet bij de GGZ-aspecten. Een aantal zaken die worden gemist in de
omschrijving zijn ‘kwaliteit van leven’, het ‘lijden’ en ‘acceptatie’ van ziekte.
En een negatief punt is dat niet iedereen voor zichzelf op kan komen. Het risico is dat iemand
daardoor misschien niet zo snel hulp zal krijgen als misschien goed zou zijn. Een aantal
deelnemers vinden het fijn wanneer er strikte regels zijn om mensen te testen. Dat geeft hen
het veilige gevoel dat je er op tijd bij kan zijn.
‘Eigen regie’ wordt ook wel als een negatief aspect gezien; ‘eigen regie voor wat en voor
wie?’. Eigen regie heeft ook nadelen, bijvoorbeeld bij medicatie weigeraars. Er is een bepaald
inzicht nodig voor om ‘eigen regie’ te kunnen voeren. Het kan zijn dat iemand zelf denkt heel
goed bezig te zijn, terwijl dat niet het geval is. Dan moet er de mogelijkheid zijn dat er iemand
is die aangeeft wat goed is en wat fout.
Dat roept de uitspraak op dat er eigenlijk een ‘levensloopcoach’ mist in de omschrijving. Zelf
vindt deze deelnemer het erg prettig om een coach te hebben en hij voelt zich daardoor niet
minder gezond. Hij noemt ook het boek ‘neurodiversity’, waar hij veel aan heeft. Daarin wordt
het omgaan met je problemen niet beschouwd als ‘aanpassen’, maar als het gebruik maken
van de mogelijkheden. Trouwens zegt iemand, om je aan te passen, moet je eerst accepteren
dat men niet gelijk is. Dat wordt herkend. Voordat je met je beperkingen kan leven moet je het
eerst accepteren. De doelstelling van ‘Kwaliteit van leven’ zou het uitgangspunt moeten zijn
van de omschrijving, vindt een heel aantal mensen. Maar ook kracht of ‘empowerment’ horen
er bij. Belangrijk is dat het individu centraal staat.
Wat betreft de taal van het concept, verkiest een aantal duidelijk de Engelse versie.
Vraag 2: Wat zijn voor u indicatoren van gezondheid? Waar leest u uw gezondheid aan af?
Gezamenlijk worden de volgende omschrijvingen en categorieën benoemd:
Energie:
Energie niveau, evenredige energie; Unlimited health & energy; Moeheid.
Kwaliteit van leven: Kwaliteit van leven; Voor mijzelf een prettige manier van functioneren;
Toegenomen energie; helder in hoofd en fysiek goed in je vel en lijf; Balans
inlichaam en geest
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Functioneren, levensritme: Lichaam en geest functioneren; Mate van beperking in dagelijkse
zaken
Vrijheid+ acceptatie vanuit omgeving: Dat ik kan doen wat ik wil: rekening houdend met wie ik
ben; Dat ik me niet steeds hoef te verantwoorden voor mijn andere bedrading
Pijn:
Geen pijn; Handelbare pijn; Handelbare overprikkeling
Sociaal maatschappelijk functioneren: Zin om activiteiten te ondernemen(werk/sociaal);
Prettig functioneren in sociale omgeving
Acceptatie: Tevredenheid;  = acceptatie; Acceptatie
Toekomstperspectief: Levensverwachting, kwaliteit, kwantiteit; Toekomst zien
Kracht (zit tussen functioneren en vrijheid+acceptatie in): … Dat ik in mijn kracht kan blijven.
Vraag 3: Vallen de genoemde indicatoren bij vraag 2 onder de nieuwe omschrijving van
gezondheid, of gaan ze over iets heel anders?
Het sluit aan. Maar met deze indicatoren wordt een en ander al wat specifieker dan de
omschrijving zelf, maar het zou nog specifieker mogen. Men is het erover eens dat er geen
categorieën missen. De categorieën op de flip-over laten zien hoe breed het concept is. Wel
is dit moeilijk uit te leggen aan een leek. Er wordt nog gevraagd of het verschil tussen
somatische en psychiatrische patiënten wel wordt meegenomen. Deze deelnemer denkt dat
patiënten uit de psychiatrie zich meer op kwaliteit van leven en zaken als de beleving zullen
richten, terwijl somatische patiënten zich vast meer op fysieke zaken zullen richten.
Ieder wordt zeer bedankt voor de deelname en inbreng!

24. Samenvatting Focusgroep met Patiënten met Neuro-musculaire ziekten
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Stakeholder Domain:
Samenstelling groep:

Huidige klachten:

Gespreksleider:
Notulisten:

Focusgroep met patiënten met neuromusculaire ziekten
Patiënten
Deelnemers: 2 dames, 4 heren. Leeftijd van 49-63 jaar.
Ziekteduur: Sedert 7-20 jaar. Diagnosen: ALS, Myasthenia Gravis,
FHSD, CIDP, Carcoïdose
Verlies van spierkracht (soms van alle spieren NB. ook spraak),
functieverlies, kort uithoudingsvermogen, vermoeidheid, pijn,
huidproblemen (tgv medicatie).
Marja van Vliet (haar vragen vet in tekst)
Michèle Giezenberg en Machteld Huber

Vraag 1: Wat vindt u van de nieuw voorgestelde omschrijving van gezondheid ‘Health
as the ability to adapt and to self manage’ / ‘Gezondheid als het vermogen flexibel om
te gaan met veranderingen en een eigen regie te voeren’? Wat vindt u er positief aan,
wat negatief?
Positief: Verschillende aanwezigen noemen zelfmanagement als een positief aspect.
Hiervoor is niet alleen de arts verantwoordelijk, maar de patiënt ook. Kunnen aanpassen aan
veranderingen wordt herkend en ook het feit dat je naast je ernstige ziekte toch ook gezond
kunt zijn. Er is een verschil tussen je gezond ‘voelen’ en gezond ‘zijn’, ofschoon hetzelfde
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woord ‘gezond’ wordt gebruikt. Voor sommige van de aanwezigen is gezondheid de eigen
ervaring, voor anderen is het ’t fysieke of medische begrip van ‘afwezigheid van ziekte’. Men
beleeft wel dat met deze omschrijving er een verschuiving is van de meer fysieke naar de
meer ervaren gezondheid. Het wordt als positief ervaren dat het begrip breed en niet statisch
is. Overigens wordt gesteld dat het positief is als je dat kunt binnen jouw situatie! Het PGB
wordt genoemd als goed passend bij zelfmanagement, maar het dreigt nu te sneuvelen door
misbruik en bezuinigingen.
Negatief: Wat moet je managen en waar moet je je aan aanpassen? Dit is maar vaag!
En een risico van deze omschrijving van gezondheid is, dat de ziekte geen aandacht meer
lijkt te krijgen. Verder moet je dit maar kunnen! Veel hangt af van waar je wiegje heeft
gestaan, in Wassenaar of de Utrechtse Sterrenwijk of de derde wereld. ‘Alles hebben’ is geen
garantie voor geluk en gezondheid, maar er zijn nogal mensen in de samenleving
laaggeletterd, voor hen is dit niet weggelegd. De ‘ability’ heeft twee kanten, enerzijds is er een
innerlijke factor, anderzijds spelen externe factoren ook een grote rol. En als iemand zich niet
kan aanpassen, is hij dan ongezond? Genoemd wordt nog dat de artsen helemaal ontbreken
in het verhaal; word je als patiënt helemaal zelf verantwoordelijk? Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Bij voorkeur ziet deze spreker dat mensen zich verantwoordelijk voor elkaar voelen.
En tot slot: ‘welbevinden’ wordt gemist in deze omschrijving.
Vraag 2: Wat zijn voor u indicatoren van gezondheid? Waar leest u uw gezondheid aan af?
Gezamenlijk worden de volgende omschrijvingen en categorieën benoemd:
Fysiek:
Geen terugval hebben (medisch); geen last van andere zaken dan FSHD/je
ziekte, mobiliteit; verlies van functie, mogelijkheden en spierkracht.
Zingeving:
Zinvol voelen; doelen kunnen verwezenlijken; ‘open’ zingeving; soms mee
kunnen doen.
Balans:
Balans ervaren (2X); als alles klopt; stabiliteit en prettig voelen
Welbevinden: Geluksgevoel; welbevinden; gelukkig zijn.
Eigen regie:
Eigen regie kunnen voeren; keuzes kunnen maken.
Acceptatie/aanpassing: Grenzen accepteren.
Pijn:
Pijn langdurig.
Vermoeidheid: Extreme vermoeidheid.
Vraag 3: Vallen de genoemde indicatoren bij vraag 2 onder de nieuwe omschrijving van
gezondheid, of gaan ze over iets heel anders?
Over het algemeen menen de deelnemers dat de indicatoren wel onder de nieuwe
omschrijving vallen, maar de externe omstandigheden zouden meer aandacht moeten
krijgen. Iemand meent dat het allemaal bij elkaar hoort, maar niet ‘gezondheid’ genoemd zou
moeten worden. Dit gaat over het leven. En men mist het ‘welbevinden’ in de omschrijving. Er
wordt nog gezegd dat de nieuwe omschrijving creatiever is, dat deze misschien wel
samenwerking gaat bevorderen en dat gezondheid toch vooral een beleving is, dus een
subjectief begrip. Wanneer de WHO-definitie meer in dynamische zin aangepast zou worden,
zou die toch ook heel goed zijn.
Ieder wordt zeer bedankt voor de deelname en inbreng!
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25. Samenvatting Focusgroep met Reumapatiënten
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Stakeholder Domain:
Samenstelling groep:

Huidige klachten:
Gespreksleider:
Notulisten:

Focusgroep met reumapatienten
Patiënten
Deelnemers: 7 dames. Leeftijd van 40-62 jaar.
Diagnosen: Reumatoïde Artritis en Artritis Psoriatica
Ziekteduur: Sedert 2-9 jaar. Diagnosen: Reumatoïde Artritis en
Artritis Psoriatica
Vermoeidheid, pijn, last van vegetatief zenuwstelsel, ontstekingen,
slijtage, beperkte functies
Marja van Vliet (haar vragen vet in tekst)
Michèle Giezenberg en Machteld Huber

Vraag 1: Wat vindt u van de nieuw voorgestelde omschrijving van gezondheid ‘Health
as the ability to adapt and to self manage’ / ‘Gezondheid als het vermogen flexibel om
te gaan met veranderingen en een eigen regie te voeren’? Wat vindt u er positief aan,
wat negatief?
Positief: Door een groot deel van de deelnemers wordt ‘ to self manage’, vertaald als ‘eigen
regie’, als een positief aspect gezien, waarbij het eigenlijk niet uitmaakt welke ziekte je hebt.
Met eigen regie maak je zelf keuzes die bij je passen, waarbij je eigen inzicht van belang is.
Je moet daarbij je eigen inzicht aanpassen aan de ziekte die je hebt. Bijvoorbeeld het
omgaan met het bewaken en niet overschrijden van je grenzen wordt gezien als een aspect
van eigen regie.
Zelfmanagement kan soms moeilijk zijn en soms moet de regie aan iemand anders worden
overgegeven, bijvoorbeeld waar het om medicatie gaat. Iemand meent dat medicatie iets is
waarover je niet zelf kunt beslissen omdat de arts het voorschrijft, maar een ander denkt dat
ook wat betreft medicatie je de eigen regie kunt houden. Goede begeleiding door een
multidisciplinair team wordt door meerdere aanwezigen als prettig ervaren. Hierbij zouden het
ideaal zijn dat er ook ervaringsdeskundigen bij betrokken zijn, in plaats van dat alleen maar
gezonden je vertellen wat te doen.
‘The ability’, vertaald als ‘het vermogen’, wordt gezien als een meer positieve benadering van
gezondheid, als een kijken naar wat mogelijk is, in plaats van kijken naar je beperkingen. Dat
is fijn, maar dan moet je wel beschikken over dat vermogen. Om je eigen vermogen te
gebruiken als je ziek bent, moet je je beeld wel verschuiven en aanpassen. Als je net te horen
hebt gekregen dat je een ziekte als reuma hebt, dan staat je hele leven op z’n kop. Maar als
je leert hoe je ermee om kunt gaan, dan ontdek je wat er mogelijk is en kun je weer van het
leven gaan genieten, in plaats van alleen maar beperkt te worden door de reuma.
Genoemd wordt dat als je vanuit het nieuwe concept kijkt, je je ziekte moet accepteren. Hier
is niet iedereen het eens met het woord ‘acceptatie’. Een van de deelnemers denkt dat het
e
voor haar makkelijker is om haar ziekte te accepteren dan voor anderen, omdat ze al de 7 in
de familielijn is met reuma, en vergeleken met de rest van haar familie gaat het met haar veel
beter. Voor anderen geldt dat ze vinden dat je zo’n ziekte niet kan accepteren, maar dat je
ermee moet leren om te gaan. Het verschilt per persoon wat mogelijk is en op welke manier
men hier naar op zoek gaat. Iedereen heeft zijn of haar eigen bagage en intellect. Het proces
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kan worden begeleidt door bijvoorbeeld een medische psycholoog, een proces met
revalidatie, cursussen, internet, of door met anderen te praten.
Een andere deelneemster meent dat er met het voorgestelde concept meer plaats is voor een
holistische benadering, wat bij haar benadering van gezondheid past. Ze herkent dit vooral in
de woorden ‘eigen regie’. Dat het niet alleen over zelfmanagement bij fysiek functioneren
gaat, maar ook om de sociale context en bijvoorbeeld werk, spreekt aan. Het is belangrijk om
hierin een balans te houden. Als het niet lukt om die balans te houden als chronisch zieke, en
je overschrijdt je grenzen, dan kan dat ook doorwerken in je geestelijk welzijn. De anderen
herkennen dit.
Ook wordt als positief beschouwd dat de omschrijving uit gaat van ‘de mens als individu’. Een
patiënt is meer dan alleen z’n ziekte is en het voorgestelde concept draagt bij aan de
verandering van het perspectief, zodat het individu centraal staat en niet de ziekte. Vanuit dit
concept worden mensen niet in hokjes geplaatst.
Negatief: Veel deelnemers herkennen dat niet iedereen het vermogen heeft om zelf de regie
te voeren; dat is voor iedereen persoonlijk. In die zin is het ‘vermogen’ ook een negatief
aspect van de omschrijving. Ook wanner je écht ziek bent is het heel moeilijk om je eigen
regie te voeren. Er wordt toegevoegd dat het begrip ‘eigen regie’ verder moet worden
uitgelegd. En iemand vraagt zich af of dit concept wel wereldwijd zou kunnen worden
gebruikt.
Zoals eerder gezegd werd, moet men zijn of haar beeld verschuiven als men ziek wordt. Als
je ziek wordt weet je nog niet wat er allemaal verandert. Je vermogens veranderen, maar je
weet niet hóe. Verder betekent chronisch ziek zijn, dat je je elke dag moet aanpassen. Het is
een ontwikkeling die je door moet maken.
Eén van de aanwezigen vindt het maar een vreemde omschrijving en denkt daarbij niet aan
gezondheid. Voor haar is gezondheid toch vooral ‘niet ziek zijn’. Deze eerste associatie wordt
door verschillende deelnemers bevestigt. Sommigen verklaarden na het lezen van het artikel
meer duidelijkheid te hebben over de omschrijving, anderen vonden het nog steeds niet
passen bij gezondheid. Over de formulering zelf wordt gezegd dat het eerste deel heel breed
is en dat het begrip ‘eigen regie’ uitleg verdient.
Vraag 2: Wat zijn voor u indicatoren van gezondheid? Waar leest u uw gezondheid aan af?
Gezamenlijk worden de volgende omschrijvingen en categorieën benoemd:
Energie:
Als ik mijn energie goed verdeel over de dag; Energie aan het einde van de dag
niet op; Ik voel mij gezond als ik veel energie heb; Energie; Als ik een hele dag
rond kan sjouwen (= energie); Energie level op orde.
Participatie: Als ik mijn ‘ding’ kan doen; Kan werken en kennis vergroten ondanks pijn of
Moeheid; Als ik niet teveel beperkingen heb; minder beperkingen hebben.
Pijn hanteerbaar: Als ik bijna vergeet mijn medicijnen in te nemen; Pijn op aanvaardbaar
niveau; Realiseer mij, hé geen pijn; Als de pijn op de achtergrond aanwezig; Als
ik de pijn kan handelen.
Concentratie (verbonden aan participatie, energie en ‘pijn hanteerbaar’): Geconcentreerd
kunnen werken.
Balans:
Goede balans tussen werk en privé; Als ik na inspanning relatief snel herstel; Als
ik me niet moe voel.
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Positiviteit: Als ik nog een leuke moeder vrouw kan zijn (voor mezelf en omgeving); Kunnen
Genieten; Als ik onder de mensen kom, geniet van omgeving; Brede visie
houden.
Zelfstandigheid: Onafhankelijk
Vraag 3: Vallen de genoemde indicatoren bij vraag 2 onder de nieuwe omschrijving van
gezondheid, of gaan ze over iets heel anders?
Het overzicht op de flipover wordt als een compleet plaatje gezien dat ruimte geeft en past bij
de omschrijving. Wel is het voor iedereen persoonlijk hoe het wordt ingevuld.
Ieder wordt zeer bedankt voor de deelname en inbreng!

26. Samenvatting Workshop met De Booghkring, Patiënten met Neurologische
aandoeningen
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Stakeholder Domain:
Samenstelling groep:

Gespreksleider:
Notulisten:

De Booghkring
Patiënten
De Booghkring is een periodieke bijeenkomst voor
hogeropgeleiden met niet-aangeboren hersenletsel, een chronische
neurologische ziekte of een neurologisch veroorzaakte lichamelijke
handicap. Aanwezig zijn 11 deelnemers
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)
Machteld Huber en Michèle Giezenberg

Op de bijeenkomst van januari 2012 heeft Machteld Huber, na een inleiding, de
aanwezigen – allen mensen met verschillende vormen van hersenletsel - gevraagd om
op te schrijven wat voor hen persoonlijk, aspecten van gezondheid zijn (Vraag 2 dus).
Een deelneemster, die half verlamd is door haar ziekte, schreef over gezondheid: ‘mijn
gezondheid heeft niet zoveel te maken met mijn ziekte’.
Voor sommigen heeft gezondheid te maken met ‘het niet beperkt worden’, door bijvoorbeeld
ziekte. Vrijwel iedereen vindt het van belang om de ‘eigen regie in handen te nemen’, ook wel
omschreven als ‘zelfstandigheid’ of ‘zelfmanagement’. ‘Mobiliteit’ en ‘cognitief functioneren’,
zoals ‘het vermogen om te communiceren’ worden als belangrijk gezien. Hierop aansluitend
omschreven anderen ‘vrijheid’, ‘onafhankelijkheid’, om ‘zowel fysiek als mentaal in staat te
zijn’ te doen wat je gepland hebt. Een deelneemster met een herseninfarct schreef dat de tijd
ervoor gezorgd heeft dat ze nu weet wat ze wel en niet kan, waardoor ze zich mentaal
gezonder voelt. Anderen omschreven ‘ziektebeeldinzicht’ en ‘acceptatie’, een ‘reëel besef van
haalbaarheid’ als een verbetering van hun gezondheid. Ook noemde iemand ‘individualiteit’
als een belangrijk aspect van gezondheid.
Verschillende mensen relateren gezondheid aan sociale aspecten, zoals ‘het in sociale zin
moeiteloos in allerlei manieren kunnen bewegen’ en ‘progressie op sociale aspecten; van
alleen naar samen’. Andere woorden genoemd, zijn ‘sociaal netwerk’, ‘maatschappelijke
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betrokkenheid’, ‘aanwezigheid van vriendschappen’. ‘Emotioneel welbevinden’ en ‘kunnen
genieten’ worden ook meerdere keren genoemd als positief aspecten voor gezondheid. En
woorden als ‘zelfvertrouwen’, ‘mogen zijn wie je bent’ en ‘liefde voor jezelf’.
Éen van hen houdt regelmatig een blog bij en vertel hierin over de ontmoeting: ‘Opvallend
was dat, als het gaat om de beleving van gezondheid, onze beperkingen slechts een kleine
rol spelen en dat we aspecten als eigen regie, zelfmanagement en ruimte voor het individu
veel belangrijker vinden.’
In totaal werden 60 uitspraken gedaan over aspecten van gezondheid, die zijn
samengevat in 17 indicatoren:
- Eigen regie (zelfmanagement)
- Sociale contacten
- Ziekte inzicht
- Reëel besef van haalbaarheid
- Mobiliteit
- Cognitief functioneren
- Niet beperkt worden
- Vrijheid
- Onafhankelijkheid
- Emotioneel welbevinden
- Maatschappelijke betrokkenheid
- Zelfvertrouwen
- Genieten
- Individualiteit
- Hanteerbare pijn
- Degeneratie beperken
- Vooruitgang.
Ieder wordt zeer bedankt voor de deelname en inbreng!

27. Samenvatting interview met Lejo van der Heiden, Ministerie VWS
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Instelling:
Stakeholder Domain:
Interviewer:

Drs. L.J. van der Heiden
Ministerie VWS, Directie Publieke Gezondheid, Afdelingshoofd
Openbare Gezondheidszorg, te Den Haag
Beleidsmaker
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)

Vraag 1: Wat vindt u van het concept ‘Health as the ability to adapt and to self
manage’? Wat vindt u er positief aan, wat negatief?
Wat ik er heel positief aan vind, is dat het ons aanzet om op met een andere manier met
gezondheid om te gaan. Het kan de basis gaan vormen, als we op die manier gaan
redeneren, om op een andere manier de publieke gezondheid, preventie en curatie te gaan
benaderen. Wat we zien is dat we in de toekomst, niet over één twee jaar maar wel op de
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langere termijn, op een hele andere manier met gezondheid zullen moeten omgaan dan we
nu doen, wat verband houdt met de discussie over de houdbaarheid en de betaalbaarheid
van de zorg. Als je dat niet beleidsmatig doet, dan gebeurt dat wel vanuit de maatschappij.
Dus dan verandert de definitie werkenderweg vanzelf. Over 30 á 40 jaar zullen we niet meer
met zorg omgaan zoals we dat nu doen.
Kan je daar een voorbeeld van schetsen, in welke zin verandert het?
e
Dat je niet voor elke klacht naar de dokter gaat. Het is een halverwege 20 eeuws concept dat
je recht op dingen hebt. Ook maatschappelijk zien we al dingen veranderen, in die zin van dat
burgers ‘recht’ hebben op zorg naar wat mensen ‘nodig hebben’. Bij sociale verzekeringen
zien we dat je niet meer recht op een uitkering hebt, maar de vraag is wat kun je nog wel
doen en wat kun je niet meer doen? Met de zorg gaat het ook die kant op, wel op een andere
manier. Je zult zien dat we niet alles meer gaan behandelen, maar op een andere manier met
ziekte omgaan, met diabetes en met andere zaken. Het is nu nog heel erg zo, dat je 'recht
hebt op zorg', op ouderenzorg, die moet je dan ook gaan gebruiken. Dat is bij de WMO nu
ook aan het veranderen. Ik denk dat dát concept van zorgbeleving en zorgverlening gaat
veranderen. Op grond van beheersbaarheid en houdbaarheid. De manier waarop wij nu zorg
leveren is niet houdbaar in termen van personeel. Zelfs al zouden we het kunnen betalen met
een nieuwe gasbel of zo, en ons zouden kunnen permitteren om 30% van ons BNP aan zorg
te besteden, dan haal je het niet met arbeidskrachten. De vergrijzing is een prop die er nu
aankomt, maar dan weer afvlakt. Het is met name de manier waarop de zorg steeds groeit
(de wet van Baumol). De arbeidsproductiviteit in de gezondheidszorg is lager dan elders en
daarmee wordt je ook steeds duurder. 30% van het BNP kan je je misschien veroorloven,
maar 30% van je arbeidskrachten niet! En deze nieuwe definitie helpt bij dat denken over een
andere zorg in de toekomst.
Zitten er ook nadelen aan? Wat vind je negatief?
Het is nu nog abstracter dan de huidige definitie. Als ik ´m lees moet ik er heel erg over
nadenken. De mogelijkheid om je aan te passen, hoe meet je dat? Wat is het precies, kan ik
dat? Ben ik nu wel of niet gezond? Ik weet van mezelf dat ik bij de huidige definitie niet
gezond ben vanwege de ‘compleetheid’, als je dat weglaat dan voel ik me al redelijk gezond.
Het nadeel is dat het moeilijk te visualiseren valt vanuit je eigen referentiekader. Heb ik dat
aanpassingsvermogen? Wat is dat dan precies?
Heb je een voorkeur hoe het dan anders zou moeten?
Nee, zo simpel is dat niet. Het feit dat je het dynamische karakter erin brengt vind ik heel
positief. Je zou een programma van eisen kunnen opstellen, om dat framework te maken. Het
moet heel makkelijk begrijpbaar en te visualiseren zijn, dat je er een gevoel bij krijgt, dat je je
er wat bij kan voorstellen. En dat heb ik bij deze definitie nog niet. Dat komt ook omdat wij
allemaal van kinds af aan zijn opgevoed met het idee: je bent gezond of je bent ziek, of
schoolziek... Daar heb je wel een beeld bij. Je zou hem het liefst willen kwantificeren of
meetbaar maken. Tegelijk weet je dat dat waarschijnlijk niet mogelijk is. Je zou naar een
begrip toe moeten waar iedereen wel een beeld bij heeft. Je kunt iedereen vragen ben je
verliefd of niet? Iedereen heeft daar wel een beeld bij, zonder dat je dat kan meten. Misschien
is het een kwestie van het er gewoon maar er in pompen. De NPHF (Nederlandse Public
Health Federatie) is nu bezig met stellen dat gezondheid net zo´n begrip moet worden als
duurzaam. Dat is zo gevormd dat iedereen daar wel een beeld bij heeft, zonder dat je het
hoeft te definiëren. Herman Wijffels heeft een paar weken geleden daar een lezing gehouden
51
over de gezondheidszorg . Dat verhaal is niet nieuw, maar wat het mooie ervan is, is dat hij
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het in duurzaamheid en sociale wetgeving inbedt en stelt dat met name de gezondheidszorg
achter loopt. Dat past in jouw verhaal. Hij schildert dat er een beweging gaande is waarbij we
gaan van lineaire processen naar circulaire processen. Van hiërarchische driehoekorganisaties, naar netwerk-organisaties. Netwerk organisaties vereisen meer die circulaire
processen. In de milieusector zie je een trend van 'end of pipe-solutions', waarbij je de
vervuiling wegzuivert, naar processen die op zich niet meer vervuilend zijn. Vervolgens ga je
kijken of je afvalstoffen kan hergebruiken.
Eerst keken wij naar mensen vanuit het perspectief: recht op uitkering. Die mensen gooi je als
het ware weg; zij zijn eigenlijk 'afval van de maatschappij’. De maatschappij accepteert niet
meer dat het zoveel geld kost. De vraag is nu, wat kunnen mensen wel doen zodat je ze in
het systeem blijft houden?
In die zin is de gezondheidszorg nog sterk een end of pipe-solution: we wachten tot iemand
ziek wordt en dan gaan we repareren. Maar er zou veel meer voorkomen moeten worden dát
iemand ziek wordt. De gezondheidszorg is sterk gespecialiseerd. Je kunt wel sterk
specialiseren, maar dan moet je goed in netwerken werken en door-koppelen als dat nodig is,
terwijl de gezondheidszorg nu nog heel hiërarchisch georganiseerd is. Volgens mij sluit dit
verhaal van Wijffels goed aan bij waar jij mee bezig bent.
Een tussenvraag: Maken jullie verschil tussen zelfmanagement en eigen regie? Er zijn
specialisten die menen dat je dat moet onderscheiden.
Zelfmanagement wordt als een panacee gebruikt voor de kostenbeheersing. Ik heb het een
beetje afgehouden van onze afdeling bij de directie PG. Chronische ziekten zijn net zo’n grote
volksbedreiging als infectieziekten. Maar het beleid ten aanzien daarvan begon zich steeds
meer te richten op de organisatie van de zorg en dat hoort niet thuis bij deze directie. Bij dat
disease-management kwam ook het zelfmanagement naar voren, maar dat hoort dan in mijn
optiek meer bij de directie Markt en Consument.
Ik zie wel dat het eigenlijk twee vormen zijn. Er zijn mensen die van eigen regie spreken, nl.
dat je als patiënt je eigen zorgplan en behandelplan samen met de arts samenstelt. En er zijn
de meer uitvoeringsdingen die je zelf kunt doen, zoals zelf wondbehandeling doen, zelf je
insuline spuiten, zelf je eigen dossier bijhouden, op afstand even hulp vragen via Skype,
zonder dat je direct naar de huisarts moet. Dat is de pragmatische kant ervan, daarnaast zie
je natuurlijk de abstracte regie-discussie.
Die pragmatische kant noem je dan zelf management?
Ik zie dat op allebei die fronten hetzelfde woord gebruikt wordt, nl. zelfmanagement. Ik heb
niet zoveel met definities in die zin. Als iedereen weet wat je bedoelt dan is de
smaakversterker gewoon Maggi. Zo is er ook die discussie over wat nu selectieve en
universele en zorggerelateerde en collectieve preventie is. Op een gegeven moment gaat het
een eigen leven leiden.
Hebben jullie ook te maken met het LAZ, het Landelijk Actieprogramma
Zelfmanagement?
Daar doen wij niet zoveel mee. Het gaat voornamelijk vanuit directie MC, markt en
consument. Dat gaat met name om disease-management.
Jullie houden dus het meer praktische en het meer beleidsmatige uit elkaar? Ja.
De laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden is een probleem. De SP zet de
laaggeletterdheid in om het systeem veranderen. Het systeem gaat heel erg uit van een
rationele beslissende burger, waarbij je je moet afvragen of grote groepen dat kunnen. Ik kan
kiezen om mij niet in mijn polis te verdiepen, maar er zijn natuurlijk ook sommige groepen die
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helemaal niet verzekeraars kúnnen vergelijken. Wij kunnen dit wel een goede definitie vinden,
maar in een achterstandswijk ligt dat zeer waarschijnlijk anders.
Hebben jullie daar antwoorden op?
Er is wel een schuchtere beweging aan de gang, dat zie je in onze gezondheidsnota. In een
gezonde wijk zijn ze daar wel goed mee bezig, om met bewoners samen te kijken wat er wel
en niet moet gebeuren voor de gezondheid. Als je probeert aan te sluiten bij wat mensen zelf
voor belang hebben, het hele concept van motivational interviewing, en dan kijkt hoe
gezondheid daarbij kan helpen, bij doelen die mensen zelf stellen. Iedereen zegt dat
gezondheid het belangrijkste voor mensen is. Als je vraagt wat ze daarmee bedoelen zeggen
ze dat het gaat om lekker in je vel te zitten en zo. Maar iedereen is er van overtuigd dat het
collectief wel goed gaat met de gezondheid. We zijn één van de gezondste landen ter wereld.
Als je in nood bent, wil je geholpen worden, zo goed mogelijk, zo snel mogelijk en zo
goedkoop mogelijk, zonder wachttijd.
Vraag 2: Wat zijn voor u indicatoren voor gezondheid? Waar meten jullie gezondheid
aan af?
Ik denk dat het vooral op individueel niveau heel veel heeft te maken dat lekker in je vel
zitten, met welbevinden en het geluksniveau, het kunnen doen wat je wil doen, genieten van
de kleinkinderen of van hun autootje.
Hoe verbind je dat met gezondheid?
Gezondheid is een middel om dat te bereiken. Mijn fysieke gezondheid zegt mij niks, als alle
celletjes doen wat ze moeten doen en in volmaakte harmonie zijn. Gezondheid is een middel
om te kunnen doen wat ik leuk vind. Als mijn fysieke gezondheid goed is en ik zit met een
BMI van 24 en een sixpack op de bank, maar ik verveel me, dan voel ik me zeker niet
gezond. De mentale gezondheid is waarschijnlijk het meest belangrijke. Maar we zijn erg
gewend om gezondheid in fysieke termen te definiëren, terwijl de mentale factoren veel
belangrijker zijn.
Zie je daar ook een tendens van verandering in?
Ja, 200 jaar geleden was het met de fysieke gezondheid van de meesten niet goed gesteld.
Dat is natuurlijk een voorwaarde om de dingen te kunnen doen die je wilt. We hebben veel
meer vrijheidsgraden gekregen dan vroeger en dan ga je naar een volgend stadium en dan
worden alle mentale factoren veel belangrijker.
En sociale factoren?
De sociale factoren vormen weer een complexe relatie met die mentale factoren. Die sociale
omstandigheden, werken of niet, en dus ook geld, zijn ook een hulpmiddel voor je
gelukkigheidsfactor.
Equity, speelt dat in het beleid een rol? Het feit dat er een relatie is tussen minder grote
inkomensverschillen en een betere algemene gezondheid?
Het lastige is dat we met die sociale gezondheidsverschillen beleidsmatig heel weinig
kunnen. Academisch kan je dat vaststellen, maar de oplossingen zijn niet eenvoudig.
Je praat dan over hele grote groepen, hoger of lager opgeleiden. Je moet dan veel meer naar
doelgroepen toe om zaken te beïnvloeden. Equity discussies in andere landen richten zich op
de toegang tot de zorg. En die toegang is in Nederland grosso modo heel erg goed. We
hebben dus gelijke toegang voor alle groepen. Zelfs zozeer, dat hoger opgeleiden uit andere
landen hier (in Den Haag) klagen dat ze geen speciale behandeling krijgen. Behalve voor
illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers, daarvoor is de 'noodzakelijke zorg' ingevoerd.
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De toegang tot de zorg is wel gelijk, maar de uitkomsten van zorg zijn niet altijd gelijk. De
effecten en de behandelingen zijn niet gelijk, hoog opgeleiden krijgen toch vaker de betere
behandelmethoden. Ze zijn assertiever en kunnen beter met artsen spreken. Politiek is het
wel een issue, maar beleidsmatig is het heel moeilijk.
Terug naar indicatoren voor gezondheid? Individuele indicatoren heb je genoemd,
welbevinden is heel belangrijk en gezondheid als voorwaarde daartoe. Hoe kijk je
collectief?
Dan praat je bijna over de economisch en mentale staat van het land, je BNP. Uit de
ontwikkelingssamenwerking ken ik de VN Human Development Index, die een combinatie
maakt van niet alleen de economische ontwikkeling, maar ook de menselijke ontwikkeling, de
scholingsgraad, toegang tot gezondheid, een heel aantal van dat soort sociale indicatoren.
Dat vind ik een goede indicator voor de collectieve gezondheid van het land.
Levensverwachting ook natuurlijk, dat is bij ons ook een belangrijke maat. Je kunt ook andere
maten nemen. De gezonde levensverwachting is al veel beter. Het Nederlandse stelsel komt
als een van de hoogste naar voren. En er worden regelmatig studies gedaan naar de 'health
behaviour in school children', de gezondheidstoestand van kinderen. Kinderen in Nederland
zitten grosso modo goed in hun vel. Dan praat je over de gezondheid van het land, méér dan
over het individu.
De komende tijd gaat het er om, om van gezondheid naar kwaliteit van leven te komen. Hoe
zet je je capaciteiten in die je hebt, om voor jouw gevoel nuttige dingen te doen?
Je zegt, we gaan van gezondheid naar kwaliteit van leven en dan definieer je
gezondheid dus als fysieke gezondheid?
Ja, dat is zoals het nu nog is. Maar als je kijkt naar de definitie van de WHO, ook al is de
complete staat, van fysieke, mentale en sociale ‘well being’, dan kan ik niet nog meer
bedenken om kwaliteit van leven te omschrijven. Dat is ook de discussie die we hebben. Het
rare is dat nu in Nederland de levensverwachting sterk gestegen is en de ervaren gezondheid
net zo hard mee stijgt, maar de gezonde levensjaren stijgen niet mee. Zie het boekje ‘De
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gezondheidsepidemie’ . We worden eigenlijk steeds zieker. Maar we beleven ons als
gezond.
Als je van gezondheid naar kwaliteit van leven gaat, medicaliseer je dan de
samenleving niet, zoals iemand zei?
Nee, juist niet!
Dit plaatje vind ik behulpzaam: Op de horizontale as de levensduur en op de verticale as de
bevolking.
In 1850 hadden we een hoge kindersterfte en een kleine groep werd echt oud.
Langzamerhand is de grafiek opgeschoven, de gestreepte lijn. Wat je ziet is dat we in de
afgelopen eeuwen niet veel ouder zijn geworden. Het verschil is dat het er vroeger maar één
of twee waren die 85 of ouder werden en het nu er veel meer zijn. Wat je zou willen is dat alle
mensen die geboren worden, blijven leven en dan aan het eind van hun leven zonder een
lang ziekbed gelukkig dood gaan; we noemen dat rectangularisatie, het gestippelde ideaal.
Wat je aan het proberen bent is om de curve naar rechts op te schuiven. Hoe krijg je de
gezonde levensverwachting zo dicht mogelijk bij de totale levensverwachting? Hoe blijf je ook
in de laatste jaren voor je dood zoveel mogelijk kwaliteit van leven houden?
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verandering van denken over zorg en ziekte, dat geeft een push. Het is één van de factoren
die daarin meespeelt. Zoals de volgende VTV meer over participatie zal gaan.
Wil je verder nog iets kwijt? Nee!
Veel dank voor dit gesprek!

28. Samenvatting interview met Henk Smid en Martijntje Bakker, ZonMw
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:

En een ander belangrijk aspect is dat deze lijn voor hoog opgeleiden heel anders verloopt
dan voor laag opgeleiden. Het verschil tussen gezonde levensverwachting en
levensverwachting is voor laag opgeleiden veel groter dan voor hoog opgeleiden. Hoe krijg je
laag opgeleiden nu dichter bij de hoger opgeleiden, hoe krijg je een lage gezonde
levensverwachting dichter bij de hogere?
Dat zijn allemaal kwaliteit van leven discussies.
De discussie die nu speelt is of artsen alles nog moeten behandelen? Stel je hebt iemand in
het verpleeghuis met een CVA. Daarbij kun je proberen de kwaliteit van leven te verbeteren
door veel medicijnen te geven. Je kunt ook goede zorg en aandacht bieden, dan leeft iemand
misschien wel korter, maar is wel happy. Je kunt het langer laten duren met medicijnen. Het
is belangrijk wat mensen zelf willen.
Mijn derde vraag: Vind je die dingen die je nu beschrijft passen bij het nieuwe
concept?
Ja volgens mij vallen die er wel onder. Dat vind ik het mooie van die ‘ability to adapt’. Als je
een gemiddelde diabetespatiënt, die goed ingesteld en actief is, vraagt of die gezond is, dan
zal die ‘ja’ zeggen. Die persoon is in staat om ondanks zijn beperking daar mee te leven en
alle dingen te doen die hij doet. Waar je naar toe wilt is dat alle chronische patiënten
'brildragers' zouden kunnen worden. Dat ze alles kunnen doen wat ze willen, ondanks hun
beperking, maar waar ze dan geen last van hebben. De dokter blijft daar bij nodig. Maar we
moeten mensen steeds meer in hun kracht gaan zetten. Maar we moeten er als maatschappij
ook anders mee om leren gaan. Diabetespatiënten, als ze goed ingesteld zijn, hebben
dezelfde levensverwachting als niet-diabeten. Toch ondervinden 65% van alle diabeten
hinder in hun dagelijks leven, bijvoorbeeld met het vinden van werk, om dingen te kunnen
doen die ze willen doen. En daar is eigenlijk geen reden voor. Maar dat vraagt wel wat van
ons als maatschappij.
Tot slot: Wat zou je als ideale uitkomst van ons project zien?
Dat de WHO haar definitie gaat veranderen! Maar dat zal nog wel een paar jaar duren.
Het project is heel erg agenda-settend. Dit soort discussies over het meer schuiven naar
kwaliteit van leven, meer aandacht voor sociale omstandigheden, mentale omstandigheden,
Bijlage 4

Instelling:
Stakeholder Domain:
Interviewer:

Drs. H.J. Smid, directeur ZonMw & Dr. M.J. Bakker lid
managementteam ZonMw
Er wordt een gesprek tussen beiden gevoerd, waarbij niet ieder
apart wordt geciteerd. NB. Zij geven hun eigen meningen en
verwoorden niet ‘HET’ ZonMw-standpunt, zo dat er al zou zijn.
ZonMw, Den Haag
Beleidsmakers
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)

Vraag 1: Wat vinden jullie van het gezondheidsconcept, als je vanuit je werk bij ZonMw
praat? Wat is er positief en wat is er negatief aan?
Als ik het hier met verschillende mensen bespreek kom ik er op uit dat we het bij chronische
ziekten goed vinden passen, daar kun je tot op zekere hoogte aan wennen, maar het
impliceert wel een soort werkproces. Er overkomt je iets en daar ga je mee aan de slag en als
je daarbij bepaalde coping strategieën leert gebruiken, kan je daar beter of minder goed mee
leren omgaan. Dus positief voor het chronisch zieken-domein, maar als je iets acuuts
overkomt, dan is het heel moeilijk om zo'n soort werkproces te hebben.
Die ability to adapt geldt volgens mij ook in situaties waarbij je nog niet te maken hebt met
een ziekte, maar waarbij je in wel staat bent je aan te passen aan wijzigende
omstandigheden, bijvoorbeeld stress op de werkplek. Kunnen mensen zich zó opstellen dat
ze er niet ziek van worden? Zijn mensen in staat de prikkels zó te verwerken, dat zij hun
repertoire - het biologische, maar vooral ook het mentale repertoire – zo aanpassen, dat zij
hun werk goed doen, maar dat ze ook hun fitheid behouden? In die vorm geldt het
gezondheidsconcept ook voor preventie en gezondheidsbevordering.
Een zwak punt aan de omschrijving vind ik dat als ik rook, drink, te dik ben en niet beweeg,
maar mij prima voel, dan kan ik stellen dat ik met mijn ability to adapt gekozen heb voor alles
waar ik mij prettig bij voel. Ik manage mijzelf zo dat ik pillen voor de hoge bloeddruk bij de
dokter haal, zodat die omlaag gaat en ik mijn patatje weer kan eten. Stoppen met roken en
meer gaan bewegen zou mij veel stress opleveren, dus dat doe ik niet. Daar loopt het
concept toch vast?
In dat verband is het goed als er een aantal indicatoren van gezondheid komen, bijvoorbeeld
in het voorgestelde spin-diagram, die een combinatie zijn van mentale, sociale en somatische
aspecten. Als je in zo'n situatie gaat scoren, dan heb je niet overal een hoge score, want bij
sommige indicatoren scoor je wat lager en bij een aantal andere, je welbevinden, zit je goed.
En dan is het punt, wat doe je met zo'n bijna discrepante uitslag? Hoe ver moet je met
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preventiemaatregelen gaan om mensen te overtuigen dat ze het anders moeten doen? Er zit
wel iets normatiefs in dat diagram.
Gezondheid heb je in eigen hand, als jij in staat bent je goed aan te passen en je zelf goed te
managen, dan ben je gezond. Dus dat impliceert dat als je ongezond bent, dat je dat niet
goed kan. Tegenwoordig zeggen ze: ‘je maakt je eigen keuzes’. Maar je moet wel in staat
worden gesteld om over de juiste informatie te beschikken, om een juiste keuze te kunnen
maken. Als je alleen kiest op welbevinden of bevrediging dan is dat niet altijd een goede
raadgever. Effecten van ongezond gedrag worden pas na een tijd ervaarbaar, voorlopig voel
je je er prima bij. Maar na 5 jaar heb je er spijt van! Dat vind ik een ingewikkeld aspect aan
het nieuwe concept.
En de uitwerking van de definitie beoogt ook een soort meetbaarheid te hebben. Want
uiteindelijk wil je in een beleid toch de vraag beantwoorden: ‘Voelen mensen zich gezonder?’.
De objectieve versus de subjectieve meting is wel ingewikkeld.
Je kan ability to adapt ook anders interpreteren. Als je bijvoorbeeld beperkingen hebt en zelf
vindt je dat je daar gezond mee omgaat. Stel, ik heb een signaal in mijn lichaam dat er iets
niet goed is met mijn self management en ik ben in staat om vervolgens mijn levenspatroon
aan te passen, dat zie ik ook als ability to adapt. Je kunt signalen hebben als een te hoge
bloeddruk of bloedsuiker, terwijl je je wel goed voelt. Dan kun je ook redeneren in termen van
mentale fitness: hoe ben je staat om daar mee om te gaan? Kan je de mentale weerbaarheid
van mensen vergroten waardoor mensen uiteindelijk beter voor zichzelf kunnen beslissen?
Maar ik denk dat ook dat op zich een test is, of je in staat bent om zelf op grond van, of
zelfinzicht, ofwel waarden die je krijgt, je leefpatroon aan te passen? Dat is ook een mate van
gezondheid. Dan kom je dus op termen als mentale fitness; wat kunnen mensen zelf?
Dus de ability to adapt zou je vanuit ons vakgebied objectief definiëren naar de mate waarin
mensen de juiste keuzes maken?
Vanuit preventie gezien zou iemand moeten stoppen met roken, minder moeten drinken,
enzovoort. Maar toch: Een individu kan de ability to adapt heel anders invullen. Die kan ook
zeggen: ja, eigenlijk zou ik mijn leefstijl aan moeten passen, maar als ik naar de dokter ga en
hij schrijft me pillen voor, dan is het symptoom bestreden en hoef ik die moeilijke
gedragsverandering niet te doen. Dus zijn ability to adapt is dat hij naar de huisarts gaat en
zich medicatie laat voorschrijven in plaats van dat iemand zijn leefstijl verandert, waardoor hij
die medicatie misschien niet eens meer nodig heeft.
Ik ga er van uit dat iemand die volwaardig in z'n leven staat zijn zelfmanagement zo zal
kiezen dat het hem goed zal doen. Als iemand dat niet kan, dan moeten er mogelijkheden
beschikbaar zijn waarmee iemand zijn mentale weerbaarheid kan vergroten, zoals het
Trimbos Instituut daar strategieën voor ontwikkelt. Voor mij is niet de absolute uitkomst dat
iedereen moet stoppen met roken. Ik vind roken voor sommige mensen een acceptabele
vorm van zelfmanagement en in de chronische psychiatrie vind ik het zelfs onmenselijk als
het roken mensen verboden wordt. Voor hen is op dat moment die sigaret een bijdrage aan
de kwaliteit van het leven en dat geldt ook voor vet en ongezond eten.
En als iemand tijdelijk onder grote stress er voor kiest een sigaret te roken, dan is dat een
vorm van self management om met stress om te gaan.
Als die persoon na die stressvolle situatie weer in staat is om naar zijn oude niveau terug te
gaan, dan denk ik: perfect, zijn zelfmanagement is oké, want in een tijdelijke situatie doe je
iets om je tijdelijke situatie even te managen, en je kunt weer terug naar je oorspronkelijke
gezonde situatie. En dat is dus het flexibele van die schijnbaar normatieve definitie, je kunt
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hem heel flexibel toepassen. Er zijn situaties denkbaar waarbij je ook binnen deze definitie
kan zeggen dat roken best wel aangewezen is.
Je moet het vanuit verschillende perspectieven bekijken, dat staat ook in het BMJ artikel.
Maar is die ability to adapt en self manage iets wat jij als individu bepaalt, of zit er toch een
soort van normatieve score aan? Het kan zijn dat je kiest voor een leefstijl die de
maatschappij uiteindelijk veel geld gaat kosten. Dus vinden we toch dat we met je in gesprek
moeten om te kijken of je andere keuzes kunt gaan maken?
Ik zou toch kiezen voor je eigen leven en je eigen gezondheid, niet zozeer; gaat het de
maatschappij geld kosten. Het is denk ik ook voor ZonMw, niet aan de orde om mee te doen
met de kostendiscussie die er is in de zorg, maar meer hoe je in bepaalde situaties van
individuen hen benadert. En als je dus heel consequent bent, hoe goed en idealistisch de
bedoeling ooit is geweest met die WHO definitie, dan kom je bij iedereen nooit zo’n complete
staat van gezondheid tegen en al helemaal niet op sociaal gebied. En je zou erbij kunnen
zeggen dat als je heel consequent deze definitie zou doordenken, dan kom je uit op een
geïndividualiseerde benadering. We moeten veel gedefinieerder, genuanceerder naar de
patiënt kijken. Dat maakt het stukken moeilijker, maar ook uitdagender. En straks zeg je heb
je genetisch een risicoprofiel of niet? Dan kijk je alleen naar die selecte groep. Maar ik denk
dat het voor preventie in de toekomst moeilijker gaat worden. Omdat het zich zoveel meer
differentieert en je mensen ook steeds meer maatwerk moet leveren.
Maar aan de andere kant zijn er toch een paar basisprincipes die los van je genetisch profiel
gewoon beter zijn?
Ja, ja, maar hier heb je ook weer het verschil, ons denken is populatie-denken, maar de
geneeskunde gaat naar het individuelere denken. Dankzij die nieuwe technieken denk ik dat
je een aantal aanbevelingen of maatregelen hebt die onverkort volledig geïmplementeerd
kunnen worden en daarin moeten we blijven investeren, maar daarbovenop komt een veel
fijnmaziger systeem.
Vraag 2: De tweede vraag staat los van de vorige: wat zijn voor jullie indicatoren,
aspecten voor gezondheid en waar meet je het aan af? Ook vanuit jullie functie, waar
werken jullie in het werk mee?
Wij werken heel veel met epidemiologische data, in programma’s zoals gezonde slagkracht
bijvoorbeeld, vraag je gemeenten om een soort analyse te maken van de gezondheid van
hun bevolking om op basis daarvan bijvoorbeeld interventies te ontwikkelingen.
Dat staat vaak in een gezondheidsmonitor, en dan gaat het heel erg over grote aantallen, bijv.
van overmatig alcoholgebruik of overgewicht binnen een bepaalde leeftijdscategorie, wel of
niet bewegen, in welke mate voldoen mensen aan de Nederlandse norm, wat eten ze? Dus
dat zijn objectieve data en daar wordt ook wel binnen sommige programma’s echt op
gestuurd. Daarnaast zit er een meer subjectief ervaringsgevoel aan en dan heb je het meer
over kwaliteit van leven-indicatoren en dan is het echt een eigen weergave van mensen. En
ook als je binnen ZonMw bijvoorbeeld naar een programma voor chronisch zieken kijkt, dan
zijn die mensen objectief ziek , omdat ze een bepaalde aandoening hebben, maar mensen
kunnen zichzelf ook gezond vinden, omdat ze goed daar mee om kunnen gaan, dus dan krijg
je een meer subjectieve beleving.
Beide zijn voor ons belangrijk en afhankelijk van het programma en de doelstelling daar van
wordt meer objectief of meer subjectief gekeken. Bij een programma als gezonde slagkracht
is de subjectieve ervaring van gezondheid niet de belangrijkste indicator, dan is de objectieve
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indicator belangrijker. Maar bij preventie is het in ieder geval wel een balans tussen enerzijds
epidemiologisch objectieve data en aan de andere kant meer subjectieve ervaren
gezondheid.
Is er een verschuiving?
Jawel. We nemen meer de vraag mee hoe mensen hun eigen kwaliteit van leven ervaren en
waarderen en dat deden we vroeger niet of minder.
Zijn jullie tevreden met de meetsystemen die je hebt?
Er is wel een hele discussie over de mate van overgewicht. De BMI is eigenlijk zo’n grove
maat. Alle topsporters hebben een BMI boven de 30, maar hebben eigenlijk een prima
gewicht, het is bij hen vooral spiermassa.
Er is ook altijd een enorm debat over de haalbaarheid van vragenlijsten, want zeker binnen
complexe programma’s waarbij je op meerdere gedragingen inspeelt, zou je eigenlijk van elke
gedraging heel veel willen weten, maar dat kan je geen mens aandoen; maar er moet toch
een soort consensus over een minimale indicator zijn. Bij het RIVM is veel discussie geweest
in het kader van het landelijke gezondheidsonderzoek over de juiste vragenlijsten met de
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juiste indicatoren . Vragenlijsten is een heel ingewikkeld vraagstuk.
Ik zou nog iets willen toevoegen dat voor ZonMw niet heel gemakkelijk is, maar ik blijf het
interessant vinden, nl. als je een indicator zou nemen voor iets veel breders, nl. vanuit de
optiek van harmonie, het in harmonie met jezelf en je omgeving kunnen leven. Dat is bijna
een antropologische benadering, maar ik denk dat er een samenhang is tussen hoe mensen
harmonieus met zichzelf leven en met anderen. Als je dat zou kunnen uitwerken in concrete
waarden, dan denk ik dat mensen die hierop hoog scoren, minder eenzaam zijn en doordat
ze minder eenzaam zijn, ze ook minder gezondheidsklachten zullen hebben, want dat is het
belangrijkste verband. Iemand met heel ernstige aandoening kan zeggen ik voel me in
harmonie met mezelf en met mijn omgeving, dus ik score mezelf helemaal niet zo laag , ook
al kan hij op een harde gezondheidsmaat heel slecht scoren. Dat zou het
handelingsrepertoire wel eens heel erg kunnen gaan beïnvloeden.
Bijvoorbeeld in de oncologie zou dit er toe kunnen leiden dat in zo’n geval de arts met de
patiënt samen weloverwogen besluiten om niet door te gaan met therapie, als iemand zo nu
in het leven staat en beleeft dat z'n leven voltooid is.
Is dit iets waar ZonMw ook mee werkt, of is dat iets wat jij als een perspectief ziet?
Nee, dat zou ik graag willen. Maar het is ook lastig, het is een soort antropologische
existentiële benadering. Het sluit wel aan bij een recent KNMG congres over het levenseinde.
Maar ik zie het nog breder, het hoeft niet alleen rondom hele zware vragen. Als je zelf die
harmonie met jezelf en die harmonie met anderen uitstraalt, denk ik dat je je omgeving ook
heel goed er in weet mee te nemen, dat we niet zo hijgerig achter dagen levenswinst hoeven
aan te rennen. Dan gaat het om levenskwaliteit, voor iemand zelf, maar ook voor z'n
omgeving.
Vraag 3: De aspecten die jullie nu noemen, waar jullie nu mee werken, in hoeverre
vallen deze nu onder de nieuwe omschrijving? Of heeft deze omschrijving nog heel
andere indicatoren nodig?
Ik denk dat die puur demografische gegevens niet onder de omschrijving vallen. Of je rookt of
drinkt is niet echt een indicator hier van; een indicator voor deze definitie lijkt mij veel meer de
ervaren levenskwaliteit en bijvoorbeeld zo’n begrip als harmonie.
Bijlage 4

Het is veel meer het vragen naar hoe iemand met dingen omgaat en hoe die zich daar bij
voelt, dát zijn de indicatoren die volgens mij bij deze definitie het beste werken en niet zo zeer
de objectieve data.
Maar het is wel denkbaar dat je bijvoorbeeld binnen een groep diabetici of zo, indicatoren
vindt waarvan de groep aangeeft, als ik dit soort dingen doe dan voel ik me daar goed bij, en
daarbij hebben ze het idee dat ze er goed mee om kunnen gaan. Maar dan is de diabetes iets
wat ervóór ligt, en niet zozeer de uitwerking van de definitie zelf is.
Dan kijk je dus vanuit deze definitie naar bijvoorbeeld een aantal chronische ziektes. Iets
anders is dat het wat meer centraal zetten van deze definitie er toe zou kunnen leiden dat we
op een andere manier belangrijke onderwerpen adresseren. We weten nog veel te weinig van
het vitaliteitsbeginsel. Wat me zo fascineert in de geestelijke gezondheidszorg is, dat we
vooral kijken naar stoornissen, maar we moeten eens kijken naar mensen in extreme
omstandigheden en wat de factoren zijn die bepalen dat in mensen in crisissituaties stabiel
blijven c.q. nadien lange tijd stabiliteit houden cq. verrijkt uit de crisis komen? Denk aan het
mooie boekje van Viktor Frankl, die joodse psychiater, over wat hij in het concentratiekamp
leerde. De één decompenseert volledig en heel begrijpelijk, bijna natuurlijk, en de ander die
buitengewone kracht ontwikkelt en hulpverlener wordt. Kunnen we die vitale krachten, die
mentale krachten, beter onderzoeken en kunnen we daar ook betere mechanismen voor
begeleiding voor ontdekken, zodat we andere mensen beter kunnen helpen? Dat zou ik wel
heel interessant vinden.
Door deze definitie, kunnen wij het pleidooi daarvoor beter voeren en dat zou er toe kunnen
leiden dat wij onze programma’s in de toekomst meer zouden moeten aanpassen, niet alleen
preventie, ook het andere.
Er is al een soort shift gaande, dat er ook meer gekeken wordt naar wat mensen kunnen.
Maar de bulk zit nog steeds aan de negatieve kant, stoornisgericht. Misschien moeten we
toch meer de andere kant ook uit.
Ik heb nog één vraag naar aanleiding van het in harmonie met jezelf en je omgeving
kunnen leven: Ken jij daar vragenlijsten voor of is dat nog een soort wens van jezelf?
Dat zou een wens zijn; we hebben tot nu toe een vragenlijst die weerbaarheid van mensen
een beetje in beeld brengt, de psychische weerbaarheid, maar het zijn deelaspecten van de
bredere kwaliteit die ik bedoel.
Veel dank voor dit gesprek!

29. Samenvatting interview met Arie Nieuwenhuijzen Kruseman, Internistendocrinoloog, Voorzitter KNMG tot 2013
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Instelling:
Stakeholder Domain:
Interviewer:

Prof. Dr. Arie C. Nieuwenhuijzen Kruseman
KNMG, hoofdkantoor Utrecht
Beleidsmakers
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)
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Vraag 1: Wat vindt u van de omschrijving ‘Health as the ability to adapt and to self
manage’? Wat vindt u er positief aan, wat negatief?
Ik zie de beperking van de WHO-definitie wel, met name in het woord ‘complete’. Complete
physical, mental and social well being, dat geldt voor bijna niemand, dan zijn er dus geen
gezonde mensen in de wereld. Maar er is de in toenemende mate vergrijzende bevolking met
chronische meervoudige aandoeningen en daar speelt zelfmanagement en kwaliteit van
leven een veel grotere rol dan genezing. Dus hoe kan je met ziekte en ongemak toch een
kwalitatief goed bestaan hebben? Sommige mensen kunnen dat uitstekend maar hebben
geen goede gezondheid; die hebben alleen geleerd hoe ze met minder moeite met hun
slechtere gezondheid kunnen omgaan. Dus de vraag is of je je zo op het woord ‘health’ moet
focussen. Het streven in de zorg is toch vooral, bij die ouderen mensen, dat ze in ieder geval
zodanig kunnen functioneren dat ze onafhankelijk en zelfstandig hun leven kunnen inrichten
en veilige keuzes kunnen maken. Het is misschien niet gezond, maar het gaat om
zelfstandigheid en kwaliteit van leven en hoe je dat beleeft. Of je dat nou ‘health’ moet
noemen? Misschien zit ik wel vast aan mijn oude begrip health…
Wat bedoelt u met het oude begrip health? Alleen fysiek?
Nee, ik viel over het woord ‘complete’ uit de WHO-definitie. Maar stel dat je het woord
‘complete’ schrapt en zegt: het gaat dus om een toestand van lichamelijk, geestelijk en
maatschappelijk welzijn, wat óók kan bestaan bij de aanwezigheid van ziekte en ongemak?
Dat welzijn vind ik eigenlijk wel goed.
Wij beschrijven de WHO-definitie als statisch, terwijl wij met het woord ‘ability’ meer de
veerkracht van een mens willen benadrukken, die kan adapteren. Wat vindt u daar van?
Dat snap ik wel, maar dat is natuurlijk een subjectief begrip. Daarmee wordt het wel heel erg
subjectief en dan is health zoiets al ‘ik voel me goed en ik kan me goed redden’. Dan wordt
het zo’n hol begrip. Wat zegt dat dan nog? Er zijn mensen met chronische aandoeningen die
zich goed kunnen redden en een stemming die bijna aan euforie grenst, moet je dat dan
gezondheid noemen?
De stelling die hier zo geponeerd wordt gaat over het vermogen tot zelfredzaamheid, terwijl
de oorspronkelijke stelling vooral gaat over ‘hoe voel ik mij’, over ‘well being’. Dat vind ik
belangrijk. Dus ik vraag mij af of we het woord ‘health’ nog wel zo op de voorgrond moeten
zetten.
In onze focusgroepen met mensen met chronisch ziekten zeiden veel mensen ‘dat ik
ondanks mijn ziekte nog veel kan doen, dat noem ik gezondheid’.
Dat snap ik ook wel en gezondheid als afwezigheid van ziekte vind ik ook veel te strak. Bij de
ouderdom horen een aantal ongemakken en de gezondheidsbeleving is dan hoe je je toch
staande weet te houden mét bepaalde ongemakken die bij ouderdom horen. Gehoor
achteruitgang kan je wel een ziekte noemen, maar dat is ook fysiologie van de veroudering,
dus ik noem dat dan geen ziekte, want dat hoort er gewoon bij. Gehoorverlies bij jonge
mensen vind ik een ziekte, maar bij iemand die 82 is en gehoorverlies heeft ga ik geen
analyse doen. Dat hoort bij de leeftijd. Tenzij je veroudering een ziekte noemt. Maar het dus
de vraag of je dat wat ik bedoel dekt met ‘the ability to adapt and to self manage’. Dat vind ik
gewoon te krap.
Wat zou erbij moeten?
Je zou het bijna zelfs kunnen combineren. Dus een ‘state of social, fysical and mental well
being’, die in staat stelt om een zelfstandig en onafhankelijk bestaan te leiden.
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We hebben met het woord ‘complete’ en het woord ‘state’ wat willen doen, omdat een
‘state’ suggereert dat gezondheid een statische toestand is. Onze vraag was: kunnen
we het wat dynamischer maken zodat er ook voor oudere mensen winst te halen en wat
te leren valt. Complete was het eerste probleem en state was het tweede probleem.
Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, state is natuurlijk een ‘condition’ of iets dergelijks.
Want dat is toch waar we het een beetje over hebben bij veel mensen, ziekte en
ongemakken worden toch heel vaak organisch benaderd.
Maar ik vind ‘the ability to adapt and to self manage’ alleen ook wel heel breed en té breed.
Er zijn heel veel mensen die ook bij afwezigheid van een lichamelijke of mentale ziekte, door
hun opleidingsniveau en hun positie maatschappelijk zó gehandicapt zijn dat ze zich toch niet
staande kunnen houden in de samenleving, als is er medisch niets aan de hand. Zoals
mensen die analfabeet zijn, of allochtonen die hier komen waarvoor de opvang niet zodanig
geregeld was dat ze zich staande konden houden, zijn die mensen ongezond? ‘The ability to
adapt and to self manage’ kunnen ze dan niet, maar zijn niet ongezond. De sociale
omstandigheden zijn zodanig dat het hen niet mogelijk is zich staande te houden. Het gaat
om een samenleving die steeds hogere eisen stelt aan het opleidingsniveau en aan prestatie
en sommige mensen komen gewoon niet mee. Die vallen buiten de boot, maar die zijn niet
ongezond. Daarom vind ik dit te breed.
We hebben het toch over lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden, dat je in
staat stelt te doen wat je wilt doen en niet over de afwezigheid van ziekte? Dat laatste moet er
toch maar uit, denk ik.
Er zijn natuurlijk heel veel mensen die ontsporen, die overigens wel bij de huisarts komen,
maar daar eigenlijk niet thuis horen. Dat is toch ook de reden dat wij het gevoel hebben dat
de eerste lijncentra veel breder moeten worden opgezet, omdat er een heleboel andere dan
medische problemen zijn.
Hoort het wel bij de gezondheidszorg?
Dat is de vraag.
Noemt u het liever anders?
Het gaat over een soort community centers. Wat bij ons actueel op de agenda staat is de
jeugdzorg, die enorm versnipperd is met heel veel loketten. Veel jeugdproblemen zijn
opvoedingsproblemen, ontsporing, buiten de boot vallen, gebroken gezinnen,
allochtonenproblematiek, noem maar op. In eerste instantie zijn we er wel voor om de
huisarts, of de eerste lijncenter, als een soort portal te hebben, waar die mensen dan komen.
Maar vaak is dat het verkeerde loket; het kan ook gewoon een maatschappelijk probleem zijn.
Een mooi voorbeeld vind ik de community centers die ik uit Indonesië ken, waar een
verloskundige, een apotheker en een huisarts zitten en waar je voor elk probleem naar toe
kan.
Welke professionele achtergrond heeft de persoon aan de poort?
Meestal zit daar een verpleegkundige of zo.
Wie zou u hier willen hebben?
Dat weet ik nog niet zo. Vaak is het een praktijkondersteuner of de huisarts die er een eerste
blik op werpt. In Eindhoven zijn zo tien huisartsenpraktijken in een stichtingsverband verenigd
en zo zijn eerste lijncentra ontstaan met huisartsen, tandartsen en van alles. Daar word je
gewoon gesorteerd en dan kom je ergens op uit. Maar dat is maar hoe je het organiseert,
maar niet alle problemen zijn dus gezondheidszorgproblemen.
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Maar ik zeg ook altijd: preventieve geneeskunde vereist een nationale agenda en elk
ministerie is een ministerie van volksgezondheid. Want gezondheid begint al met de
opvoeding. Het ministerie van onderwijs zou moeten nadenken hoe gezondheidsleer,
maatschappelijk welbevinden en maatschappijleer breed in het onderwijs geïntegreerd zou
kunnen worden. Dat is preventie! Maar ook volkshuisvesting speelt een rol en ook de sport .
Voor elk ministerie kan ik wel een paar onderwerpen verzinnen, waarvan ik denk dat het
eigenlijk met maatschappelijk welbevinden en gezondheid te maken heeft.
Ik vind dus dat gezondheidsbevordering een onderdeel moet zijn van het onderwijs op de
middelbare school, ongeacht waar je zit, en dat moet je dus ook toetsen. De eerste lijn zegt
vaak dat men 80 procent van de problemen in de gezondheidszorg kan oplossen, maar de
natuur lost ook heel veel problemen op. Met een griep hoef je dus echt niet naar een huisarts
te gaan. Dát zou je op school al moeten leren.
Ik vind dat huisartsen veel taken doen, die je eigenlijk in zo’n community center zou moeten
plaatsen. Ik zeg wel: ‘Huisartsen, houd je als schoenmaker bij je leest’. En zijn tal van taken
van huisartsen die nu in de tweede lijn zitten, zoals hypertensie-, diabetes-, of
hyperthyreoidie-controles, wat geen specialistische aangelegenheid is en waarvoor
huisartsen zijn opgeleid. Als je zo’n verschuiving realiseert, dan kom je in de richting van
physical, social and mental well being.
Terug naar de vraag wat u positief en negatief vindt aan onze formulering. Als positief
hoor ik dat het niet over complete gaat en dat er wat dynamiek in zit. Negatief is dat
het te breed is.
Ik vind het teveel een containerbegrip, de mensen die buiten de boot vallen zitten er ook in.
e

Dan is de 2 vraag: wat zijn voor u de indicatoren van gezondheid? Waar leest u
gezondheid aan af?
Als ik naar mijn eigen patiënten kijk, dan stel ik me eerlijk gezegd die vraag eigenlijk nooit.
Want mensen die gezond zijn horen niet bij mij op het spreekuur en degenen die bij mij op het
spreekuur zijn, die voelen zich meestal verder prima. Ik stel gewoon de vraag: dat gene wat je
hebt, hoe gaat het daarmee? Kun je daarmee functioneren? En heb je de kwaliteit van leven
die dichtbij zit bij wat je als kwaliteit van leven eigenlijk wenst?
Dus uw vraag naar de kwaliteit van leven hoort daar wel bij, of althans is het streven?
Dat vind ik het belangrijkste, zeker bij die ouderen. Ik denk dat we ons veel meer af moeten
richten op ‘Preference Based Medicine’ dan op ‘Evidence Based Medicine’ en daar bedoel ik
dus mee dat je vooral naar het eerste moet vragen. Je moet de zieke behandelen en niet de
ziekte. En je moet eerst de vraag stellen: Wat wilt u eigenlijk met u leven? Waar hecht u aan?
Vindt u bepaalde dingen belangrijk?
Horen die vragen wel bij het artsen beroep?
Ja, vind ik absoluut. Ik ben erg voor ‘shared decision making’. Daarvoor moeten nog wel wat
slagen gemaakt worden in de zorg en ook in de financiering ervan, want daar moet je dan ook
de gelegenheid voor bieden natuurlijk. Maar ik vind het erg belangrijk dat je, in de besluiten
die je met de patiënt neemt, over welk diagnostisch traject en welk therapeutisch traject te
gaan, aansluit bij wat de patiënt zelf wil en wat hij aan behoeftes formuleert. Er zitten
natuurlijk uitersten bij. Wanneer een patiënt echt uitbehandeld is, maar wel dóór wil - dat
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maak ik wel eens mee- dan vind ik het bijdehand om te zeggen: Nee dat doen wij niet. Maar
er zijn ook behandelingen waarvoor wél een indicatie is, maar geen reden! Neem een patiënt
van 84 met een gemetastaseerde schildkliertumor die osteoporose heeft. Er kan wel een
indicatie zijn voor osteoporose behandeling, maar in zo’n situatie is er geen reden! Dat is ons
vak, nl. om te kijken wat er bij deze patiënt nú zinvol is. Medicatie voorschrijven leidt tot
ontrouw, schuldgevoelens en gebrekkige effectiviteit. Niks is moeilijker dan elke dag
medicijnen innemen. Dat lukt dan niet en dan voelen mensen zich schuldig. Je kan wel 100
keer een indicatie hebben, maar als er geen reden is moet je gewoon niet voorschrijven. Dat
vind ik echt ons vak en ook het mooie van het vak.
Dat het heel mensgericht is?
Ja, dat je dus moet zorgen voor een holistische benadering. Het uitgangspunt moet zijn wat
een patiënt wil en welke kansen hij heeft en hoe reëel de wens is die hij heeft. Kan ik hem dat
wel bieden? Dan komt er een gesprek en dan komt de patiënt ergens op uit.
Dat moet je, zeker met mensen met een ernstige aandoening, ook in het begin bespreken. En
als dit beleid niet lukt, wat moeten we dan gaan doen? En dan kom je ook bij het
euthanasiegesprek, dat moet je tijdig voeren. Als je het gesprek niet vroegtijdig aangaat, dan
word je er naderhand mee geconfronteerd en dat leidt dan tot minder optimale begeleiding.
Ik vind dus ook dat er in de bekostiging van de zorg, meer kijk en luistergeld in moet. De
praktijk is nu vooral gericht op doen en niet zozeer op gewoon praten met een patiënt.
Het was Els Borst die zei dat we veel meer ‘kijk en luistergeld’ in onze tarieven moeten
verpakken.
Ik heb wel de metafoor van de kapper gebruikt. Een kapper staat meestal achter zijn patiënt
en begint nooit te knippen voordat hij gevraagd heeft hoe u geknipt wil worden? En hij luistert!
Wat moet er naar uw mening veranderen in de structuur en de financiering van de zorg
om dit mogelijk te maken?
Ik ben van mening dat de schotten tussen de eerste en de tweede lijn weg moeten. Een
chronische aandoening is eigenlijk een onregelmatige reeks van acute momenten en de
coördinatie van die chronische aandoening moet in de eerste lijn zitten. Voor die acute
momenten heb je soms wel, soms niet, de tweede lijn nodig. De zorg zou veel meer integraal
en regionaal benaderd moeten worden en je zou ook met een regionaal budget moeten
werken. Een reëel budget tegen de achtergrond van de populatie die er in die regio zit. Wij
zijn met elkaar verantwoordelijk voor een zorgproduct, ongeacht wat je doet en hoeveel
ingrepen je doet. Ik ben een dienstverband dokter en zie de helft van het aantal patiënten van
mijn vriendjes in de periferie. Maar naar mijn mening loopt er bij hen heel veel rond dat zij niet
hoeven te zien, maar wat wel een betaling oplevert. Ik zie alleen wat ik nodig vind en dat
levert mij tijd op voor iets anders. Omdat mijn inkomen vast staat is mijn prikkel kwaliteit van
het werk en niet mijn inkomen. Dat vind ik het voordeel van populatie bekostiging, of
regionaal budget, of wat hoe je het wilt noemen. Daarbij zijn de eerste en tweede lijn
geïntegreerd en daar hoort de maatschappelijk zorg, de public health bij. Je wordt dan
afgerekend op een zorg product dat afgestemd moet zijn op de regio, maatwerk moet zijn.
De problematiek en morbiditeit ten aanzien van opnames, ligduur, ingrepen en het aantal
burn-outs kan sterk verschillen per regio. Burn-outs bij jonge mensen is een nieuw probleem,
15% van de mensen tussen 25 en 30 heeft een burn-out periode in de huidige
prestatiemaatschappij waarin iedereen moet excelleren. In die zin is de maatschappij
ziekmakend. Als ik moet visiteren vraag ik altijd naar het ziekte percentage, dat is heel
informatief, maar dat terzijde.
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Hoe dan ook dwingt streven naar gezondheidswinst of maatschappelijke winst, of
verantwoordelijk zijn met elkaar voor een product tot afstemming en tot doelstelling. Als je in
de eerste en tweede lijn hetzelfde budget hebt, dan is er geen enkele prikkel meer voor de
tweede lijn om die hypertensiecontroles daar te houden en die gaan dan direct naar de eerste
lijn.
Nogal een aardverschuiving dus. Is dit de visie van u of van de KNMG?
De KNMG is een federatie van beroepsgroepen die ook een eigen belang hebben. Dus wij
zijn nog niet tot een gemeenschappelijke visie daarin gekomen, maar ik heb er een interview
54
over gegeven voor Medisch Contact En bij de recent formatie ben ik betrokken geweest bij
het maken van een Tien-punten plan dat aan de formateur is aangeboden.
De tendens in zorgorganisaties gaat allemaal die kant uit. Het inzicht ontstaat dat bij
ongewijzigd beleid de zorg ontspoort, dat er geen kostenbeheersing komt, maar dat de
kwaliteit wel omlaag zal gaan. In de toekomst zullen we minder middelen hebben en minder
personeel; die middelen lossen we misschien nog wel op, maar het personeel vraagstuk
lossen we niet op. Geboortecijfers krik je niet zomaar omhoog, laat staan dat je ze binnen 20
jaar aan het werk hebt. We zullen dus met andere modellen sneller moeten werken, meer
ondersteuning, e-health, meer zorg wanneer noodzakelijk in plaats van zorg wanneer die
afgesproken is. Ik bedoel dat mensen met chronische aandoeningen contact moeten kunnen
hebben wanneer het even niet goed gaat. Online kan er heel veel.
Dus er moet een paradigmashift komen als je wilt voortbestaan, maar dat dan zonder het
stelsel te wijzigen. Maar dat is een ander verhaal. Ik houd niet van de term marktwerking,
want dat vind ik zo´n container begrip. Er zitten goede elementen in en slechte elementen.
Concurrentie tussen huisartsen moet je vooral niet willen, maar huisartsen afrekenen op
kwaliteit mag best, maar moet je dat laatste dan marktwerking noemen? Naar mijn mening is
dat gewoon verstandig omgaan met je portemonnee.
Hoe meet je de kwaliteit van een huisarts?
De uitkomstparameters zijn natuurlijk toch een lastige zaak. En je moet niet alleen de huisarts
meten, maar op regionaal niveau evalueren. In de ene regio worden veel meer tonsillectomieën gedaan dan in een andere, ook gecorrigeerd voor de populatie, en dat is toch vreemd.
Er is dus een incentivewijziging nodig?
Dat is nodig. Het stelsel dat we nu hebben is een driehoek tussen zorgverzekeraars, zorg
vragers en zorgaanbieders en de zorgverzekeraar luistert naar de zorgvrager en maakt
afspraken met de zorgaanbieder. Die driehoek, die rolverdeling moeten we houden. We
hoeven niet naar NHS systeem toe, dat hebben wij nog helemaal niet nodig. Maar of je het
nou prikkels moet noemen of de incentive, het gaat om de wijze waarop je de afspraken
maakt. Dus niet met een regio afspreken dat ze maar zoveel heupen mogen doen, maar
afspreken dat een regio een bepaald volume aan gezondheidswinst of minder ziekteverzuim
realiseert. Maar dat is niet eenvoudig.
De koerswijziging van een mammoettanker?
Het gaat - denk ik - vanzelf. Het huidige stelsel is erg op productie gericht, maar in de
hoofdlijnakkoorden die Edith Schippers heeft afgesproken met zowel de eerste als de tweede
lijn, is er een plafond van 2,5% groei. En als je daarboven komt moet je dat terug betalen.
Het hoofdlijnakkoord gaat uit van een autonome groei van 2,5%, wat altijd 7,5% was, en nu
staat het ineens op 0%. Zonder dat iedereen klaagt over wachtlijsten en dergelijke. Dus de
voorspelling dat een budget leidt tot wachtlijsten en nalatigheid komt niet uit. Maar dat de
wachtlijsten zijn verdwenen door de marktwerking, klopt ook niet. De wachtlijsten zijn
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verdwenen doordat Els Borst als minister het budget heeft opgehoogd en meer passend heeft
gemaakt voor de zorgvraag. Er waren wachtlijsten omdat het budget niet dekkend was voor
de zorgvraag. Els Borst heeft het budget opgehoogd, wat ook wel weer overschrijdingen heeft
opgeleverd en veel kritiek.
Is er nog iets wat u nog kwijt wil?
We moeten dus naar integrale bekostiging toe. Dat heeft consequenties voor organisaties en de
bekostiging, maar ook voor de opleidingen en de beroepen.
In welke zin?
Bepaalde taken kunnen door gespecialiseerde verpleegkundige worden overgenomen. En we
moeten de zieke behandelen in plaats van de ziekte. Er heeft de afgelopen jaren heel veel
specialisatie plaatsgevonden in de eerste lijn en in de tweede lijn, via disciplinaire of
subdisciplinaire lijnen, terwijl de zorgvraag bij de chronische meervoudige aandoeningen zich
steeds meer generalistisch ontwikkelt. Je krijgt een steeds grotere discrepantie tussen het
zorgaanbod en de zorgvraag. Er worden bij die chronische aandoeningen steeds meer
behandelaren betrokken, wat heel hoge eisen stelt aan de coördinatie en het recente NIVELrapport laat zien dat dat ook niet lukt. Maar je kan er ook voor kiezen om zorgverleners op te
leiden die meer competenties op het gebied van chronische meervoudige aandoeningen in
zichzelf verenigd hebben. Ik leid geen internisten op, maar specialisten die wat van longziekte,
cardiologie, reuma, diabetes en wat van radiologie weten.
Beetje huisarts maar dan opgeplust?
Misschien kan een huisarts dat ook wel, maar dan moet hij van die maatschappelijke dingen af.
Maar hij moet naar de zieke kijken en niet allereerst naar de ziekte?
We moeten een beetje af van de klassieke indeling van internisten en chirurgen enzo. We
moeten meer zorgvraag gericht gaan opleiden en ons van daaruit afvragen welke
competenties heb ik daarin nodig en wat is het minimum aantal individuen waaronder ik dat
aantal competenties kan verdelen.
In plaats van dat je, omdat je internisten en chirurgen hebt, de zorg over hen gaat verdelen.
Nee, wat voor mensen moet ik opleiden voor dit zorgprobleem en wat voor competenties
moeten ze hebben? Zo doelmatig mogelijk, dus dat patroon moeten we goed gaan door
denken. Dat is nog wel een weg te gaan, maar we moeten die weg op, anders blijven we met
het zorgaanbod van gisteren de zorgvraag van vandaag oplossen.
Artsen zijn wellicht geen makkelijke groep om mee te krijgen.
Nee, je moet een goed plan maken, maar ik denk dat daarvoor de tijd rijp is.
Vanwege de al bestede tijd laten we vraag 3 niet aan de orde komen.
Veel dank voor dit gesprek!
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30. Samenvatting gesprek met Louise Gunning, Sociaal geneeskundige,
voorzitter Gezondheidsraad
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Instelling:
Stakeholder Domain:
Interviewer:

Prof. dr. L. Gunning, Universiteitshoogleraar Sociale Geneeskunde,
UVA
Gezondheidsraad, voorzitter NB. Spreekt op persoonlijke titel
Beleidsmakers
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)

Doel van het gesprek: voorbereiding op beoogde focusgroep met beleidsmakers. Dit
voornemen is echter later gewijzigd. Hier worden weergegeven de gegevens die
meegenomen zijn in het verdere onderzoekstraject.

Belangrijk is een centrale gedachte, die al aangeeft waar e.e.a. van je acties toe moet leiden,
bijvoorbeeld ‘positieve gezondheid’. Of zoals Jan Walburg voor de GGZ ‘vitaliteit’ neemt.
Vanuit zo’n centraal thema moet je items afleiden en daaruit weer concrete indicatoren.
Een aantal namen van potentieel interessante gesprekspartners worden genoemd.
Veel dank voor dit gesprek!

32. Samenvatting gesprek met Bert Boer, lid RvB, en Charles Gimbrère, adviseur
ontwikkeling en onderzoek, CVZ
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:

Louise Gunning raadt aan om de uitkomsten van het onderzoek t.z.t. te visualiseren,
bijvoorbeeld met een spinnenwebdiagram.
Vraag: Wat zijn voor u indicatoren voor gezondheid? Waar meet u gezondheid aan af?
Het vermogen om te werken, om zelfstandig te wonen, vermogen tot mobiliteit, het vermogen
de eigen financiën te beheren, om te communiceren in de vorm van bellen, schrijven en/of
emailen, het vermogen om leuke dingen te doen en het vermogen de ziekterol los te laten.
Veel dank voor dit gesprek!

31. Samenvatting gesprek met Pieter Vos, secretaris RVZ
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Instelling:
Stakeholder Domain:
Interviewer:

Dr. P. Vos
Raad voor de Volksgezondheid
Beleidsmakers
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)

Doel van het gesprek: voorbereiding op beoogde focusgroep met beleidsmakers.
De onderzoeksopzet is echter later gewijzigd. Hier worden enkele gegevens
weergegeven die meegenomen zijn in het verdere onderzoekstraject.
Als je domein van de indicatoren van gezondheid onderzoekt, moet je de klant bevragen. Er
is veel gaande op het gebied van health indicators. Het verst is de gehandicaptensector, die
kwaliteit van leven en participatie er uitdrukkelijk bij betrekken. Zie de literatuur:
Sturen op gezondheid, Zorg voor je gezondheid, Analyse Overvecht Gezond en Hartslag
Limburg.
Gezondheidsbevordering kan echt werken. Hét voorbeeld is Karelië in Finland. Maar ook hier
blijkt in de projecten in Overvecht en in Limburg dat gezondheidsbevordering echt kan
werken.
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Instelling:
Stakeholder Domain:
Interviewer:

Dr. A. Boer en drs. C.H.F Gimbrère, projectleider ‘lage ziektelast’.
NB. Beiden namen deel aan het gesprek, maar worden niet apart
geciteerd.
CVZ, College voor zorgverzekeringen
Beleidsmakers
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)

Doel van het gesprek: voorbereiding op beoogde focusgroep met beleidsmakers.
De onderzoeksopzet is echter later gewijzigd. Hier worden enkele gegevens
weergegeven die meegenomen zijn in het verdere onderzoekstraject.
Het CVZ denkt graag mee. Het CVZ is geen verzekeraar maar een overheidsorganisatie die
erover waakt dat verzekerden via de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten de zorg kunnen krijgen die voor hen noodzakelijk is.http://www.cvz.nl/hetcvzIn
dat verband is CVZ ‘medegebruiker’ van een concept van ziekte en gezondheid. Een heel
actueel thema is ‘Hoe is ziekte van ongemak te onderscheiden?’. Er is steeds een
spanningsveld met gezondheidseconomen, die graag alles willen meten en voor alles een
schaal willen hebben. Waar ligt ‘ongemak’ op de schaal van een beetje ziek naar meer ziek?
Of ligt dat helemaal niet op die schaal?
Er is recent een project afgerond naar ‘effectmaten in de care’. Welke effecten in de zorg zijn
valide? Hoe is de meetbaarheid daarvan? Het is belangrijk je beperkingen te kennen, als het
aankomt op het meetbaar maken van zaken. De QALY (Quality Adjusted Life Years) als maat
voor gezondheid en ziekte is ‘the best we have’, maar is niet goed en te beperkt omdat het
gaat om gemiddelden en de situatie voor een individu hiervan sterk kan afwijken.
Het gaat er om wat telt? Van Einstein is de uitspraak ‘Not everything that counts can be
counted, and not everything that can be counted counts’. Dat kan je vrij vertalen in: Als je niet
kan meten wat belangrijk is, moet je niet belangrijk maken wat je kunt meten… Dus wat telt?
Wij hebben de indruk dat ‘het betekenis geven aan het bestaan’ voor mensen telt.
Bij ons gaat het om het vraagstuk wat je wilt verzekeren. Voor verzekeraars gaat de kwaliteit
van zorg steeds meer tellen.
CVZ stuurt als literatuur vier documenten, die in het verdere traject van betekenis zijn
geweest:
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- Verkenning effectmaat voor de care sector
- Een leeftijdsgrens voor vruchtbaarheidsbehandelingen
- De toekomst van de langdurige zorg
- Uitvoeringstoets lage-ziektelastbenadering.
Veel dank voor dit gesprek!

33. Samenvatting interview met Mariet Paes, Directeur Provinciale Raad
Gezondheid Brabant
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Instelling:
Stakeholder Domain:
Interviewer:

Dr. Mariet Paes
Provinciale Raad Gezondheid Brabant
Beleidsmakers
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)

Vraag 1: Wat vindt u van het concept ‘Health as the ability to adapt and to self
manage’? Wat vindt u er positief aan, wat negatief?
Ik heb wel moeite met deze omschrijving van gezondheid. Het legt de gezondheid binnen het
zorgdomein, terwijl gezondheid naar mijn mening niet alleen maar van de gezondheidszorg
is. Andere kerntaken hebben ook effect op de gezondheid. Bijvoorbeeld de omgeving, de
fysieke omstandigheden, heeft een grote invloed – neem het fijn stof probleem dat wij hier in
de provincie goed kennen. Het aanleggen van fietspaden heeft dan een positief effect hebben
op de gezondheid. Het brengt mensen in beweging en het vermindert een beetje het gebruik
van de auto, wat weer een effect heeft op fijn stof.
Maar ook de inrichting van de omgeving; zijn buurten zo ingericht dat mensen elkaar kunnen
ontmoeten? Een wijk kan je als ‘community’ zien - en niet alleen maar als demografische en
epidemiologische eenheid - met informele steunsystemen en het blijkt dat wijkgericht werken
in de gezondheidsbevordering heel vruchtbaar kan zijn.
Verder lijkt deze omschrijving van de mens een object te maken en neemt ‘m niet als medeactor. Maar zo werkt het niet. Kijk naar wat Annemarie Mol over diabeteszorg schrijft: een arts
kan niets, als de patiënt niet meewerkt.
‘Zelfmanagement’ benadert wel die betrokkenheid van de patiënt, maar zit ook weer erg vast
aan die individualistische kijk. Alsof iemand het zelf maar moet kunnen. Met in het ergste
geval een ‘blaiming the victim’ als het niet lukt.
Maar mensen staan altijd in relatie tot elkaar. Het is ondenkbaar dat iemand het in z’n eentje
redt! Positieve sociale relaties en sociale steun zijn onmisbaar in een goede zorg. Mijn
ervaring is dat netwerken van bijvoorbeeld mensen met eenzelfde probleem, lotgenoten
groepen of ook wel zelfhulpgroepen genoemd, een enorme steun kunnen betekenen voor
mensen. Bovendien zit daar een enorme schat aan ervaring. Dan wordt het van
‘zelfredzaamheid’ tot ‘samen redzaamheid’.
Voor mij is gezondheid een relatief begrip. Voor mensen in een achterstandswijk kan je niet
dezelfde indicatoren van gezondheid en niet dezelfde interventies nemen als voor de
‘gemiddelde’ Nederlander. Stappen die haalbaar en zinvol zijn moet je relateren aan de
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context. Mij spreekt de benadering aan van de Belgische hoogleraar huisartsgeneeskunde
Jan de Maeseneer, die er voor pleit om beleid in de zorg niet te richten op de aanpak van
afzonderlijke ziektes, maar te richten op het realiseren van de doelstellingen van de patiënt
zelf. Vaak gaat dat om het dagelijks kunnen functioneren. Zo kan je belonen wat mensen wél
doen in plaats van alles over één kam scheren. Het verschil in health literacy, dat de basis is
bij zelf management, is gewoon een feit tussen bevolkingsgroepen. De ‘gewone’ digitale
informatie gaat aan veel mensen voorbij. Maar het blijkt dat wanneer digitale communicatie
goed wordt ingericht, het heel goed kan werken. Dat zijn ervaringen met mensen met een
verstandelijke beperking.
Het probleem met landelijke programma’s vind ik dat er geen rekening wordt gehouden met
het feit dat mensen een eigen tijdpad hebben. Vaak zijn de programma’s erg kort, terwijl je
soms pas effecten na verloop van tijd gaat zien. Bovendien wordt de onder de mensen
beschikbare ervaring veel te weinig benut.
Vraag 2: Wat zijn voor u indicatoren voor gezondheid?
Die heb ik niet paraat, daar houd ik mij in het dagelijkse werk niet mee bezig.
Vraag 3 is of deze indicatoren vallen onder het bij 1 beschreven concept. Die vraag is
dan ook niet aan de orde.
Veel dank voor dit gesprek!

34. Samenvatting Workshop met Directeuren van de Zonnehuis Groep
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Stakeholder Domain:
Samenstelling groep:

Gespreksleider:
Notulist:

Directeuren van de Zonnehuis Groep
Beleidsmakers
De Zonnehuis Groep is een landelijk samenwerkingsverband van
zes zelfstandige zorgorganisaties. Aanwezig zijn 6 deelnemers,
allen directeur.
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)
Machteld Huber

Zonnehuis staat voor zorg binnen een gemeenschap. De Zonnehuis Groep is een landelijk
samenwerkingsverband van zes zelfstandige zorgorganisaties die herkenbaar zijn in hun
regionaal maatschappelijk ondernemerschap. Zij versterken elkaar door gezamenlijk te
investeren in onder andere kennisuitwisseling, intervisie, innovatie en merkenbeleid. Samen
met Vereniging Het Zonnehuis, bakermat van de Zonnehuis Groep, werkt zij mee aan
verbetering van de kwaliteit van zorg en leven door wetenschappelijk onderzoek en
vernieuwende projecten in de ouderenzorg.
Op een bijeenkomst eind 2011 van de zes Zonnehuis directeuren heeft Machteld Huber,
na een inleiding, de aanwezigen gevraagd om op te schrijven wat voor hen, in relatie
tot hun werk in de Zonnehuizen, indicatoren van gezondheid zijn (Vraag 2 dus).
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De volgende uitspraken zijn gedaan over indicatoren van gezondheid:
- Spiritueel, vrede met het leven
- Kwaliteit van leven
- Beleving van eigen gezondheid
- Eenzaamheid
- (On)Afhankelijkheid
- Fysieke toestand
- Wilsbekwaamheid
- Acceptatie door de omgeving
- Ervaren veiligheid
- Eigen regie – beleving
- Autonomie ethiek  zorgethiek
- Sexe verschillen
- Ertoe doen, waardering, betekenisvol zijn
- Karakter, persoonlijkheid.
Ieder werd zeer bedankt voor de inbreng!

35. Samenvatting interview met Barry Egberts & Jeroen Crasborn, Achmea-AGIS
zorgverzekering
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:

Instelling:
Stakeholder Domain:
Interviewer:

Barry Egberts, bedrijfseconoom, Senior Manager Kenniscentrum &
Jeroen Crasborn, arts, Senior Adviseur Zorgstrategie . NB Niet
ieder apart geciteerd.
Achmea-AGIS Zorgverzekering, kantoor Amersfoort
Verzekeraars
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)

Inleiding: Een tijd geleden werd met een interview in buitenhof door Marcel Levi ( voorzitter
Raad v. Bestuur AMC) en Rudi Westendorp ( Hoogleraar geriatrie Leiden) het debat over het
belang van de ‘kwaliteit van het leven’ bij medische beslissingen geopend. Zij gaven hierbij
aan dat het van belang is dat er bij medische beslissingen veel meer aandacht moet komen
voor dit aspect. Dat sluit aan bij onderzoeken door Sophia de Rooij in het AMC, die
geanalyseerd heeft hoeveel mensen onnodig op de IC verblijven en dan vooral mensen in de
85+ groep; dat gaat dus over de kwaliteit van bestaan in de allerlaatste levensfase. Zij heeft
toen geconcludeerd dat bij een groot aantal van deze mensen vooraf was aan te geven, dat
zij zouden komen te overlijden op de IC en dat dit, als je dit weet, zou moeten leiden tot een
gesprek met de patiënt en familie of het nog wel zinvol is om naar de IC te gaan. Omdat dit
gesprek niet goed gevoerd wordt overlijden dan ook regelmatig mensen op de IC aan de
apparatuur, terwijl zij ook in alle rust thuis of in een rustige omgeving hadden kunnen
overlijden. Dit was mede een van de onderzoeken die hebben geleid tot het agenderen van
het onderwerp kwaliteit van leven bij medische beslissingen.
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Het gesprek voeren over de keuze van niet meer behandelen is voor veel artsen vaak moeilijk
omdat zij opgeleid zijn om te genezen. Als het gesprek op een goede wijze gevoerd wordt
vanuit het kwaliteit-van-bestaan-denken, dan zou het wel eens kunnen zijn dat er veel
mensen die hier voor in aanmerking komen akkoord gaan met de keuze om thuis of in een
rustige omgeving te gaan overlijden en er dus voor kiezen niet naar de IC te gaan. Als
iemand na zo’n gesprek er toch voor kiest om in overleg met de behandelend arts toch naar
de IC te gaan dan is dat natuurlijk ook prima.
De KNMG heeft net een symposium gehouden over het levenseinde.
Ja, maar er is een wereld van beleidsmakers, er is een wereld van denkers en er is een
wereld die doet, en die werelden liggen te vaak ver uit elkaar.
In een overleg met Peter van der Spek, hoogleraar bio-informatica van het Erasmus MC, gaf
hij aan dat het hem opvalt dat er nog te weinig gebruik gemaakt wordt van de inzichten die
bestaan via DNA-typering bij het voorschrijven van medicamenten, om er achter te komen of
de medicamenten wel zullen helpen. Hij laat een lijstje zien van minimaal negen
medicamenten waarvan hij zegt dat hij met 90% zekerheid kan zeggen, op basis van
genetisch onderzoek, dat wanneer mensen zo’n medicament krijgen, het niet zal werken. Hij
zegt: ‘We weten gewoon bijna 100% zeker dat het niet zal werken, maar ik kan als
wetenschapper geen 100% zeggen en die 10% wordt door de artsen meegewogen bij de
informatie over de werkzaamheid waarbij zij aangeven dat er is misschien nog een kleine
kans dat het helpt’. Het is natuurlijk van belang dat wij mensen juist informeren, maar de wijze
waarop je als behandelend arts de ‘10% ‘ kans bij de patiënt neerlegt is natuurlijk van grote
invloed op de keuze die de patiënt maakt. Dat heeft te maken met hoe we worden opgeleid.
Een van de aandachtspunten waar wij het hierbij ook over kunnen hebben is hoe wij kijken
naar 'ziekte' en ‘gezondheid’. Denk hierbij ook aan de definitie van het begrip ‘ziekte’. De
WHO is een orgaan van statuur en heeft bij deze definitie een belangrijke rol die door veel
mensen in de wereld als uitgangspunt van hun denken wordt gebruikt en van waaruit door
vele beroepsgroepen en landen wordt gewerkt. Dit betekent dat zo’n definitie een eigen
dynamiek veroorzaakt. Dit is een reden waarom op dit moment ondermeer door ZonMw een
debat over deze definitie wordt aangezwengeld.
Er zijn allerlei belangen, ook de dokters hebben een statuur.
Ja maar goed, die statuur kan alleen maar groter worden als ze nog meer doen, wat de
patiënt bevalt. Daarom vond ik het BMJ-artikel een belangrijk artikel.
Hoe bewerkstellig je een koersverandering?
Hoe verander je de koers van een mammoettanker? Door allemaal kleine propellertjes aan de
zijkant. Die propellertjes, die moeten we gaan maken! Daar werkt Achmea ook aan.
Kijk, Achmea heeft een nieuwe divisie, er is nu het Achmea Kenniscentrum met 3 teams.
Achmea vergoedt ruim 10 miljard per jaar aan zorgverzekeringswet zorgkosten. Vanuit de wet
moet alles op persoonsniveau worden vastgelegd, dus krijg je ook meteen een mooie
dataset. Er worden allemaal data gegenereerd en daarin zit inmiddels 10 jaar historie van
ruim 10 miljard per jaar, op persoonsniveau vastgelegd. Het is nu de zorg van het
Kenniscentrum, dat al die informatie in een gestructureerde dataomgeving terecht komt,
e
zodat je ook data kan koppelen en verrijken. Dat is team 1. Het 2 team zorgt ervoor, dat die
data op een eenvoudige manier toegankelijk zijn, naar de wens van de klant. Dat noemen we
e
'business intelligence'. Het 3 team is een 'team onderzoek', dat zijn mensen met een
epidemiologische achtergrond of gezondheidswetenschappers, die kijken geïntegreerd. Ze
kijken naar groepen mensen, zoals mensen met diabetes, of mensen met Astma/COPD, of
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naar een stad of naar een wijk – wat voor zorg gebruiken ze en wat zijn de werkelijke
zorgkosten? Wat vooral wordt gedaan is werken aan de uitdaging: hoe maak je de kwaliteit
van zorg meetbaar? En hoe definieer je gezondheidsrendement? Daarbij wordt ook gekeken
naar CQ index en in de afgelopen decennia ontwikkelde meetlijsten als de SF 12 en de SF36lijst. Dat is allemaal ten behoeve van óf vernieuwende zorgpropositie, óf inkoop, óf nieuwe
commerciële proposities.
Ik heb jullie van tevoren expliciete vragen gestuurd, die ik nu graag aan de orde wil
stellen. Vraag 1: De nieuwe omschrijving van gezondheid ‘Health as the ability to adapt
and to self manage’ wat is daar volgens jullie positief aan en wat negatief?
Weet je wat nou interessant is, je vraagt het aan allemaal mensen vanuit verschillende
posities. Dan is van groot belang wat ons überhaupt drijft om dat antwoord te formuleren? Het
is ook echt iets wat ook ons bezig houdt. Dus wat dat betreft ben ik gewoon blij dat je bij een
zorgverzekeraar aan tafel zit.
Maar nu de vraag?
Het voorbeeld dat door Sophia de Rooij is uitgezocht, is een kwalitatief verhaal. Het heeft een
enorme kostenimplicatie, maar wij willen de discussie in eerste instantie niet over de kosten
voeren. Natuurlijk komt dat wel, maar in eerste instantie willen wij het hebben over wat
mensen willen. Dat is een inhoudelijk vraagstuk over hoe wij met elkaar omgaan, hoe we naar
mensen kijken. En als dat vanuit onverdachte hoek komt, namelijk vanuit een groep erudiete
mensen die met elkaar nadenken en dan reflectie vragen aan de samenleving, dan komt daar
iets uit en dat zou stimulerend kunnen bij nadenken over de kwaliteit van bestaan. En als je
vanuit de kwaliteit van bestaan gaat denken, dan gaat er iets in het systeem gebeuren, als
dat in het systeem belangrijk gevonden wordt. En wij als zorgverzekeraar hoeven dan dat
doelmatigheidsdebat niet meer te voeren vanuit de geldkwestie, maar vanuit kwaliteit. Dat
debat wordt dan vanuit de samenleving gevoerd. Wij zijn ervan overtuigd dat als de kwaliteit
dominant wordt, de kosten gaan dalen. En dat ten diepste. En dat voorbeeld heeft Sophia
aangetoond - de mensen komen op de IC waar ze een ton kosten, maar vanuit kwaliteit van
bestaan waren ze naar huis gegaan om in alle rust bij hun familieleden te overlijden, in plaats
van aan de zeer onpersoonlijke omgeving van een hightech omgeving als een IC, waar je bij
wijze van spreken aan de slangen komt te overlijden. Dat gesprek moet gevoerd worden en
als dat niet goed gevoerd wordt, dan krijg je dus dat de kosten onnodig worden gemaakt én
het heeft een negatieve implicatie op de kwaliteit. Dat is eigenlijk het grote belang van dit
debat. Als je dat goed voert, dan gaat de medische stand samen met de patiëntengroepen
iets doen wat naar ons idee tot enorme kostenreductie gaat leiden. En dat alleen maar met
kwaliteit als connotatie. Ga uit van de kracht van mensen en hun omgeving in hun
besliskracht en ga daar, waar dit niet meer reëel is, niet onnodig door met behandelen.
Zijn het de artsen, die de patiënten daar naar toe sturen en niet de patiënten zelf?
Het is een coalitie, een 40 jaar zorgzame zorgcoalitie die tot stand is gekomen en waar beide
partijen belang bij hebben. De patiënt heeft allemaal rechten ontwikkeld in al die jaren, vanuit
de verzekering, vanuit de inkomenspolitiek op het moment dat hij ziek is, vanuit de ARBO,
allemaal rechten die bij ziekteleed financiële rechten verlenen. En ziek zijn is dus een
garantie op rust en nog wat zaken. Het komt dan ook zeker voor dat in de relatie de dokter er
baat bij heeft dat die patiënt dat recht kan effectueren want dan wordt hij een positieve dokter
gevonden, wat van belang is voor de vertrouwensrelatie. Verder geeft dit de arts ook een
positief gevoel van erkenning door de patiënt. Deze coalitie kan vanuit het perspectief
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doelmatig inzetten van maatschappelijke middelen, perverse prikkels bevatten. Dit onderwerp
wordt in een notitie van de RVZ over ZZ en GG, ziek en zorg en gedrag en gezondheid, ook
beschouwd. Hoe wij hier iets aan moeten doen is bij uitstek een maatschappelijk vraagstuk.
Het is geen toeval dat er Achmea vorig jaar heeft besloten om het woordje ‘gezondheid’ aan
de naam van de divisie toe te voegen: Divisie Zorg & Gezondheid. Dat ene woordje drukt een
beleving uit: bij ziek en gezond gaat het over meer dan over ziekte, maar ook over voorkomen
van ziekte door een gezonde leefstijl en over de kwaliteit van leven.
Daar sluit op aan dat we druk bezig zijn om de kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen, die iets
zeggen over de uitkomst. Het gaat over de kwaliteit van leven en hoe vorm te geven aan het
zelf verantwoordelijkheid nemen bij de verzekerde. Echter, zelfmanagement en eigen
verantwoordelijkheid zijn in de afgelopen jaren veel uitgesproken termen, maar echt inhoud
eraan geven is heel lastig. Als voorbeeld hoe lastig dit is wil ik een eigen ervaring wel
inbrengen. Mijn vader was huisarts en werd ziek hij komt in het ziekenhuis. Wat mij toen
opviel was de wijze waarop hij zich helemaal overgaf aan de behandelende artsen. Het leek
wel of hij zijn eigen denken en opvattingen bijna helemaal uitschakelde. Dat is toch een
interessant fenomeen. Ik heb mijn vader dat zien meemaken, terwijl hij wel 40 jaar huisarts is
geweest, op het moment dat hij ziek werd, zodat ik dacht ‘Wat is dat voor een willoos iemand
die daar in dat bed ligt?’. En dat heb ik niet alleen bij hem gezien, dat heb ik bij meerdere
artsen gezien, namelijk dat ze zich volkomen overgeven in zo'n situatie. Dus laat staan hoe
dit bij een niet medisch onderlegde burger gaat. Dat is een heel vreemd fenomeen en dat
trekt een enorme wissel op hoe een dokter positie inneemt. Dat bedoel ik met de coalitie
tussen arts en patiënt, die ontstaan is.
We zijn natuurlijk erg bezig met ouderenzorg en wat onze toegevoegde waarde daarbij is als
zorgverzekeraar. Wanneer hebben we het goed gedaan voor onze klanten? Dat zit veel meer
op het thema gezondheid en kwaliteit van bestaan. De essentie van het debat is hoe die
mensen geïnformeerd zijn, waar ze winst hebben te halen en waar ze verlies hebben te
halen. Het lastige is dat een verzekering als kenmerkt heeft dat wij solidair met elkaar zijn om
in tijden van nood samen de kosten te dragen die je alleen niet kunt dragen. Maar als je er
alleen maar op uit bent om te betalen voor wat je zeker zult gebruiken klopt dat niet meer met
een verzekeringssysteem. Dan is het meer een abonnement voor zaken die je gaat
gebruiken. Ik wil de laagste premie, behalve als ik ziek ben, dan wil ik best wat meer betalen.
Geen verloskundige zorg als je al oud bent. Maar 70% is niet ziek en 30% wel. We zijn heel
goed in Nederland, maar ook heel duur. Het lastigste is de doelmatigheidsvraag die te veel
alleen door de zorgverzekeraars beschouwd wordt. En daar komen we niet uit, dat krijgen we
niet voor elkaar. Als de burger en de dokters niet meewerken, dan gaat het ons niet lukken de
kosten beheersbaar te houden en gaat de solidariteit van ons systeem kapot. Dan gaan we
knippen in de solidariteit van onze samenleving en dat is het laatste wat wij als samenleving
willen.
Terug naar mijn vraag: Wat vinden jullie van het concept ‘Health as the ability to adapt
and to self manage’? Wat vindt u er positief aan, wat negatief?
Ik vind heel positief dat het over mijzelf gaat in plaats van dat het over een ander gaat.
Maar ik vraag het je als verzekeraar.
Ja, maar dat is moeilijk om te scheiden. Als je echt kijkt naar het zorgstelsel in Nederland,
dan vindt iedereen dat er iets moet veranderen en dat betekent dus ook, dat als je het hebt
over zelfmanagement, dat begint bij de patiënt, want anders is het kansloos. En dat is
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persoonlijk en voor iedereen anders. Daar moet je ook heel eerlijk in zijn. Er zijn mensen die
wel zelf die mogelijkheden hebben, doordat ze mentaal sterker zijn of doordat ze er
inhoudelijk meer verstand van hebben, en sommige mensen zijn gewoon inhoudelijk
kwetsbaar en die hebben wel meer hulp nodig. Dat spreekt mij dus enorm aan.
Maar, wij kunnen dat allemaal wel vinden, maar uiteindelijk gaat het er wel om of de burger
het ook wil doen. Of hij dus de lol ziet van het uit eigen kracht gaan werken.
De overheid zou moeten stoppen om, als zij heel verstandige wetgeving introduceert, die
alleen maar te committeren aan kostenreductie, zoals de participatiewet en de WMO, die zijn
allemaal geïntroduceerd als een belangrijke kostenreductiewet. Als zelfmanagement zó wordt
geïntroduceerd, dan heeft iedereen het idee dat hem wat afgenomen wordt, terwijl je ook kunt
spreken vanuit het gegeven dat als wij zoiets voorstellen, u eens moet kijken hoeveel
levensplezier u zult hebben. Het betekent dat je mensen moet begeleiden en opleiden in zo’n
traject.
Als je kijkt naar de nieuwe definitie, de kracht zit 'm in de simpelheid. Dat is wel grappig,
althans, ik zelf, ik snap meteen wat je ermee bedoelt. Als ik aan de WHO definitie denk, dan
denk ik, wat staat er nou eigenlijk? Maar met jouw definitie wordt in één klap ongeveer meer
dan de helft van de populatie, die nu ziek is, opeens beter. Geweldig! Ja dat is dan meteen
ook weer een nadeel, heeft men nog wel voldoende gevoel dat het over de zorg gaat? En ik
vind het heel interessant om te onderzoeken of zorg niet eens volledig dienstbaar aan de
kracht van mensen zou kunnen zijn. De vraag is of je hiermee niet een paradigmashift
introduceert in Nederland.
Maar wat betekent het als de zorg dienstbaar is aan de kracht van de mensen?
Je zou ook kunnen zeggen, u bent een vitale mens met behoorlijk wat kwetsbare
vraagstukken. Dan krijg je een heel ander soort dynamiek.
Ik ben van oorsprong verpleeghuisarts, 12 jaar daarin gewerkt. In een verpleeghuis was na
drie maanden je persoonlijkheid al in belangrijke mate verdwenen en na een jaar was je
gewoon een instrument. Iedere dag deed je je ditje, je datje, allemaal goede zorgen hoor en
allemaal goed bedoeld, maar de personality was helemaal weg.
Wat is er negatief aan deze omschrijving?:
Ja, er gaan allerlei belangen onderuit. Allerlei mensen die nu belangrijk zijn die worden
minder belangrijk.
Zoals?
De dokters en verpleegkundigen worden ‘minder’ belangrijk of beter gezegd ‘anders’
belangrijk, iedereen moet nu en in de toekomst dienstbaar zijn aan de klant. Je
deskundigheid is belangrijk als ‘professionele deskundigheid’, niet meer en niet minder. Dat
kan als een nadeel ervaren worden door sommige professionals of klanten. Je kunt dan iets
minder op elkaar leunen.
Ik vind interessant of het meetbaar is met de SF12 en SF36, over de kwaliteit van leven, daar
zou je verandering in moeten gaan zien. Dat mensen het gevoel hebben dat ze wat meer zelf
aan het stuur zitten. En voor ons is interessant, hoe krijg je een soort outcome measure
waarop wij kunnen financieren? Stel dat wij bijvoorbeeld een chirurg gaan betalen in
termijnen en afhankelijk van hoe snel mensen weer terug komen in de samenleving na een
operatie. Want dan rekenen we echt af op hoe de patiënt in zijn kracht zit?
Het is mooi om over deze thema van verandering (zoals gezondheid en eigen
verantwoordelijkheid op uitkomst financieren etc .) met elkaar te spreken en deze ook te gaan
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uitvoeren, maar mensen die nu ziek zijn mogen daar niet de dupe van zijn. Dus je moet niet
het kind met het badwater weggooien als je het ene systeem door het andere vervangt,
daarom moet je het veranderingsproces zorgvuldig inzetten.
Dat is ook waar mensen zeggen bang voor te zijn. Patiënten met chronisch nierfalen
zijn geweldig geadapteerd en kunnen prima met hun dialyse omgaan, maar ze voelen
zich ondertussen totaal belabberd en zijn bang dat ze met deze omschrijving gezond
worden verklaard en niets meer vergoed krijgen.
Ja, dan moet je er dus een participatiemeter in bouwen met een (minimale dataset)
bijvoorbeeld vijf vragen of zo, want als je die analyseert, kom je erachter dat het dan helemaal
niet goed gaat met de kwaliteit van bestaan. Je kunt ook op die manier nadenken over
nieuwe modellen voor afrekening, met respect voor de aandoening en de status van mensen.
Maar dat is innoveren, vernieuwen, op die uitkomst inzetten en dat heeft wel alles met dit
verhaal te maken.
Het belangrijkste wat je eigenlijk zegt is, dat het grootste probleem is hoe je het meet.
Ja, dat is ook absoluut een uitdaging.
Dat vragenlijstje met vijf vragen over participatie, is dat een bestaand vragenlijstje?
Het probleem waarin we nu terecht komen, is dat we elkaar te veel belasten met
bureaucratieën en dreigen stuk te lopen door te veel elkaar te bevragen met vragenlijsten.
We krijgen een soort nieuwe bureaucratie en de kunst is om alles zo in te richten dat iedere
professional en iedere patiënt denkt: het draagt bij aan mijn kwaliteit van bestaan dat ik dit
doe, én dat wij dan kunnen afrekenen.
Volgens mij hebben ze dat bij Kaiser Permanente in de Verenigde Staten. Dat is wel het
meest gerenommeerde instituut in Amerika op het gebied op het volgen van zorg. Dat is een
verzekeraar met ongeveer zes miljoen verzekerden en die hebben besloten is: wij gaan op
een andere manier naar zorg kijken. Het bijzondere aan Kaiser is dat ze ook een hele keten
hebben. Ze hebben het verzekeringsproduct, maar ze hebben ook de artsen in dienst.
Kijk, wat voor de verzekeraar van nu belangrijk is, dat is het vraagstuk van kwaliteit en
doelmatige effectiviteit, wat per definitie een inhoudelijk vraagstuk is. Op het moment dat het
geld je dwingt om daar aan te gaan tornen, dan is er gedoe, want als je aan de gezondheid
gaat tornen is er gedoe. Wij denken dat er nog heel veel lucht in het systeem zit wat betreft
ondoelmatigheid en het 'kwaliteit van bestaan vraagstuk'. Als de kwaliteit van bestaan
dominant wordt, dan kan het alleen maar minder kostbaar worden, omdat nu heel veel zorg
geleverd wordt die niets met kwaliteit van bestaan te maken heeft.
Een ander vraagstuk is de toename aan defensieve geneeskunde, die uitnodigt tot handelen.
De oorzaak zit vaak in de ‘dreiging’ dat je maatschappelijk aangepakt wordt als je niet hebt
gedaan wat je volgens de richtlijnen had moeten doen. Dus daar moet een maatschappelijk
debat over gevoerd worden, om uiteindelijk artsen en patiënten gezamenlijk de dominante
partij te laten zijn wat betreft de wijze waarop kwaliteit van bestaan vorm moet krijgen .
Vraag 2: Wat zijn voor jullie indicatoren voor gezondheid? Waaraan meet je
gezondheid af?
We hebben hier intern de zogenaamde energie balance; dat gaat over gezondheid, met een
coach en dat soort zaken. Dat bieden we ook bedrijven aan met als slogan ‘Wij willen
meehelpen het bedrijf gezond te maken, door vitale medewerkers’. Dat betekent dus dat het
veel breder is dan ziekte en verzuim, want een vitale gemeenschap wordt minder ziek.
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Agis is een regionaal georiënteerde zorgverzekeraar in Amsterdam en Utrecht en die doet de
gezonde wijk en dat soort dingen. Een mens heeft werk en een mens heeft privé, en die twee
samen dat is de mens. Maar die worden nog onvoldoende verbonden.
Hoe meten we dat dan? Wat betreft de gezonde wijk, Utrecht Overvecht, meten we macro,
kwalitatief en ook kwantitatief. We hebben een convenant met de gemeente en met
Overvecht en wij vinden het een succes. We zien in onze data dat er een ander zorggebruik
patroon aan het ontstaan is.
Maar we zijn dus ook bezig met gezond ondernemen, bijv. met de Zilverenkruis
Zorgarrangementen, en nu ligt de vraag bij ons kenniscentrum hoe we kunnen meten of het
werkt. We kunnen kijken naar het zorggebruik, we kijken daarnaast met de werkgever naar
het verzuim, we kunnen hele bedrijfsscans maken en we kunnen wijkscans maken.
We kunnen kijken of het afwijkt van andere wijken, allemaal op basis van onze data.
Het zijn dus macrowaarnemingen die jullie als mate van gezondheid nemen?
Ja, de BMI, de mate van bewegen, consumptie e.d. En dan zeggen we er tevens bij dat we
dus het idee hebben dat dit niet OK is. Ik zelf geloof wel in een participatiemeter of zo, maar
daar moet nog meer innovatie op zijn. Er is bij ons grote behoefte om dat dan ook te
objectiveren. Omdat dat enorm helpt bij het voeren van het gesprek met iedereen; als je het
niet kunt meten, bestaat het niet.
Vraag 3: In hoeverre vallen deze indicatoren van gezondheid onder de in vraag 1.
genoemde omschrijving?
Die horen wel degelijk bij elkaar, alleen, we zeggen er bij dat het manke indicatoren zijn.
Wij denken dat daar nog heel veel innovatie en vernieuwing op moet komen, om dit echt
maatschappelijk aanvaardbaar te laten zijn.
Mooie metafoor: Weet je dat er te vaak nog ‘betonnen zwemvesten’ gemaakt worden voor de
gezondheidszorg? Dus die zijn perfect gemaakt, zien er allemaal goed uit, maar je verzuipt er
wel mee. Dus iedereen is tevreden over alle proceshandelingen, over alle de kwaliteit, maar
als je het ten diepste vanuit het perspectief van de mens bekijkt, van wat je nou overkomen is
en je bent er nauwelijks, niet echt, gelukkiger van geworden. Dan klopt er toch iets niet.
Wat denk ik ook belangrijk is, is dat wij het besef hebben dat geen wijk in Nederland hetzelfde
is. En dat er dus bijna geen sprake kan zijn van een confectieaanpak. En als je dat wereldwijd
gaat doen, dan wordt het nog gedifferentieerder.
En van daaruit ga je dan kijken hoe je dat inricht. Ons grote probleem daarbij is dat als je
alles tot het gaatje op maat doet, wij het niet meer kunnen overzien. Dus je moet vormen
vinden waarin je kunt blijven overzien wat je doet. En dan krijg je de vraag: wat levert het nou
op? De andere kant van het verhaal is dat we landelijk natuurlijk gewoon afspraken maken
over het gebruik.
De vraag is wat de negatieve impact daarvan is op de regionale werkelijkheid, als we dat
landelijk doen. De bottom line van ons betoog is dus eigenlijk, geef ons een heldere indicator,
waardoor wij dat kunnen uitwerken.
Veel dank voor dit gesprek!
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36. Samenvatting interview met Wim van der Meeren, Directeur CZ
Zorgverzekering
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Organisatie:
Stakeholder Domain:
Interviewer:

Drs. Wim A. van der Meeren
CZ Zorgverzekering, hoofdkantoor Tilburg
Verzekeraars
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)

Vraag 1: Wat vindt u van de omschrijving ‘Health as the ability to adapt and to self
manage’? Wat vindt u er positief aan, wat negatief?
Ik zeg wel eens gekscherend dat de marktwerking in de zorg zo werkt, dat een gezond
iemand gewoon nog niet goed genoeg is onderzocht. (NB. Ik grossier in one-liners!)
Ik vind de gangbare WHO-definitie wel heel erg streven naar perfectionisme. Heeft dat nog
wel een relatie met kwaliteit van leven? Als ik het heb over zorg dan vind ik dat die moet
bijdragen aan de kwaliteit van leven en al het andere dient bestreden te worden.
Maar als je gezondheidsproblemen wil bestrijden moet je ook wel een idee hebben wat je
onder gezondheid verstaat.
Ik stel graag: Nu geldt voor de zorg ‘Baat het niet, het schaadt altijd’. En ik zeg ook vaak ‘De
meeste dingen gaan vanzelf over, tenzij je er op tijd bij bent’.
Ingrijpen is lang niet altijd het beste. Als je wat ouder bent en iets werkt niet meer zo heel erg
goed, in hoeverre is dat een probleem? Ik hecht veel waarde aan zelfredzaamheid, aan
serieus nog iets met je leven aankunnen. Maar bijvoorbeeld pijn kan iemands leven verzieken
en daar moet dan wat aan gebeuren.
Het is op zich wel interessant hoe mensen omgaan met het fenomeen gezondheid. Veel
mensen hebben als het ware de neiging om hun organen bij de dokter op de toonbank te
leggen en zeggen: ‘Dokter veel succes ik ga even wandelen, of een sigaretje roken…’. Terwijl
gezondheid toch heel erg iets is waar je zelf mee bezig bent, wat je zelf beleeft, wat je wel of
niet erg vindt. Kijk, iedereen die ouder wordt merkt dat ie niet meer kan wat ie kon. Maar is
dat dan erg of hoort dat er allemaal een beetje bij?
Hoe komt het, denkt u, dat mensen dat zo doen?
Door de illusie van het eeuwige leven, de op de borst klopperij van de zorgsector. De magiërs
die ons allen toch vrij dicht bij het eeuwige gelukzalige leven kunnen brengen; het
Zwitserleven gevoel.
De artsen?
Ook die worden als helden gezien. En weten onvoldoende vaak, vind ik, om de beperkingen
die we allemaal hebben en ook artsen dus, gewoon helder te maken. Er zijn ook genoeg die
het wel goed doen hoor, met als mooi voorbeeld Bas Bloem. Artsen die gewoon samen met
de patiënt kijken wat er allemaal nog wel kan en wat er in de weg zit bij jou als patiënt. En
kijken of daar iets aan gedaan kan worden.
Gaan we overlijden dadelijk definiëren als het falen van de medische zorg? Dat zie ik nog wel
gebeuren. Dat is toch echt onzin. Dan vond ik dat er in het verpleeghuis toch verstandiger
mee om werd gegaan, als een longontsteking ‘the old man’s friend’ werd genoemd.
En de zorgverzekeraar?
We zijn bezig met preventieachtige dingen, bijvoorbeeld door ook in de zorg een marktplaats
voor mantelzorg in het leven te roepen. Die heeft ook alles te maken met wat mensen hindert
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om dóór te functioneren. Dat is wat me aanspreekt in jullie nieuwe definitie. Er zit van alle
kanten eigen verantwoordelijkheid in. De patiënt als actor en niet alleen als onderwerp. Dat
heeft alles te maken met empowerment. Een minder aspect is dat de meetbaarheid afneemt,
dat het misschien wel erg ver weg is van een objectieve assessment van iemands
gezondheid, maar ik weet niet of ik dat erg vind. Meten is weten is ook zo’n overschatte kreet.
Je kunt niet alles meten; de belangrijkste dingen in het leven, zoals liefde en schoonheid, zijn
niet te meten, dus ben ik wantrouwend ten opzichte van meten. Dan zie je, dat als je niet kan
meten wat belangrijk is, dan maak je belangrijk wat je kunt meten. Wanneer iemand met een
slechte longinhoud niet erg ver kan lopen, maar wel zegt dat het heel goed met hem gaat, wat
moet ik dan constateren? Dat iemand goed functioneert!
Als verzekeraar gaan wij af op de vraag van de verzekerden en de stand van de wetenschap.
Ik denk dat de voorlichting over wat mensen zelf kunnen doen aan hun gezondheid nog
behoorlijk in de kinderschoenen staat en dat mensen zich te vaak afhankelijk maken van wat
de dokter zegt. De nieuwe kwaliteitsmetingen die wij doen, zoals met proms en roms, wijzen
de goede kant op. En hebben te maken met die nieuwe definitie van gezondheid. Het gaat er
om of geboden zorg echt helpt. De kwaliteit moet niet door de behandelaar bepaald worden
maar door de patiënt.
Moet je als verzekeraar bang zijn dat de consument nooit verzadigd is?
Als de marketeers de eeuwige jeugd beloven en de mensen geloven dat, dan misschien wel.
Als je meer inhoud kunt geven aan de uitspraak ‘Baat het niet, het schaadt altijd’, dan gaat
het wel meevallen. Ik vind de uitleg over prostaatlijden wel relevant, dat je 80 mannen moet
verminken om er één te redden. Dus ben ik een verklaard tegenstander om bij iedereen een
PSA te gaan prikken. Net zoals ik de total body scan een vreselijk ding vind.
Is de farmacie en de medische technologie een tegenstander?
Ik denk het wel. De gezondheidsmarkt is soms net even iets te interessant. Voor onze
collectieve invulling daarvan is het net iets te makkelijk om daar wat teveel geld te verdienen.
Voorbeeld: stomazakje kost aan productiekosten 5 cent en wij moeten het inkopen voor 4
euro. Dat vind ik schokkend en dat gebeurt gewoon net even iets te vaak. Zo ook met de
generieke medicijnen.
Is die mammoettanker te keren?
Dat weet ik niet, maar niet geschoten is altijd mis, je moet er wel mee aan de bak.
Van patiënten hoorde ik: wij zijn enthousiast over de nieuwe omschrijving, maar we
houden ons hart vast wat verzekeraars ermee zouden gaan doen. Die zouden het
kunnen gebruiken om ons allerlei dingen af te nemen. Is dat een begrijpelijke reactie?
Vanuit het publieke debat snap ik het wel, wanneer je als verzekeraar constant wordt
neergezet als zakkenvuller. Natuurlijk speelt geld bij ons een belangrijke rol, maar dat komt
omdat wij een onderlinge zijn. We hebben 3,3 miljoen verzekerden; sommigen zijn ziek en
daar moeten we goed voor laten zorgen, dat mag niet zo duur zijn dat de anderen het niet
meer willen betalen. Dat is onze kerntaak. Dan moet je dus ophouden met dingen die niet
nuttig en nodig zijn. Maar alles wat echt bijdraagt binnen redelijke kosten, moeten we
natuurlijk blijven doen en wat redelijk is bepalen we met z’n allen. Dat is natuurlijk ontzettend
lastig. Het debat over de medicijnen voor de ziekte van Pompe is mooi. Als ik iemand zeg: je
kunt het leven van een demente man van 95 voor 3 weken rekken voor 2 miljard, dan doen
we dat niet. Oké, hij wordt 75 en het wordt 1 miljard. Ergens kom ik uit, there is no escape.
Een echte ethische discussie.
Bijlage 4

Het is lastig om uit te leggen, maar voor zorgverzekeraars gelden geen andere prikkels dan
het zo goed mogelijk te doen. In mijn positie als zorgverzekeraar heb ik het ethisch
makkelijker dan een ziekenhuisbestuurder. Ik heb twee belangen: het belang van onze
verzekering en het algemeen belang. Het zijn de enige belangen die ik in het oog moet
houden. Bij dokters is dat niet het geval, die hebben persoonlijk belang bij grote omzet.
Je kunt het zo aanwijzen.
Maar per saldo is het nu zo dat iedereen die patiënt is, zegt dat het meer moet zijn, en
iedereen die alleen maar verzekerd is, zegt dat het minder moet. En dan krijgen we het debat
over comazuipen en rokers, die niet meer betaald moeten worden. Ik ben daar een verklaard
tegenstander van. Roken is ongezond, heel hard werken ook, een slecht huwelijk ook en zo
ken ik er nog wel een paar. Ik weet niet of ik in een samenleving wil leven waar we dat van
elkaar opschrijven. Dat is dan maar solidariteit en dat vind ik heel belangrijk.
Doet CZ ook aan gezondheidseducatie en aan preventie?
Ja, op meerdere manieren. Je hebt preventie die in het basispakket zit, zoals stoppen met
roken voor zwangere vrouwen. We hebben afvalprogramma’s voor diabeten, een valpreventie
voor ouderen. Dat laatste is geen business case, maar goed voor ons imago. Over echte
leefstijlzaken, zoals meer bewegen en minder drinken, kan je wel nadenken maar daarin zijn
we terughoudend. Als we aan iedereen de sportschool moeten gaan vergoeden, gaat dat wat
kosten! Terwijl je zelf kunt gaan wandelen en fietsen. Dat haakt aan die eigen
verantwoordelijkheid. CZ is voorloper bij de inkoop van ketenprogramma’s en we streven
ernaar dat iedereen volgens de standaard behandeld wordt. Nederland kan toe met minder
ziekenhuizen; er zouden er 15 dicht kunnen.
Enfin, ik herken in ons ouderenbeleid eigenlijk waar deze nieuwe omschrijving over gaat, nl.
over zelfredzaamheid, bestrijden van eenzaamheid, etc.
e

Mijn 2 vraag is: Wat verstaat u nou onder gezondheid? U noemde aan woorden
welbevinden en kwaliteit. Horen die bij gezondheid?
Daarin ben ik beïnvloed door wat ik heb meegemaakt en geleerd. In mijn vorige ziekenhuis
hadden wij een chirurg, die ook hoogleraar medische psychologie was en die ook de kwaliteit
van leven onderzocht. In de medische psychologie kan je, als je het intelligent doet, veel dure
behandelingen voorkomen door gewoon goed met mensen te praten. En ze dingen uit te
leggen en te onderzoeken, misschien een therapietje doen of zo, maar dan meer psychisch
dan via snijden.
Is dat ook gezondheid?
Dat vind ik lastig. Op een gegeven moment ga weer je gezondheid en geluk e.d. door elkaar
halen en dan denk ik: zonder benen kan je gelukkig zijn, maar als je depressief bent met alles
erop en eraan, ben je toch wel heel ziek. Ja, de eenheid tussen lichaam en geest is toch wel
vrij groot.
Wat is nou welzijn? Wat is nou gezondheid? Wat is nou participeren? Is iemand die niet werkt
ongezond? Is dat door inactiviteit? Die heeft misschien wel meer kans om ongezond te
worden en hoezo dan? Ik vind het heel moeilijk hoor om er wat zinvols over te zeggen.
Zo streefde ik er destijds als ziekenhuisdirecteur van het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg naar
om het liefste ziekenhuis te worden. Iedereen die in een ziekenhuis binnen komt is bang,
onzeker, heeft pijn. Wij doen daar de meest vreselijke dingen mee, we laten ze doorgaans te
lang wachten, zeggen ‘kleed u zich maar uit’, we steken er naalden en slangen in, zetten er

141

zelfs het mes in. Maar als je iemand die het moeilijk heeft, heel even aanraakt en laat zien: ‘ik
snap dat u het moeilijk heeft’, dan wordt de wereld toch anders? En het kost geen tijd.
Terug naar de vraag: wat valt er onder gezondheid?
Welbevinden zeker. Natuurlijk is kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg misschien niet zo
meetbaar, maar toch kun je tot op zeker hoogte met meten daar wel verstandige dingen over
zeggen. Ik vind dat, wat wij hier en nu aan het bespreken zijn, misschien een van de beste
voorbeelden, maar dit kun je ook niet meten.
Namelijk?
Als het alleen maar om meten gaat, dan meet je iets en maakt dat belangrijker. Zo van hier
schijnt het licht, dus hier ben ik aan het zoeken; niet daar waar het probleem ligt, nee, hier
schijnt het licht.
Benieuwd ben ik hoe we met dit soort anders kijken naar gezondheid en ziekte, daar toch
verstandiger mee omgaan. Zeker in de ouderenzorg zie ik dat het zo fout kan gaan met
mensen. En wat ik zo treurig vind, is dat mensen uiteindelijk eindigen op de intensive care
van het ziekenhuis, wat niemand heeft gewild.
Als patiënten denken: ‘Ze willen ons dat afnemen’, daar is geen sprake van. Maar de vraag
moet altijd zijn ‘Draagt dit bij aan kwaliteit van leven? Of doet het daaraan afbreuk? En als het
afbreuk doet - niet doen’, denk ik.
De uitspraak van de WHO aan jou: ‘Als het niet meetbaar is, doen we er niks mee’, dat is toch
een probleem?
En wat betreft lage health literacy, dat is dan waar wij ons beleid op moeten richten. Ik zeg
niet als zorgverzekeraar alleen maar, maar gewoon als maatschappij. Om mensen anders te
leren kijken naar hun leven.

klanten ook. In het PGO wordt vraaggerichte samenhangende, proactieve en preventieve
zorg geboden die aansluit bij de zorgbehoeften van ouderen. De verwachting is dat ouderen
daardoor langduriger zelfstandig thuis kunnen wonen en hun welbevinden toeneemt. Ik heb
de indruk dat dit wel te maken heeft.
Verder hebben we verschillende gezondheidsprogramma’s lopen, bijvoorbeeld Stoppen met
roken, Leren slapen, Beweegmaatje, Wanneer zeg jij stop?, Neurocampus, Fit & Actief en
YouPlus.
Maar bijvoorbeeld bij jongeren is het probleem hoe je ze bereikt.
Verder werken we samen met de FNV aan ‘gezondheid op het werk’ en met
Natuurmonumenten aan ‘gezond in de natuur’.
Zelfmanagement is een hot topic op het ogenblik. Daar blijven we achter op het ogenblik. We
kunnen het te weinig inkopen! Zoiets als ParkinsonNet is echt een heel andere insteek – een
goed experiment.
Dilemma’s waar wij mee te maken hebben zijn bijvoorbeeld het wel of niet weten van risico’s
die je bij je draagt - moet je je genetische aanleg weten? Moeten heel dure geneesmiddelen
vergoed worden die slechts een marginale meeropbrengst hebben? Het CVZ beslist hierover.
Maar er is ook de druk van fabrikanten en van de klant. De mammaprint bijvoorbeeld. Die
heeft geen meerwaarde, maar klanten willen dat, mede door de marketing van de fabrikant.
Je missie en visie bepalen uiteindelijk het besliskader voor wat je wel en niet opneemt in je
aanvullende pakket.
Wat ons betreft zou de huisarts het preventieconsulten moeten gaan doen, die dan ook in het
pakket zitten. En aan het einde van het leven zou het moeten gaan om wat de mens zelf wil
en niet om wat er medisch allemaal mogelijk is.

Vanwege de al bestede tijd laten we vraag 3 niet aan de orde komen.

Vraag 2: Wat zijn voor u indicatoren voor gezondheid? Waar meet u gezondheid aan
af?
Dat speelt niet echt in mijn werk. Voor mij geldt: Waarvoor betalen wij? Wat is een relevante
uitkomst voor de behandeling van diabetes? Daar is geen consensus over. Ik wil graag de
betaling koppelen aan de uitkomst van de behandeling volgens de patiënt. Wij zijn
enthousiast over de PROMS, patient reported outcome measures. Aspecten zoals
informatieverschaffing, goede bejegening door de dokter, wachttijden, medische uitkomsten,
nazorg, veiligheid en zou u deze behandeling aanbevelen, zijn aspecten die ons interesseren
in de geboden kwaliteit van zorg.

Veel dank voor dit gesprek!

37. Samenvatting interview met Bas Leerink, Lid Raad van Bestuur
Zorgverzekeraar Menzis
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Organisatie:
Stakeholder Domain:
Interviewer:

Dr. C. Bas Leerink
Menzis Zorgverzekeraar
Verzekeraars
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)

e

Mijn 3 vraag is: In hoeverre vallen deze indicatoren van gezondheid onder de in vraag
1. genoemde omschrijving? Maar dat lijkt niet relevant in het huidige gesprek. Klopt.
Veel dank voor dit gesprek!

Vraag 1: Wat vindt u van de omschrijving ‘Health as the ability to adapt and to self
manage’? Wat vindt u er positief aan, wat negatief?
Mijn eerste reactie is ‘heel vaag’. Maar eigenlijk toch ook wel heel goed. Voor verzekeraars
speelt gezondheid maar beperkt een rol. Wij zijn wel actief in de ouderenzorg, werken
bijvoorbeeld samen met prof. Joris Slaets van het UMCG, in het programma geïntegreerde
ouderen zorg (PGO). Slaets is van mening dat zorg niet alleen maar moet focussen op
levensverlenging, maar op kwaliteit van leven en welbevinden. Dat willen onze oudere
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38. Samenvatting interview met Albert Boekema, Adviserend geneeskundige
Zorgverzekeraar Eno
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Organisatie:
Stakeholder Domain:
Interviewer:

Drs. Albert Boekema, arts Maatschappij & Gezondheid
Eno-Salland Zorgverzekeraars
Verzekeraars
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)

Introductie Eno Zorgverzekeringen is sinds 2010 de nieuwe naam voor de coöperatie
Salland, die in 1860 opgericht is met het doel ook de armen en minder bedeelden te voorzien
van goede gezondheidszorg. Eno-Salland is een betrekkelijk kleine verzekeraar: Salland was
een oud ziekenfonds, Eno een coöperatie met leden.
Vraag 1: Wat vindt u van de omschrijving ‘Health as the ability to adapt and to self
manage’? Wat vindt u er positief aan, wat negatief?
Bij Eno-Salland staat in de beleidsstukken dat het creëren van gezondheidswinst het hoogste
goed is, bij mensen die wél of niet ziek zijn. Thema’s zijn gepaste zorg en gepast gebruik, bij
doeltreffendheid, doelmatigheid, veiligheid en klantvriendelijkheid. Daarbij moet voorkomen
worden dat de gezondheidszorg wordt gebruikt als vergaarbak voor problemen die eigenlijk
maatschappelijk zijn. Dan krijg je ‘schijn-ziekte’ en ‘schijn-oplossingen’. De burger neemt z’n
verantwoordelijkheid te weinig. In verzekeringsland, in bijzonder bij adviserend
geneeskundigen, bestaat de zorg dat de consumptie nog verder zal toenemen, deels door
veroudering, deels doordat nog teveel vergoed wordt.
Er bestaan zorgen over het Basispakket: daar zou rationele zorg in moeten zitten die
doeltreffend is. Wat betreft de doeltreffendheid is de stand van de wetenschap een probleem;
veel behandelingen zijn weinig onderbouwd. Daar is te weinig inhoudelijke discussie over.
Het geld zou beter uitgegeven moeten worden; nu zijn het vaak ‘historische verplichtingen’.
Ik vind de ’trechter van Dunning’ nog steeds een goed instrument om rationeler keuzes te
maken. Alleen ‘medisch noodzakelijke zorg ‘ zou vergoed moeten worden. Niet zaken zoals
cosmetische plastische chirurgie. Maar angst voor imago-verlies is vaak een drijfveer om wel
te vergoeden. Er zouden meer landelijke richtlijnen moeten komen.
Wat betreft preventie: Er zou een Preventiepakket moeten komen, naast het Basispakket.
Daarmee zouden verzekeraars hun imago verbeteren.
De huisarts zou de rol van coach moeten gaan krijgen met als streven het sterker maken van
patiënten, hun medewerking bevorderen t.a.v. therapie, dieetadvies en beweegprogramma’s.
De huisarts zou daarvoor structureel voor beloond moeten worden en geen stukloon per
verrichting moeten krijgen. Dan ga je van perverse prikkels naar gepaste prikkels . Van
mensen mag gevraagd worden dat zij actief hun eigen gezondheid bevorderen. Z o niet, dan
ben ik voorstander voor drempelvergoeding van zorg (meer eigen bijdrage).
De Huisarts zou zo vier rollen hebben: 1. Poortwachter, 2. Verwijzer, 3. Regisseur in de 1e lijn
en 4. Coach van de patiënt.
Onderwijs leidt ook tot gezondheid, zie de invloed van SES op gezondheid. Er draait in
Deventer een maatschappelijk programma ‘Gezond leven’ met Basisschoolleerlingen.
Al met al vind ik van deze nieuwe omschrijving dat hij te weinig echte zorg afbakent.
Gezondheidszorg wordt teveel een vergaarbak. De begrippen regie en vermogen zich flexibel
Bijlage 4

aan te passen zijn teveel afhankelijk van eigen, aangeboren competenties die sterk uiteen
kunnen lopen.
Vraag 2: Wat zijn voor u indicatoren voor gezondheid? Waar meet u gezondheid aan
af?
Eno volgt de Gezondheidsatlas van het RIVM, waarin trends en effecten van leefstijl worden
verzameld. En Fektis is de databank voor zorgverzekeraars, waarin onder andere
voorschrijfgedrag van huisartsen. Daarmee kan je verschillend gedrag tussen regio’s
vergelijken. Wij hebben meer dan anderen een overzichtspositie; de overheid vraagt vaak
advies. Daarbij vergeleken zijn ’t bij het CVZ bureaugeleerden, die tekentafeladviezen
uitbrengen. Er zijn vier grote spelers: Achmea met ruim 5 mlj. verzekerden, VGZ met ruim 4
mlj., CZ met ca 3,5 mlj. en Menzis met 2 mlj. Samen beheersen ze 92% van de
verzekerdenmarkt.
Mijn basisboodschap is: Het huidige basispakket zit niet goed in elkaar. Er is een
fundamentele stelselwijziging nodig, die zich gaat richten op gezondheidswinst en gepast
gebruik! De RVZ wijst daar ook op. Nieuwe omschrijving is m.i. te weinig behulpzaam.
Mijn 3e vraag is: In hoeverre vallen deze indicatoren van gezondheid onder de in vraag
1. genoemde omschrijving?
De huidige gezondheidsindicatoren, oa door RIVM/overheid gehanteerd, hebben geen /
weinig relatie met zelfmanagement en vermogen zich flexibel aan te passen aan de
omgeving. Lijkt mij ook niet echt mogelijk om hiervoor valide en betrouwbare indicatoren te
ontwikkelen gezien het feit dat voor invulling van bovenstaande begrippen te weinig harde,
universele termen voor handen zijn. Begrippen zijn te veel cultureel, tijdgebonden en
maatschappelijk / politiek gekleurd.
Veel dank voor dit gesprek!

39. Samenvatting interview met Laurent de Vries, Directeur GGD Nederland
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Instelling:
Stakeholder Domain:
Interviewer:

Drs. Laurent de Vries
GGD Nederland, Utrecht
Public Health Actors
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)

Vraag 1: Wat vindt u van het concept ‘Health as the ability to adapt and to self
manage’? Wat vindt u er goed aan, wat slecht?
De brede focus spreekt mij aan. Maar ik heb een probleem met ‘self management’. Dat is nu
het modewoord. Het past bij de huidige liberale wind; als je het wat anders wilt hebben, wordt
dat snel betuttelen genoemd. Eerder was empowerment het modewoord, dat hoor je nu niet
meer. Empowerment is overigens wel eerst nodig, voordat deze ‘ability to adapt and to self
manage’ mogelijk is!
Ik vind het goed dat jullie omschrijving de burger centraal stelt, maar de omschrijving heeft
ook een risico, nl. dat er niets wordt aangegeven over het effect van externe omstandigheden
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waarop je zelf geen invloed hebt, maar die wel heel veel invloed hebben op je gezondheid.
Alsof alles een vrije keuze is. Er hangt héél veel af van waar je wiegje heeft gestaan.
Als je ouders leven op kroketten, je grootouders ook, en in de buurt zijn alleen maar
snackbars en er zijn nergens verse groenten te krijgen, hoezo is het dan je eigen keuze
wanneer je niet elke dag verse groenten en fruit eet?
Normen, waarden, de sociale laag, opleiding, inkomen, etc. hebben een enorme invloed op
hoezeer je vanzelfsprekend gezond kunt leven en hoezeer deze ‘ability to adapt and to self
manage’ mogelijk is. Roken is misschien ongezond, maar kan ook de functie van troost
hebben! Daarmee kan je je dan aanpassen aan de stress van je situatie. Is dat ongezond of
misschien toch gezond?
Dit is eigenlijk een omschrijving voor witte hoogopgeleide mensen en niet weggelegd voor
mensen met een lage SES.
Gezondheid heeft voor mij alles te maken met subjectiviteit, je eigen gevoel: hoe gezond voel
je je? Er zijn mensen die heel ‘ziek’ zijn, maar zich toch gezond voelen, terwijl er ook mensen
zijn die zich ziek voelen, terwijl ze objectief gezond zijn. Zulke mensen kunnen in
slachtoffergedrag terecht komen en mensen om zich heen de schuld voor hun onwelbevinden
geven.
De omgeving heeft ook heel veel invloed op je beleven van gezond of ziek zijn. Toen mijn
vrouw ernstig ziek was en ik in een groot bedrijf per dag 40 keer de welgemeende vraag
kreeg hoe het met haar ging, merkte ik hoeveel invloed dat had op mijn beleving van de
situatie. Het werd zo heel moeilijk om nog de gezondheid van mijn vrouw te ervaren, náást
haar ziekte, terwijl zij dat juist wel wilde. Veel liever wilde zij als mens dan als patiënt
benaderd worden.
‘Patiënt zijn’, ik heb een hekel aan dat woord. Mensen hebben veel beelden bij ‘ziek zijn’, het
is heel stigmatiserend.
Veel opbouwender is het om mensen met een ziekte gelijkwaardig te laten deelnemen in het
behandelteam, zoals bijvoorbeeld Bas Bloem met ParkinsonNet en Lucien Engelen met de
REshape Academy doen. Dat is voor mij niet hetzelfde als ‘zelfmanagement’, dat ik meer
associeer met ‘zelf doen’.
Eigenlijk zouden we een heel nieuw begrippenkader moeten vinden, dat uitstijgt boven wat
we nu gezond en ziek noemen.
Wanneer het in Den Haag over gezondheid gaat, gaat het in negen van de tien gevallen over
ziekenhuizen en medisch specialisten. Het gaat over zorg nádat, in plaats van vóórzorg.
Bij de GGD kijken we juist buiten de gezondheidszorg, in de hele maatschappij, naar factoren
waarmee gezondheidswinst te halen valt: het antibioticagebruik in de intensieve veehouderij,
verkeersveiligheid, fijnstof, asbest. Mackenbach stelt dat 50% van de ziektes vermijdbaar zijn.
De belangrijkste beïnvloedende factoren zijn roken, alcoholgebruik, voeding en beweging, en
daarnaast opleiding en participatie.
Dat vraagt een verschuiving van benadering. Hier zijn niet een vrije keuze en
gedragsverandering nodig, zoals minister Schippers stelt, maar overheidsbemoeienis. Haar
liberale voorgangers namen ook collectieve maatregelen, zoals riolering en goede
woningbouw.
De huidige vorming van medici werkt ook niet mee. Recent vroeg ik op een
huisartsencongres wie er voor voelde preventiespreekuren te gaan draaien. Het resultaat:
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drie vingers! ‘Ik kies er voor zieke mensen beter te maken’ was de tendens. Toch kiest
bijvoorbeeld het KWF nu ook voor preventie.
Overigens werkt het huidige financieringsstelsel ook niet bevorderend. Als geld het leidend
principe is, ontstaat een pervers systeem. Overal duiken specifieke ‘kenniscentra’ op, voor
van allerlei soorten klachten; het wachten is op een polikliniek voor ingegroeide teennagels.
Hoeveel ongemak die ook bezorgen, daarmee ben je niet ongezond! Maar zolang artsen via
stukloon betaald krijgen, zal dit fenomeen doorgroeien.
Wat mij betreft moet er dus veel meer aandacht naar de vóórkant!
Vraag 2: Wat zijn voor u indicatoren voor gezondheid?
Dat weet ik niet! Als je blind bent, ben je dan ongezond? Al die griepmetingen; wanneer ben
je ziek? Als je het virus in je lijf hebt en dóórwerkt, of wanneer je thuis in je bed gaat liggen?
Er is een nieuw subjectief begrippen kader nodig!
Wel meen ik dat op bevolkingsniveau risicofactoren een grote plek moeten hebben.
Meet niet het fysieke ongemak van mensen, maar het aantal rokers, drinkers, wie er
binnen100 meter van de snelweg woont en wie er meer dan een x aantal calorieën per dag
binnenkrijgt. Daarmee wordt zichtbaar dat overheidsmaatregelen óók nodig zijn.
Mijn derde vraag is: Vallen deze indicatoren nu onder de genoemde omschrijving?
Maar die is dan niet zo aan de orde…
Dat klopt.
Veel dank voor dit gesprek!

40. Samenvatting interview met Jeroen Havers en Hanke Timmermans, CBO,
Utrecht
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:

Instelling:
Stakeholder Domain:
Interviewer:

Jeroen Havers (projectleider LAZ, Landelijk Actieprogramma
Zelfmanagement) & Hanke Timmermans (generiek model en
professionals & zelfmanagement)
NB. Niet ieder apart geciteerd.
CBO
Public Health Actors (vanwege het LAZ, ofschoon CBO zich ook als
kennisinstituut ziet)
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)

Introductie: In 2008 zijn wij als CBO officieel begonnen met het LAZ, het Landelijk
Actieprogramma Zelfmanagement, en eind juni 2012 loopt dat af. Zie ook
www.zelfmanagement.com . Opdrachtgever is het ministerie van VWS.; wij als CBO zijn de
uitvoeringsorganisatie en de inhoudelijke stuurgroep bestaat uit patiëntenorganisaties: de
NPCF en zeven categorale patiëntenorganisaties. Er zijn zes somatische aandoeningen
vertegenwoordigd en één psychische aandoening. We hebben gewerkt met
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patiënten(organisaties), met zorgverleners, onderzoekers, en beleidsmensen. We begonnen
met ziekte specifieke werkgroepen, onder andere om begrippen ook beter te kunnen duiden.
Waar heb je het over als je die of die aandoening hebt en wat zijn de generieke elementen
daarbij? Minimaal hebben zo'n 200 tot 250 mensen input gegeven. Zo zijn we gekomen tot
een generiek model voor zelfmanagement.
We hebben daarnaast veel literatuur verzameld en bestudeerd. Daarbij hebben we ook veel
naar het buitenland gekeken omdat met name in landen als Engeland, de Verenigde Staten
en Australië zelfmanagement al veel langer een grote rol speelt. Kate Lorig is daar in de VS al
zo’n 20 tot 30 jaar mee bezig. Dat komt ook omdat het in die gezondheidssystemen een heel
logische plek heeft. Vaak zit er niet een dokter om de hoek en alleen al om die reden is het
nodig dat patiënten zelf delen van de behandeling voor eigen rekening kunnen nemen. We
vonden uiteindelijk wel dat we breed moesten kijken naar zelfmanagement, breder dan alleen
maar naar het eigen aandeel in de zorg. Zelfmanagement gaat over leven met de ziekte en
het daarbij niet de ziekte, maar het leven voorop stellen.
Vonden jullie daar voor openheid bij de patiëntengroepen?
Ja, maar die zijn toch wel erg gewend dat zelfmanagement betekent dat de dokter of de
verpleegkundige zegt wat je moet doen. Patiënten krijgen wel opdrachten, maar er wordt niet
aan hen gevraagd: ‘Wat heb jij nu nodig om een goed leven te hebben?’. De bredere
invalshoek is mede door de patiënten geïnspireerd. Dat hebben we niet zelf uit idealisme
bedacht maar het is ontstaan door breed te kijken en heel goed te luisteren.
Jullie hebben het model ontwikkeld en getoetst in samenspraak met de deskundigen.
Is dat is vervolgens ook vertaald in praktische programma’s, cursussen e.d.?
In het model zie je de brede definitie van zelfmanagement staan. Wij zijn met 11
proefimplementaties aan de gang gegaan, die de verschillende facetten van het model
omvatten.

We zijn aan de hand van het model aan instrumentontwikkeling gaan werken, maar we
hebben het model niet echt vertaald in programma’s.
Wel zijn we met 11 proefimplementaties met de verschillende facetten van het model aan de
gang gegaan. Je wil handvatten hebben om breder te kijken, zodat je als patiënt inzicht krijgt
op welke terreinen je wél zelfmanagementvaardigheden hebt en op welke minder. Met dat
inzicht kan je beter het gesprek aangaan. De voornaamste instrumenten die we ontwikkeld
hebben zijn korte scans waarmee patiënten zich krijgen op hun
zelfmanagementvaardigheden en zorgverleners op hun kennis en vaardigheden om
zelfmanagement te ondersteunen. En scholingsmaterialen voor zorgverleners. Zo is er nu
ook een basismodule ‘zelfmanagement-ondersteuning’: hoe geef je als zorgverlener
ondersteuning? Maar wij zijn geen onderzoeksprogramma maar een actieprogramma. Het
doel was een beweging op gang te brengen op het gebied van zelfmanagement in Nederland.
Wij zijn de afgelopen jaren bezig geweest met ontwikkelen, testen en veel presenteren in het
land. Het volgende vraagstuk ligt in het systematisch inbedden.

Bijlage 4
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Speelt het vraagstuk van aanwezige gezondheidsvaardigheden en health literacy bij
jullie een rol?
Absoluut. Het betekent dat een redelijk grote groep mensen die hun leven met de ziekte zelf
managen, dat waarschijnlijk op basis van beperkte of zelfs onjuiste informatie doet.
Tegelijkertijd is het ook moeilijk om de juiste informatie bij hen te krijgen. Soms, omdat ze niet
goed kunnen lezen en schrijven, dus echt moeite hebben om informatie te verwerken en zo
kennis op te doen. Maar soms is het ook omdat het niet past bij hun mensbeeld en hun
opvattingen over gezondheid en zorg en hun eigen rol daarbij en de rol van een arts. Daar
ligt nog een terrein te winnen, dat ook als je het niet over zelfmanagement hebt, al een
aandachtspunt is. Het is toch opvallend dat deze groep mensen zieker is dan de rest van
Nederland. Dat moet iets te maken hebben met leefstijl en het zelf kunnen sturen op
gezondheid.
Hebben jullie dat kunnen meenemen of is het meer een aandachtspunt voor de
toekomst?
We hebben het verkend, omdat we daar vanuit het denken over zelfmanagement op
uitkwamen. Wat te doen met de groep die moeilijk bereikbaar is? Het opsporen is al een
opgave, omdat mensen dit onvermogen over het algemeen ook verborgen houden. En
culturele achtergronden spelen ook mee. Er zijn inmiddels samenwerkings-netwerken op dit
gebied ontstaan. NIGZ In 2013 onderdeel van CBO geworden) initieerde de alliantie
gezondheidsvaardigheden. Wij hebben overleg hierover met o.a. Pharos, NIGZ, TNO, Vilans
en ook met andere kennisinstituten. De kern van onze boodschap is: Er moeten eerst basis
gezondheidsvaardigheden aanwezig zijn voordat je aan zelfmanagementvaardigheden kunt
werken.
Wat verstaan jullie daar onder?
Mensen moeten begrijpen wat hun chronische ziekte inhoudt en wat hun eigen rol daarin kan
zijn voordat ze op een goede manier aan zelfmanagement kunnen gaan doen. Om op je
gezondheid te letten heb je een aantal basisvaardigheden m.b.t. gezondheid nodig. Bij deze
groep mensen is het vaak zo dat ze heel weinig weten van wat gezondheid is. Ze beginnen al
met die achterstand en het is een vraagstuk hoe ze allereerst die competenties krijgen. De
basisvaardigheden voor gezondheid hebben wij trouwens niet omschreven. Er is veel
materiaal vanuit het NIGZ over basis gezondheidsvaardigheden.
Nu de onderzoeksvragen. Vraag 1: Wat vinden jullie van de omschrijving ‘Health as the
ability to adapt and to self manage’? Wat vinden jullie er positief aan, wat negatief?
Het uitgaan van gezondheid in plaats van ziekte en van de kracht in plaats van de klacht, zijn
dingen die mij wel aanspreken. Het begint echt bij de mens die centraal staat en die op een
gegeven moment ondersteuning kan ontvangen, ook van zijn directe omgeving. In deze
definitie zit is het begrip ‘vermogen’, dat geeft aan dat patiënten iets moeten willen of iets
kunnen. Dus niet ‘zoek het zelf maar uit, dat zelfmanagement’. Dat ‘aanpassen’ begrijp ik als
’er mee leren dealen’.
Maar het ligt wel op zo’n hoog abstractieniveau, dat het misschien weinig richtinggevend is en
dat je een heleboel operationalisatie nodig zal hebben.
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Hoe zouden jullie het nader gespecificeerd willen zien?
Wij hebben die discussie ook gehad met het begrip ‘zelfmanagement’. Om het operationeel te
krijgen moet je er weer laagjes ‘onder ‘ bedenken. Uiteraard moet je een definitie simpel en
eenvoudig houden, tegelijkertijd moet iedereen er toch een plaatje bij krijgen. Bij een verdere
uitwerking kan ik mij voorstellen dat je een aantal aandachtsgebieden gaat definiëren. Die
hebben wij ook in ons model gedaan. Dat zijn de domeinen die daar feitelijk staan, het begint
bij chronisch zieken met ziekte specifieke kennis en vaardigheden.
Verder heb je natuurlijk de ervaringskennis van de patiënt zelf. Als je als patiënt zelf je een
gevoel gaat krijgen bij jouw symptomen en uit ervaring weet wat je daar aan kan doen en kunt
anticiperen, dan betekent het dat je echt ‘grip gaat krijgen’ op je ziekte. Het gaat uiteindelijk
om participatie, om de zelfontplooiing en de vraag welke hulpbronnen er in iemands
omgeving zijn en hoe iemand z’n weg vindt in de gezondheidszorg. En dan is er het
psychologische aspect, het omgaan met de aandoening, het inpassen in het leven. Dus zo
beschouwd is gezondheid ook meer iets dat gaat over kwaliteit van leven.
Wij hebben ons afgevraagd wat het vermogen is van mensen, om een goed leven of een
gezond leven te hebben. Kan je dat vermogen in ‘stukjes’ uit elkaar halen? Het gaat deels
over wat je weet en wat je in je vingers hebt, dat is een deel van je vermogen. Maar
vervolgens ook om wat je daarmee doet. Hoe dat richtinggevend wordt in je leven. Maar zo
staan wij in Nederland nog helemaal niet in de zorg…..
En dan zijn er in de samenleving ook groepen met heel andere opvattingen over ziekte, bijv.
onder allochtonen. Misschien moet je in de uitwerking van de definitie nog een nuance
maken, waar het gaat om cultuur en ieders eigen culturele achtergrond?
Zo bezien heeft gezondheid ook te maken met het gezondheidsideaal dat je eigenlijk
nastreeft, in plaats van dat we onze Westerse norm van ‘iedereen moet zo gezond en fit
mogelijk zijn’ zomaar overal dwars overheen rollen. Er zijn ook andere keuzes mogelijk en in
de ziekte specifieke werkgroepen is het onder andere ook daarover gegaan. Zo zei iemand:
‘Ik ben 35 jaar en ik ben vanaf mijn geboorte hartpatiënt. Voor mij is kwaliteit van leven dat ik
lekker kan werken en mezelf kan ontplooien, daar voel ik mij gezond bij’. Iemand die heel
goed weet welke risico’s hij loopt en daar een eigen afweging in maakt; ik zou hem typeren
als een gezonde man, weliswaar met hartfalen, maar wel een gezonde man.
Het woord ‘zelfmanagement’ roept trouwens ook wel problemen op. Veel mensen die voor het
eerst het begrip zelfmanagement horen, denken ‘Oh, en nu moet ik het allemaal zelf gaan
doen’, dat zit heel erg in het begrip. Terwijl het uiteindelijk gaat om het ‘grip op het leven
krijgen’, of ‘grip op je aandoening’, en je aandoening zo leren inpassen in je leven dat je
gewoon een prettig leven kunt leven, zoals jij dat wilt. We zijn nu ook educatiefilmpjes voor
zorgverleners aan het maken. Dan merk je dat je om het begrip zelfmanagement heen gaat
praten. Op het moment dat het een begrip moet worden van burgers, vraag ik me af of we
dóór moeten met die term.
Hebben jullie een andere term?
‘Eigen regie’ komt wel erg in de richting. Daar gaat het in de kern ook om. Dat is ook meer
patiënten taal; patiënten zeggen zelf ‘Ik wil zelf bij machte zijn om invloed uit te kunnen
oefenen’.
Alleen, de regie te pakken krijgen als patiënt is best ingewikkeld. Zorgverleners in de
gezondheidszorg zijn er niet zo op ingesteld dat ze eigenlijk ‘te gast zijn in het leven van een
ander’. Dat zal wel een generatie of twee kosten, voordat dat echt anders is.
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Dan heb ik ook de vraag wat er negatief is aan deze omschrijving?
Met zo’n definitie over gezondheid als jullie voorstellen, verwacht je eigenlijk wel veel van de
mens zelf. Van zijn volwassenheid, zijn zelfstandigheid en zijn zelfredzaamheid. Want anders
kom je met deze definitie niet weg. Deze definitie stoelt op het feit dat mensen toegang
hebben tot informatie, die kunnen verwerken, daarop kunnen reageren en vervolgens kunnen
sturen en dat voor hun eigen gewin kunnen toepassen, zodat ze zo gezond mogelijk leven
hebben.
Net zo goed als ‘zelfmanagement’ een woord is voor beleidsmensen en misschien voor het
CBO en voor zorgverleners, met enige toelichting, maar veel minder voor patiënten en
burgers. Een definitie zou idealiter ervoor moeten zorgen dat iedereen hetzelfde beeld heeft.
Vraag 2: Wat zijn voor jullie indicatoren voor gezondheid? Waar zouden jullie
gezondheid aan afmeten?
Indicatoren is ook een lastig begrip. Ik kan vertellen hoe wij het ‘zelfmanagement’
operationaliseren. Wij hebben als team en als stuurgroep vanuit dit programma de input
geleverd voor het coördinatieplatform ‘zorgstandaarden’. En in het model voor de
zorgstandaarden staat ook een paragraaf opgenomen over zelfmanagement. Daar zitten zes
feitelijke elementen in die al meer uitgaan van de kracht in plaats van de klacht en wat een
patiënt dan nodig heeft. Bijvoorbeeld ‘toegang tot informatie’ en het hebben van een
‘coachende zorgverlener’, en dergelijke. En die zes elementen zou je nog wat specifieker
kunnen uitwerken, zeker voor de generieke onderdelen. Uiteindelijk wordt het dan vertaald in
een individueel zorgplan, waar zelfmanagement ook een onderdeel van uitmaakt.
En hoe beoordeel je nu hoe gezond iemand is? Naar wat voor criteria kijk je?
Wij gebruiken een lijst van zelfmanagementvaardigheden, dat is de PiH (partners in
healthscale) lijst, of de PAM(patient activation measure). Die kunnen de zorgverlener helpen.
Wij gaan er van uit dat, als het om zelfmanagement gaat, zorgverleners coaches zijn. Want
het gaat erom dat mensen hun eigen regie pakken, zelf doelen stellen en daar naartoe
werken. Dan heb je een vragenlijst nodig voor zelfmanagementvaardigheden. Die heeft twee
effecten, nl. je stelt dus een andere dan de medische vraag, je vraagt mensen om zichzelf te
beoordelen, én het wordt duidelijk wat ze eigenlijk al weten van hun ziekte en of ze er nog
meer over willen weten. Wij vragen ook hoe ze tegenover de zorg staan. Het is belangrijk als
zorgverlener om te weten welk type zorggebruiker of zorgconsument er tegenover je zit. Als
je die twee dingen met elkaar combineert, dan kan je waarschijnlijk heel goed op maat samen
met iemand een plannetje maken richting meer zelfregie en zelfredzaamheid.
De PAM is vertaald door het NIVEL dacht ik en die is ook gevalideerd. De PiH is
overgenomen uit Australië en vertaald, maar nog niet gevalideerd. Die vragenlijsten zijn een
hulp om de operationalisatie van zelfmanagement in de zorg mogelijk te maken.

onderscheidt 8 deelprofielen uit en 3 hoofdprofielen van zorgconsumenten., nl. de
pragmatische, de minder zelfredzame en de maatschappijkritische. Wij vinden die profielen
heel richtinggevend voor de praktijk. De grootste groepen zijn de pragmatische en de minder
zelfredzame zorgconsument. De pragmatische pakt het meteen op en je hebt mensen die
zullen het nooit leren, die zal moeten blijven begeleiden op een bepaalde manier. En je hebt
mensen die altijd weerstand zullen blijven bieden, de maatschappijkritische
zorgconsumenten.
Ze hebben normen en waarden (van conservatief tot progressief) uitgezet tegensociaaleconomisch niveau (van lager opgeleid tot hoger opgeleid). Dit is hun Mentality model. NB.
Zie figuur op de volgende pagina. Het is heel opvallend dat de meeste profielen gewoon
doorlopen van laag opgeleid tot hoger opgeleid. Het een mooie ingang voor zorgverleners,
omdat je op basis van zo’n profilering van je doelpopulatie veel gerichter kunt investeren in
bepaalde activiteiten.
Eén centraal begrip wil ik nog noemen, nl. zelfvertrouwen en self efficacy, vertrouwen in eigen
kunnen. Daar komt veel van het succes op aan. Het is van grote waarde wanneer
zorgverleners kunne n inspelen op dat vertrouwen in eigen kunnen. Ook daar zijn
meetinstrumenten voor, de SMAS, de self management ability scale. En de self-efficacy
scale, dat is EM-6.
Je vindt self efficacy belangrijk, maar zou je het ook een aspect van gezondheid
noemen?
Ik denk het wel. Want als je dat niet hebt, dan ben je ook stuurloos. Het is zo centraal, het
betekent gewoon dat je kan sturen, dat je kan bepalen waar je naartoe wilt.
Dus eigenlijk is gezondheid ‘het met vertrouwen eigen regie kunnen nemen’.
En zit voor jou ‘the ability to adapt’ daar dan ook in?
Ja, dat zit volgens mij helemaal in dat self-efficacy begrip.
Veel dank voor dit gesprek!

En het marktonderzoek naar type zorggebruiker?
Dat is van Motivaction. Dat gaat veel meer over de normen en waarden die mensen
belangrijk vinden en geeft richting aan welk type ondersteuning het best bij iemand zou
passen. In z’n algemeenheid gaan we sterk richting e-health en telezorg, etc. Bij sommige
mensen past dat gewoon niet zo goed, niet omdat ze 70-plus zijn, maar omdat ze 35-plus zijn
en zich niet veilig voelen als ze niet een mens tegenover zich hebben. Motivaction
Bijlage 4
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41. Samenvatting interview met Nancy Hoeymans en Hans van Oers, VTV-team
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Instelling:
Stakeholder Domain:
Interviewer:

Dr. Nancy Hoeymans en Prof. dr. Hans van Oers NB. Er is een
gesprek met beiden gevoerd; niet ieder wordt apart geciteerd.
VTV-team RIVM, Hans van Oers: tevens Universiteit Tilburg,
Hoogleraar Public Health
Public Health Actors
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)

Ter introductie: VTV staat voor Volksgezondheid Toekomst Verkenningen. De VTV valt
onder de Wet Publieke Gezondheid en beoogt beleidsondersteunend te zijn ten behoeve van
het ministerie van VWS. Daarnaast zijn ook ZonMw en de GGD-en belangrijke gebruikers van
de VTV. Het VTV-team verzamelt beschikbare kennis bij kennisinstituten zoals Universitaire
centra, NIVEL, Trimbos, SCP, GR en RVZ en integreert deze kennis ten behoeve van beleid.
Het team doet niet zelf onderzoek, maar identificeert wel kennislacunes.
Vraag 1: Wat vinden jullie van het concept “Health as the ability to adapt and to self
manage”? Wat vinden jullie er positief aan, wat negatief?
Het brengt iets extra’s, het is een mooie aanvulling op het label van de diagnose van een
ziekte, dat iemand kan krijgen. Dit gaat meer over de ervaren gezondheid en het richt de
aandacht op de mogelijkheid om actief aan de slag te gaan met je gezondheid. Het lijkt aan te
sluiten bij onderzoek dat Sjoerd Kooiker van het SCP met focusgroepen deed naar wat
burgers verstaan onder gezondheid, de ervaren gezondheid dus. Daar kwam uit dat mensen
onder gezondheid verstaan ’het vermogen om de dingen te kunnen doen die je wil doen,
lekker in je vel zitten en energie hebben’.
In hoeverre komt dit al tot z’n recht in beschikbare vragenlijst-instrumenten?
Het zou moeten gaan om een balans tussen ‘kunnen’ en ‘willen’. Het ‘kunnen’ komt al wel in
beeld, bijvoorbeeld in een vragenlijst als de SF36, die vraagt naar het kunnen functioneren in
rollen zowel fysiek als psychisch en de ervaren gezondheid op een hoog integratieniveau. De
vraag naar het ‘willen’ is nog wat onderbelicht.
Het vermogen ‘to adapt’ komt nog niet zo aan de orde. Het doet mij allereerst denken aan
‘homeostase’, dus de lichamelijke kant. Maar in hoeverre gaat het ook over het vermogen tot
‘coping’? Het lijkt mij in ieder geval te gaan over het hebben van ‘grip op je leven’. Wat weer
te maken heeft met het hebben van een meer externe of juist interne ‘locus of control’. Een
belangrijke vraag is in hoeverre mensen zaken kunnen leren die hen gezonder maken? In
Tilburg wordt door Denollet veel gewerkt aan persoonlijkheidstypen, met name het type-D
persoonlijkheid dat hij onderscheidt. Die beleven zich altijd als slachtoffer. Is dat
beïnvloedbaar?
Zo ook het hebben van basale gezondheidsvaardigheden, de ‘health literacy’. Ook daar ligt
een terrein waar mensen zaken kunnen leren.
Figuur bij interview CBO, nr. 40: Mentality model van Motivaction
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Vraag 2: Wat zijn voor jullie indicatoren voor gezondheid? En vraag 3: In hoeverre
sluiten deze indicatoren en het concept bij elkaar aan? Eigenlijk is dat al hiervoor al
besproken en beantwoord!
Veel dank voor dit gesprek!

42. Samenvatting interview met Jan van de Kamp, ex-GGD Eindhoven en
Rotterdam, o.a Coördinator WHO Healty Cities Project and Network en ouddirecteur GGD ZW Friesland en GGD ZO-Utrecht, momenteel lid WHO EURO
Working Group on Public Health Workforce
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Instelling:
Stakeholder Domain:
Gespreksleider:

Jan van de Kamp
gepensioneerd actief
Public Health Actors
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)

Vraag 1: Wat vindt u van het concept “Health as the ability to adapt and to self
manage”? Wat vindt u er positief aan, wat negatief?
Dat spreekt mij geweldig aan en daar kan ik helemaal achter staan! Maar ik zie het ook echt
in de het spanningsveld tussen de burger en zijn/haar verantwoordelijkheid voor de eigen
gezondheid en de rol van de formele gezondheidszorg. Met een achtergrond van marktkunde
en trend watching in de farmaceutische industrie en een reclamebureau gespecialiseerd in de
gezondheidszorg, begon ik 1979 bij de GGD Eindhoven. Een preventie programma opzetten
in de geest van de verklaring van Alma Ata (1978) was mijn opdracht. Denken vanuit de
doelgroep voor kans op succes was als het ware mijn DNA.
Het werken, destijds in 1984 al, aan de beleidsnota ‘Informele Zorg’ heeft een grote invloed
op mij gehad. Ik merkte toen ik daar aan bezig was, dat opschrijven dat ‘informele zorg een
welkome ontwikkeling was’, zou betekenen dat ik zou belanden in de valkuil dat ik de mens
voor mijn karretje, of dat van de gezondheidszorg of van de overheid, aan het spannen was.
En dat wilde ik niet. Het heeft me geholpen om het denken om te draaien van een benadering
van ‘het glas is half leeg’, en daar bedoel ik dan de burger mee, naar een ‘het glas is half vol’benadering over de burger. Een veel positiever benadering dus.
Mensen doen heel veel voor de eigen gezondheid en die van anderen. Het begint ‘s morgens
met opfrissen, tanden poetsen, ontbijten, even langs de drogist voor paracetamol, tijdens het
werk naar een bijeenkomst over kwaliteit gaan, tussen de middag iets voor de lunch kiezen,
na het werk even langs de school van de kinderen om te pleiten voor een veilige speelplaats,
op weg naar huis een boodschap voor een zieke buur halen, thuis een enquête invullen voor
het ziekenhuis en ga zo maar door.
Wat moest ik belangrijk genoeg vinden om in mijn beleidsnota te betrekken?
De volgende stap werd: ‘Dat maak ik niet uit, dat mogen mensen zelf uitmaken’. Mogelijk kan
ik een nuttige rol spelen als ik dat ratjetoe aan verschillende eigen acties van mensen kan
dienen. Om daar wat mee te kunnen, stond ik voor de klus om dat te kunnen ordenen.
De eerste ordening was deze: onderscheid impliciete en expliciete acties, indirect en direct.
Bijlage 4

Er zijn acties die direct en expliciet gedaan worden voor de gezondheid, zoals bijvoorbeeld bij
klachten een paracetamol slikken of naar de huisarts gaan. In deze categorie behoort ook het
deelnemen aan een zelfhulpgroep. Een enquête voor het ziekenhuis invullen heeft direct iets
met gezondheid te maken, maar heeft alleen impliciet effect. Meewerken aan een kwaliteitsprogramma in een bedrijf heeft een impliciet en indirect, maar zeker een niet te verwaarlozen,
effect. Leefstijl en welzijn werken impliciet en direct. Met die ordening kon ik verder.
Naarmate ik langer met dit model werkte, begon ik steeds meer te beseffen hoe belangrijk
welzijn voor het geheel is. Met grip krijgen op je welzijn, krijg je grip op de dynamiek van het
geheel. Dat is voor mij die ‘ability to adapt and to self manage’ bij uitstek. Daar hoort dit
plaatje bij:
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De nota ‘Informele Zorg’ en het op basis daarvan gerealiseerde beleid, waaronder het
Zelfhulp Netwerk in Eindhoven, was voor de WHO aanleiding om Eindhoven in 1986 uit te
nodigen deel te nemen als project stad in het Europese ‘Healthy Cities Project’.
Een ander vraagstuk dat hiermee verband houdt is in hoeverre vrijwilligers, die heel veel doen
en heel ervaren zijn, betaald zouden moeten worden. Dat is een vraag die regelmatig opduikt
en die mij ook heeft bezig gehouden. Dat bracht mij op het volgende schema over de
verhoudingen van het persoonlijke en het professionele.

In dit plaatje zie je twee assen: de vermogens die mensen hebben en hun betrokkenheid en
bereidheid zich in te zetten. Mensen in gebied 1. kunnen verder komen, vaak op eigen kracht.
In gebied 2. hebben mensen een vorm van begeleiding nodig, maar dan lukt het wel. Ik plaats
jongeren hier. Mensen in gebied 3. vallen onder de groep multi-problematiek. Daar heb je
echt individuele begeleiding nodig en het is de vraag of daar echt vooruitgang te boeken is.
Mensen in gebied 4. zouden wel kunnen, maar zijn niet gemotiveerd en nemen geen
verantwoordelijkheid voor hun eigen en andermans gezondheid en geven vooral anderen de
schuld van problemen.
Met dit schema voor ogen valt er passend beleid te maken.

Naast professionele interventies van buiten af, via cure en care, plaats ik het natuurlijk helend
vermogen (to heal) en hetgeen mensen daaraan zelf kunnen bijdragen (to deal). Er ligt
daarbij dus een belangrijke rol voor het persoonlijke domein, wat wel tot het gebied van de
gezondheid gerekend kan worden, maar niet onder verantwoordelijkheid van het zorgdomein
hoeft te vallen. Ook daar plaats ik de ‘ability to adapt and to self manage’.
Ik hoor nogal eens het bezwaar dat niet iedereen dit zo makkelijk kan.
Ja, dat herken ik wel. Ook daar heb ik aan gewerkt! Daar komt het volgende schema van:

150

Vraag 2: Wat zijn voor u indicatoren voor gezondheid?
Voor mij is de mens een ‘Complex Adaptive System’ en hangen indicatoren voor gezondheid
samen met het niveau waarop je kijkt. Gezondheid kun je uitdrukken in niveau’s en in
systemen. Niveau’s zijn bijvoorbeeld: molecuul, cel, functie systeem of orgaan, mens en
context. De wisselwerking tussen de niveaus is uit te drukken in (zelforganiserende)
systemen zoals homeostase, leven en welzijn. Meer op bewustzijnsniveau plaats ik
welbevinden binnen de gezondheid. De mens is in een voortduren interactie met zijn
omgeving en zoekt daar steeds een verhouding toe. Als dat allemaal optimaal functioneert
beschouw ik dat als gezondheid.
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Belangrijke inspirators voor de ontwikkeling van mijn denken en werken waren Joop van
Londen (indertijd DG Volksgezondheid) en Ilona Kickbush van de WHO. Door hen probeerde
ik te werken volgens het systeem denken. Steeds probeerde ik een weg te vinden in mijn
visie dat alles samen hangt met alles. Als je niet steeds met één been in het moeras wilt
zakken als je het andere been optilt, helpt het een algemeen overzicht te hebben. Het kunnen
plaatsen van alle invloeden op gezondheid in een systeem, leerde ik uit een artikel van Hein
Hoogerzeil in Medisch Contact in 1978. Als adviseur van Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid, adviseerde hij om af te stappen van de idee ‘gezond is niet ziek of ziek
geweest’. In zijn visie kent gezondheid procesfasen van gezond, bedreigd, risico dragend,
ziek, functie beperkt, hulpafhankelijk en tenslotte de dood. Dat idee heb ik uitgewerkt naar
risico’s, mogelijke actie, preventie categorie en financiering. In een project voor
samenwerking in de gezondheidszorg in Friesland besefte ik hoe nuttig het is om een
gemeenschappelijk denkkader te hebben waarbinnen ieders inbreng in de gezondheidszorg
een plek heeft en in samenhang gezien kan worden.
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43. Samenvatting Workshop met de Kampvuurgroep, een los verband van
Voor mijn huidige inbreng in de WHO EURO Working Group on Public Health Workforce
spelen twee belangrijke invloeden een rol. Op de eerste plaats vraag ik me af waarom de
ontwikkeling van de gezondheidszorg geen rol heeft toegekend aan de evolutie. Het leven
leerde overleven miljoenen jaren voordat er in de afgelopen 200 jaren dokters kwamen. Wat
is de intrinsieke kracht van het leven? Inspiratie daarvoor krijg ik in het bijzonder uit het
Santafe Institute en mensen als Martin Scheffer. Zichzelf organiserende systemen en via
interventie gemanipuleerde systemen gaan naar mijn idee in de toekomst gezamenlijk een rol
spelen.
Vraag 3 is of deze indicatoren vallen onder het bij 1 beschreven concept.
Ja, dat past inderdaad dus heel sterk bij elkaar!
Veel dank voor dit gesprek!

gezondheidsvoorlichters
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Stakeholder Domain:
Samenstelling groep:

Gespreksleider:
Notulist:

Gezondheidsvoorlichters
De Kampvuurgroep is een los verband van
gezondheidsvoorlichters, dat periodiek bijeenkomt. Deelnemers van
deze bijeenkomst: Jaap Koot, Hans Saan, Lenneke Vaandrager,
Johan Melse, Nicolette Warmenhoven, Paul Baart, Francisca
Flinterman en Jan van der Kamp
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)
Machteld Huber

Na een inleiding over het nieuwe concept door Machteld Huber geven de aanwezigen
schriftelijk antwoord op een aantal vragen m.b.t. het concept, niet geheel de
onderzoeksvragen volgend, met ruimte voor verder commentaar.
De antwoorden op vraag 1. naar positieve en negatieve aspecten van het nieuwe
concept, samengevat:
Positieve aspecten: Het mobiliseert capaciteiten van mensen en maakt hen daardoor
sterker. Het geeft perspectief en inspiratie; de kernidee moet wel meer uitgewerkt worden.
Gezondheid is kunnen doen wat je wil doen op een zinvolle manier. Dat gaat in een
wisselwerking tussen individu en omgeving, die niet los van elkaar gezien kunnen worden.
Het maakt ruimte voor mogelijkheden en betekenissen van mensen zelf, naast en voorbij het
medische model. En het biedt nieuwe aanknopingspunten voor het beleid (VTV).
Gezondheid is ook een middel om te functioneren op allerlei vlakken. Daar laat de
omschrijving ruimte voor. Ook biedt de omschrijving perspectief en erkent daarmee dat ook
iemand met een ziekte of handicap gezond kan zijn.
Het nuanceert de traditionele opvattingen van gezondheid, zoals in de preventiewereld
gebruikt, doordat het meer aandacht geeft aan iemands functioneren in zijn leven en de
maatschappij, in plaats van alleen maar naar gewicht of bloeddruk te kijken.
Het is van belang als perspectief voor het beleid.
Negatieve aspecten: Niet iedereen kan dit! Het is belangrijk om mensen met beperkte
mogelijkheden te identificeren, zoals mensen met weinig gezondheidsvaardigheden, mensen
met sociaal-economische gezondheidsverschillen en jeugd, die weerbaar gemaakt moet
worden. Dit gaat nog over individuele gezondheid, zou ook op macro-niveau uitgewerkt
moeten worden.
Het verband tussen de perspectieven is niet helder. Ability als zodanig is niet te meten.
Het vraagt wellicht heel andere capaciteiten van gezondheidsprofessionals: minder objectief
en meer intersubjectief.
Het moet richtinggevend zijn, niet te verwarren met taakstellend. Het is wel finaal, niet
causaal. Oftewel, het ideaaltype mag niet de norm worden.
De antwoorden op de vraag naar indicatoren van gezondheid die passen, samengevat:
De PAM- de patient activation measure (NIVEL). Health literacy (the ability to understand and
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to process health information and to take decisions on health matters. Levensvaardigheden
van de jeugd in relatie tot resilience.
De ‘oude’ mortaliteit en morbiditeit heeft maar een beperkte verdienste. Welzijn, geluk,
empowerment, GGZ, pastoraal werk en humanistiek zijn bronnen van gezondheid en die
passen hier bij. Zoek er een weging met indicatoren bij (een ‘handprint, zoals de ‘footprint’
bestaat).
Sense of Coherence (SOC), en dan liefst contextspecifiek, flourishing, empowerment,
kwaliteit van leven, werkvermogen, sociale cohesie, health literacy. Collectieve SOC is helaas
minder goed geoperationaliseerd.
Ik twijfel nog of zaken als: de gebleken kunst van omgaan met veranderingen en schokken,
de locus of control en coping, de overeenkomst tussen vital goals en daadwerkelijk leven,
onder gezondheid moeten vallen.
De aanwezigheid van gezondheidsvaardigheden. Ervaren welzijn, bijv. indien er sprake is van
een verandering in gezondheidsbeleving, ook al blijft de medische situatie gelijk.
Het doet een beroep op de vaardigheden van mensen en het ontwikkelingsperspectief.
Bovendien legt het een claim op de omstandigheden waaronder mensen werken.
In mijn professie van gezondheid op het werk onderscheid ik verschillende fundamentele
relaties, waar indicatoren bij horen (hier niet vermeld).
Of iemand voor zichzelf kan zorgen en in zijn fundamentele levensbehoeften kan voorzien,
zelfstandig in de maatschappij kan functioneren en in staat is zijn levenswijze zo aan te
passen dat hij zijn eigen doelen kan bereiken. Een en ander heeft sterk te maken met
zingeving.
Persoonlijke waarden en eigenschappen in relatie tot de context.
Wat is belangrijk in relatie tot gezondheid, maar valt buiten dit concept?
De sociaal-economische context en equity in de maatschappij. Het doel van gezondheid in de
zin van participatie.
Economische factoren zou je er buiten kunnen plaatsen, maar die hebben een onmiskenbaar
effect op ‘health as’. Waar moet het spirituele cq. religieuze perspectief geplaatst worden?
Gezondheid is niet los te zien van de omgeving en de maatschappelijke structuur.
Diversiteit , in de zin van verschillende betekenissen naast elkaar, is voor mij een belangrijke
alles omvattende indicator.
Het risico dat je je heel goed kan aanpassen en jezelf managen, terwijl je wel ziek bent, maar
vanwege je vaardigheden gezond wordt verklaard en
De zelf ervaren balans tussen lichamelijk en geestelijk welbevinden.
Mensen bepalen hiermee zelf of ze gezond zijn. Maar ik besef ook dat er meer ‘harde’
gegevens nodig zijn om beleid en zorg op te kunnen vormgeven. Het is dus belangrijk om
expliciete indicatoren aan te geven.
De beperking ligt in de omschrijving zelf. Het mag geen redenering worden die in z’n eigen
staart bijt. Waarmee ik bedoel dat je vanuit deelfactoren naar het overkoepelende geheel
moet ijken en niet moet blijven focussen op alleen onderdelen.

44. Samenvatting Focusgroep met ‘gezonde’ burgers
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Stakeholder Domain:
Burgers
Samenstelling groep: Deelnemers: 5 dames, 2 heren. Leeftijd van 20 - 81 jaar
Gezondheidstoestand: Eén persoon heeft wat ernstiger lichamelijke klachten, één wat
lichtere, de overigen hebben geen klachten.
Gespreksleider:
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)
Notulisten:
Marja van Vliet
Vraag 1: Wat vindt u van de nieuw voorgestelde omschrijving van gezondheid ‘Health
as the ability to adapt and to self manage’. Wat vindt u er positief aan, wat negatief?
Positief: De breedheid van de omschrijving wordt als positief gezien. Het is toepasbaar op
lichaam en psyche en het laat ruimte om je niet bij elke snotneus niet meer gezond te
noemen. Deze omschrijving is positief en constructief; volgens de WHO definitie mag je
helemaal niets mankeren, hiermee kan je zelf meer bepalen of je gezond bent. Het brengt het
herstellend vermogen onder de aandacht en benadrukt een stuk eigen verantwoordelijkheid.
Ziek en gezond staan nu niet tegen elkaar, dat wordt positief gevonden. Je bent niet of ziek of
gezond, het kan beiden samengaan. Gezondheid heeft meer met beleving te maken. En je
kunt gezond met ziekte omgaan. Stephen Hawkins wordt genoemd, geniaal natuurkundige,
maar zeer lichamelijk gehandicapt. Is hij gezond? Vermoedelijk zou hij zichzelf gezond
noemen, maar de spreker zou dat niet direct zeggen. Maar als je ziek bent, dan kan je toch
ook nog wel gezond zijn? Er wordt opgemerkt dat zelfvertrouwen veel invloed heeft op
iemands kracht, bij kinderen werkt dat al
Iemand zegt: Het concept gaat over de vraag ‘Hoe ga je met het leven om?’. Eigenlijk gaat
het concept niet over ziekte maar over doorzettingsvermogen. Ook al heb je
doorzettingsvermogen, dan kan je toch een ziekte krijgen. Ziekte moet een plek krijgen.
Iemand zegt: Ik zie een verschuiving richting hoe je met je leven of je ziekte kunt handelen.
Het is een verrijking om hier aandacht aan te besteden.
Negatief: Er is met deze omschrijving nauwelijks meer verbinding met het begrip ziekte en
het is eenzijdig gericht op het hanteren van ziekte. Er staat ‘ability’/ ‘vermogen’; betekent dit
dat als je dat vermogen niet hebt, je ziek bent? En als je echt ziek bent, kan je ook nog wel
flexibel zijn.
Het is veel te breed en te open. En erg vaag: een sigaret is toch ongezond? Maar in de
omschrijving zie je dat niet terug! Hoe ver moet je gaan met je aanpassen? En dit houdt ook
een risico naar de verzekeraar in; die kan heel makkelijk zeggen dat je gezond bent.
Tot slot wordt de vraag gesteld: hoe verbetert dit de zorg?

Ieder wordt bedankt voor de bijdragen!
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Vraag 2: Wat zijn voor u indicatoren van gezondheid? Waar leest u uw gezondheid aan
af?
Gezamenlijk komen we tot de volgende indeling:
Vrij van klachten: Als ongemakken geen belemmering vormen om te functioneren; vrij van
pijn en ongemak; dat ik in staat ben helder te denken; afwezigheid van ziekte; dat ik
niet in bed lig en niks kan; aantal keer bezoek huisarts.
Fysieke signalen: Primaire behoeften (honger, dorst, slaap, etc.); hoe vaak ik aan beweging
toekom; gewicht op de weegschaal; ik zou er wat aan doen als ik niet binnen 30
minuten naar Utrecht kon fietsen.
Stemming: Positief denken, maar dat komt vanzelf; stemming (2x); makkelijk met
tegenslagen omgaan; minder gezond, sneller van streek.
Kunnen werken/functioneren: Dat ik naar mijn werk kan en goed kan functioneren;
gezondheid: dat ik ‘normaal’ kan functioneren; kunnen werken fysiek/mentaal;
cognitie.
Welbevinden: Algeheel gevoel van welbevinden; zin in de dingen, lekker opstaan, etc; dat ik
kan doen wat ik wil doen; in staat zijn plannen te maken.
Als ’t vanzelf gaat: Evenwicht tussen lichaam en geest; eenheid van lichaam en geest;
beleving van vrij-zijn.
Vitale signalen, sprankelen: Energiek/vitaal; uitstraling/oogopslag; huid.
Basis van vitaliteit: levenslustig.
Vraag 3: Vallen de genoemde indicatoren bij vraag 2 onder de nieuwe omschrijving van
gezondheid, of gaan ze over iets heel anders?
De meningen verschillen. Een deel van de aanwezigen vindt dat het wel bij elkaar hoort, want
ze zien gezondheid breed: ‘Want als je dat, wat allemaal genoemd is, niet hebt of niet doet,
dan kun je je leven niet leiden. Het leven is niet altijd zo lollig. Dan moet je vindingrijk zijn om
er een draai aan te geven’.
Maar ook wordt gezegd: ‘Ik vind het niet allemaal terug. Je kunt een hele periode een slechte
stemming hebben, terwijl je je leven wel op de rails houdt’. En: ‘Ik denk dat als je ziek bent, dit
al deze indicatoren beïnvloedt. Ik vind dat wat wij op hebben geschreven hebben, iets anders
is dan het concept’.
De oudste aanwezige zegt tot slot: ‘Ik denk dat leeftijd belangrijk is hoe je met het leven
omgaat. Ik heb dat ook in de loop van mijn leven geleerd. Het is heel belangrijk dat je met een
positieve blik naar het leven kijkt. Als ik de dag start met allemaal dingen in mijn hoofd die ik
nog moet doen, dan werkt dit tegen me. Als ik fris opsta, dan komt er uiteindelijk veel meer uit
me. Daarnaast heb ik ook moeten leren om een invulling aan de dag te geven. Zodat ik er
voldoening uithaal en niet in een dipje kom’. Daarmee wordt de bijeenkomst afgesloten.
Ieder wordt zeer bedankt voor de deelname en inbreng!

154

45. Samenvatting Focusgroep met ouderen
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Stakeholder Domain:
Burgers
Samenstelling groep: Deelnemers: 6 dames, 2 heren. Leeftijd van 68 - 90 jaar.
Gezondheidstoestand: Enkelen noemen wat ouderdomsverschijnselen, 3 personen zijn
voor een ziekte onder behandeling, allen voelen zich gezond.
Gespreksleider:
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)
Notulisten:
Eva Berends en Machteld Huber
Vraag 1: Wat vindt u van de nieuw voorgestelde omschrijving van gezondheid ‘Health
as the ability to adapt and to self manage’ / ‘Gezondheid als het vermogen flexibel om
te gaan met veranderingen en een eigen regie te voeren’? Wat vindt u er positief aan,
wat negatief?
Positief: Men vindt over het algemeen de omschrijving goed, het 'aanpassen' wordt herkend
als belangrijk. Als je ouder wordt moet je je sowieso aanpassen. Of je daartoe wel of niet
bereid bent heeft veel invloed op je tevredenheid met het leven en kwaliteit van leven. Het
aanpassen is makkelijker wanneer de omgeving goed is, dus wanneer je een fijn huis hebt en
bijvoorbeeld in de buurt van winkels woont. Deze omschrijving is positief gesteld, niet vanuit
ziekte, dat is goed. Ook de eigen regie en de eigen verantwoordelijkheid vindt men goed, niet
de schuld bij anderen leggen. En het hebben van flexibiliteit helpt je ook om je gezonder te
voelen, maar soms moet je de regie wel uit handen geven.
Negatief: Ouder worden maakt het wel moeilijker om flexibel te zijn, ook al zou je het wel
willen. Mensen die niet zo flexibel zijn kunnen zich onprettig aangesproken voelen door deze
omschrijving. Aanpassen is alleen mogelijk als je geestelijk fit bent, niet dement of geestelijk
gestoord, anders moet je maar accepteren wat er op je af komt. Men discussieert in hoeverre
je je in zo’n situatie dan nog bewust bent van wat er gebeurt. Opgemerkt wordt ook dat de
omschrijving wel erg de meer geestelijke, mentale aspecten aanspreekt. Het lichamelijke
aspect dreigt hier te verdwijnen, terwijl gezondheid toch ook deels technisch betekent een
gezond lijf te hebben. Het wordt benadrukt dat deze omschrijving voor elke levensfase een
andere invulling heeft. Voor een kind is dat heel anders dan voor een oud iemand.
Vraag 2: Wat zijn voor u indicatoren van gezondheid? Waar leest u uw gezondheid aan
af?
Gezamenlijk komen we tot de volgende indeling:
Welbevinden: Je happy voelen; welbevinden
Goed slapen en vitaliteit: Fit opstaan; als ik me niet vermoeid voel; vitaliteit en energie vind
ik erg belangrijk; geen slaap hebben overdag; goed slapen dus goed op.
Veerkracht en optimisme: Humor, lachen, ook als er wat te huilen is; nje ergens druk over
maken; tegen een stootje kunnen ook als het niet mee zit; het leven nemen zoals het
komt en je daaraan aanpassen; het accepteren van ongemakken.
Interesses en genieten: Interesses houden; genieten van kleine dingen; belangstelling in het
leven; genieten van eten.
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Sociale contacten en eenzaamheid: Je goed voelen en anderen reageren daar positief op;
vriendenkring; vrienden.
Vermogen om te bewegen: Hoe ik me beweeg; als het lichaam doet wat ik wil; overal naar
toe kunnen.
Klachten: Geen lichamelijke klachten hebben; klachten.
Realisme: Bewust van de eindigheid; Goed omgaan met verlies.
Helder van geest: Of ik helder van geest ben.
Zingeving: Kans aanpakken.
Grenzen bewaken: Nee zeggen.
Organiseren: Financiën.
Vraag 3: Vallen de genoemde indicatoren bij vraag 2 onder de nieuwe omschrijving van
gezondheid, of gaan ze over iets heel anders?
Er ontstaat een discussie of ‘gezondheid’ nu betekent dat je niet ziek bent, of dat gezondheid
ruimer is. Deze omschrijving is ruimer dan ‘niet ziek zijn’. Maar als iemand z’n financiën niet
goed kan beheren, is dat toch geen ziekte? Maar er is wel een heel gebied wat je gezondheid
noemt. Dat hele stuk kan je proberen te versterken en kinderen er weerbaarder mee maken
en een soort basis levensvaardigheden geven, waarbij je ze de kans geeft om het te leren.
Het blijkt dat mensen die positief zijn ingesteld veel beter herstellen dan mensen die negatief
zijn ingesteld. Er zit een stuk karakter maar er zit ook een stuk oefening. Is het glas half leeg
of half vol? Noem aan het eind van de dag drie dingen op die goed zijn gegaan die dag en als
je dat een tijdje volhoudt dan heeft dat effect op je lichaam.
Ieder wordt zeer bedankt voor de deelname en inbreng!

46. Samenvatting interview met Karien Stronks, Sociale Geneeskunde, UVA,
Amsterdam
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Instelling:
Stakeholder Domain:
Interviewer:

Prof. Dr. Karien Stronks
AMC-UVA – Sociale geneeskunde / Public Health
Onderzoekers / Public Health Actor
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)

Vraag 1: Wat vindt u van de omschrijving ‘Health as the ability to adapt and to self
manage’? Wat vindt u er positief aan, wat negatief?
Geen makkelijke definitie. Ik herken de bezwaren van de WHO-definitie zoals beschreven in
het BMJ-paper, maar vraag mij af of deze omschrijving de oplossing is. Aan deze
omschrijving zitten ook nadelen. Het gaat over veel meer dan gezondheid. Het doet denken
aan de ontwikkeling die het begrip ‘kwaliteit van leven’ in ons veld heeft meegemaakt. Omdat
kwaliteit van leven van veel meer afhangt dan van gezondheid, zijn we langzamerhand
overgegaan (terecht) naar het begrip ‘aan gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven’. Het
lijkt me dat iets dergelijks ook voor ‘ability to adapt and self manage’ geldt: of je jezelf kunt
managen hangt van veel meer af dan van gezondheid, nl. van je inkomen, van je intellect, je
Bijlage 4

sociale netwerk etc. We moeten het binnen ons veld alleen hebben over adapt and selfmanage in relatie tot gezondheid.
Wat versta jij onder gezondheid?
Dat heeft wel te maken met de domeinen van de WHO-definitie, nl. het lichamelijke en het
psychische, maar voor mij in mindere mate met het sociale. Gezondheid gaat over iemands
lichamelijk functioneren en psychische gesteldheid. Iemands financiën of sociale netwerk zijn
determinanten van gezondheid, maar geen onderdeel van gezondheid.
Ik zou een nieuwe definitie juist proberen strakker te maken en meer afgebakend tot het
terrein van gezondheid, in plaats van te verruimen.
Verder is deze definitie duidelijk door hoog opgeleiden bedacht. Dit kan je niet als doel
plakken op mensen in lagere opleidingsniveaus. Die lopen al tegen zoveel zaken aan voordat
ze zoiets kunnen realiseren. Met deze omschrijving zullen de verschillen tussen hoger en
lager opgeleiden alleen nog maar groter worden. Zelfmanagement is op zich al een probleem
voor een aantal mensen in onze samenleving, los van de gezondheid die ze hebben. Ik denk
dat het grootste probleem van de oude definitie is, dat de balans volledig zoek is.
De balans tussen wat?
Enerzijds tussen de elementen lichamelijk, psychisch en sociaal. De nadruk ligt enorm op het
lichamelijke. Er is een inherente drive, ook in de zorg, om het lichamelijke te optimaliseren.
Dat wordt niet afgewogen tegen andere dingen.
Anderzijds is de balans tussen kwantiteit en kwaliteit helemaal doorgeslagen naar het
kwantitatieve. Het gaat veel meer om de lengte van het leven en veel minder om de kwaliteit.
Deze belangrijkste nadelen van de huidige definitie ondervang je niet met deze nieuwe
definitie.
Een voordeel van de nieuwe definitie is dat je wel een soort meetlat hebt waarmee je die
balans kunt realiseren. Het uiteindelijke criterium is dan de ability to adapt and to self
manage. Als mensen dat kunnen, dan is er sprake van gezondheid, en zou je dus niet door
hoeven gaan met het opheffen van gezondheidsproblemen. Maar ik ben bang dat de lat met
de ability to adapt en to self manage zo hoog legt, dat je daarmee de huidige
maatschappelijke nadruk op dat fysieke functioneren niet recht trekt.
Vraag 2: Wat zijn voor jou indicatoren voor gezondheid? Waaraan kun je de
gezondheidsstatus afmeten?
Levensverwachting is een belangrijke indicator.
Maar indicatoren zouden meer moeten variëren naar leeftijdsgroepen.
Aan het einde van het leven gaan heel andere dingen spelen; menswaardig functioneren
moet dan meer gewicht krijgen. Dat heeft te maken met autonomie, het hebben van
betekenisvolle relaties. Dat hangt wel van meer af dan van gezondheid, maar is wel een
belangrijk aspect daarvan.
Menswaardig functioneren heeft te maken met het leven kunnen nemen zoals het is. Uit het
leven betekenis kunnen halen, in mentale zin.
Menswaardig functioneren heeft ook te maken met autonomie, in die zin dat je niet afhankelijk
bent in je functioneren van alleen maar andere mensen. Overigens wil ik mensen die
afhankelijk zijn daarmee niet diskwalificeren of kwaliteit van leven ontzeggen. Het gaat om het
gevoel dat mensen er zelf bij hebben. De mate waarin ze accepteren dat dit hun leven is en
ze daarmee gelukkig zijn. Dat is wel goed aan ‘adapt’.
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Dit aspect is in de huidige definitie ondergesneeuwd. Daarbij gaat het vooral over
professioneel gedefinieerde afwijkingen van mensen. Daar sluit de huidige
‘protoprofessionalisering’ van patiënten weer bij aan; patiënten kunnen praten over zichzelf
alsof je een dokter hoort praten. Voor mij is de dokter er voor het medische deel, maar als
patiënt gaat het er uiteindelijk om hoe jij daar in je leven mee verder kunt. Maar veel mensen
lijken het probleem van gezondheid elders gelegd te hebben.
Een voorbeeld vind ik ook het probleem van overgewicht. Veel mensen die heel dik zijn lijken
dat te accepteren en leggen de verantwoordelijkheid ervoor buiten zichzelf.
Ik zie het zo dat je een lichaam hebt meegekregen en dat heb je maar één keer; daar moet je
gewoon voor zorgen. Je lijf is je huis, daar woon je in. Als je daar onvoldoende voor zorgt,
dan heb je op een gegeven moment niets meer.
Ik gebruik in deze voorbeelden toch wel veel elementen van adapt en selfmanagement, die ik
toch wel belangrijk vind…
Welke indicatoren kies je voor andere levensfasen?
Bij jeugdigen: In de eerdere levensfasen zou aan de ene kant meer nadruk moeten komen op
mentale en emotionele gezondheid. Aan de andere kant meer nadruk op het eigen
verantwoordelijkheid nemen.
Toch het zelfmanagement; het idee dat je iets hebt meegekregen waarvoor je moet zorgen.
Beide onderdelen komen m.i. in de manier waarop we nu omgaan met gezondheid van
jeugdigen te weinig aan bod.
Zie je daar uitgewerkte meetsystemen voor?
Voor mentale gezondheid zijn wel meetsystemen die in de jeugdgezondheidszorg wordt
gebruikt. De SDQ bevat essentiële elementen.
Daarvoor hoeft niet veel nieuws ontwikkeld te worden, maar de mentale gezondheid zou
meer nadruk moeten krijgen in het beleid.
Indicatoren voor de tussenliggende levensfasen?
Jong volwassenen: voor een deel geldt hetzelfde nl. het nemen van eigen
verantwoordelijkheid. Daar bewust van zijn en daar dingen voor doen.
Ook andere zaken gaan spelen, kinderen krijgen, vruchtbaarheid (kan enorme impact op
psychische gezondheid van mensen), seksuele gezondheid, maar dat speelt eerder ook wel.
Op middelbare leeftijd, als mensen gezondheidsklachten gaan ontwikkelen, gaat het idee
spelen dat je geen lichamelijk ongemak mag accepteren. Ook daarbij is in huidige tijd de
balans erg doorgeslagen naar het lichamelijke, zonder dat men daar zelf heel veel
verantwoordelijkheid voor neemt. Ik ben daarin heel normatief…
Dan is er het werk; dat is een belangrijk aspect tussen 20 en 65 en ook daarna.
Heeft te maken met een betekenisvol leven te kunnen hebben. Voor veel mensen is dit een
belangrijk aspect van gezondheid.
Uitgeschakeld thuis zitten heeft een enorme impact op wie je bent en hoe je door anderen
gezien wordt.
Is het werk voor jou een indicator voor gezondheid?
Het is een soort referentie kader; je moet zo gezond zijn dat je je werk kunt uitoefenen.
Kunnen werken is een belangrijk aspect. En het is ook weer een determinant.

Dat houdt in betekenisvolle relaties kunnen aangaan, kinderen kunnen hebben, werk kunnen
hebben waaraan je eigenwaarde kunt ontlenen.
Ik kijk er instrumenteel tegen aan, en zie gezondheid minder als een doel op zichzelf.
Dat is een tegenhanger t.a.v. het nu overheersende gevoel in de maatschappij dat gezond
zijn een doel op zichzelf is.
Het denken van Shridar Venkatapuram spreekt mij aan. Hij bouwt in zijn boek Health
33
32
Justice voort op de Idea of Justice van Sen, maar dan in de sfeer van gezondheid. Die
dingen kunnen doen die jouw leven betekenis geven; dat kan je vatten met het woord
levensplan.
Voor de een is dat veel geld verdienen, voor een tweede is dat het aangaan van
betekenisvolle relaties, voor een derde is dat altijd kunnen sporten. Voor sommige mensen
kan gezondheid het hoogste doel zijn. Prima, maar dat moet een keuze zijn die mensen
kunnen maken en het moet ze niet opgedrongen worden vanuit de maatschappij
Daarmee maak je het heel variabel.
Betekenis geven is centraal hierbij centraal.
Venkatapuram spreekt van de capability approach, dwz. wat je aan mogelijkheden hebt in dit
leven. Een heel hoofdstuk is gewijd aan health as a capability; dat sluit erg aan.
Kijk ook naar het werk van de WHO-commissie on social determinants of health; Sir Michael
Marmot is een European Review aan het maken. Een vertaling van het Global Report naar
Europa. Eén van die werkgroepen gaat over social justice, die trek ik.
Koppel gezondheid aan functies. Gezondheid is ondergeschikt aan het hogere doel dat je
daarmee wil realiseren, die iemands leven betekenis geven. Wanneer dat in de definitie terug
komt stelt het een grens, omdat gezondheid dan relatief wordt ten opzicht van dingen die je
ermee wil doen.
Ik werk veel met het begrip gezondheidsvaardigheden; ‘health literacy’.
Zelf management veronderstelt een aantal vaardigheden, o.a. om kennis over gezondheid
ergens vandaan te kunnen halen en te kunnen toepassen. Die vaardigheden zijn bij lager
opgeleiden veel minder ontwikkeld. Daarom is dit voor mij een definitie van hoger opgeleiden.
Mijn laatste vraag is in hoeverre e genoemde indicatoren aansluiten bij onze
omschrijving. Maar ik begrijp vanuit de bezwaren die je uitsprak dat dat dus niet zo is.
Dat klopt.
Veel dank voor dit gesprek!

Samenvattend geldt voor mij: of iemand gezond is hangt er van af of iemand voldoende in
huis heeft om zijn ding te kunnen doen.
Zoals de econoom Sen zegt, om je levensplan te kunnen realiseren.

156

Towards a Conceptual Framework relating to 'Health as the ability to adapt and to self manage'

47. Samenvatting interview met Denise de Ridder, Gezondheidspsycholoog,
Universiteit Utrecht
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Instelling:
Stakeholder Domain:
Interviewer:

Prof. Dr. Denise T.D. de Ridder
Universiteit Utrecht, Fac. Sociale Wetenschappen, Afd. Klinische
psychologie en Gezondheidspsychologie
Onderzoekers / Public Health Actor
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)

Vraag 1: Wat vindt u van het concept ‘Health as the ability to adapt and to self
manage’? Wat vindt u er positief aan, wat negatief?
Mijn eerste gedachte toen je dit zo zei, was ‘ik vind het een prachtige definitie maar, is dat
nog wel health?’. Ik heb de neiging eerder ‘well being’ te gebruiken bij wat jij omschrijft. ‘Well
being’ als een concept, waarbij je aan de ene kant stoornissen hebt en aan de andere kant
gezond gedrag. Dan heb je de hele lijn van pathologie naar gezond functioneren, waaronder
ik versta of je in staat bent jezelf aan te sturen, om te gaan met dingen die op je pad komen
en in staat om met adaptatie goed met dingen om te gaan. En als je die ability niet hebt of de
dreigingen zijn te groot, dan floep je over de rand, maar het hoeft niet 'optimaal' te zijn of je
hoeft niet super gelukkig te zijn om goed te kunnen functioneren. Dan ben je de dichotomie
van ziek-gezond kwijt. Ik verkies het concept ‘well being’ omdat ‘health’ zo geclaimd, of zo
beladen is.
Maar is het zo geclaimd met name door de medici voor het lijf? Bedoel je dat?
Het is sterk geclaimd voor het lijf en je zit met health al snel tegen de dichtomie ziek - gezond
aan, terwijl met begrippen als ability, regulatie en self management, zoals jij het noemt, is die
dichotomie minder relevant en moet je zien om te gaan met de situaties die op je af komen.
Als ik het heel kort samenvat, ben ik het eens met je omschrijving, alleen heb ik de vraag of je
het dan nog wel ‘health’ moet noemen en of dat je een andere term voor ‘health’ moet
zoeken?
We nemen zowel het fysieke, het psychologische, als het sociale er in mee.
Dan probeer je bijna ‘health’ groter te maken dan het is, dan heb je het meer over ’well being’
of het goed functioneren.
Vraag 2: Meteen als voorschot: mijn tweede vraag is, wat zijn voor jou indicatoren voor
gezondheid? Waar lees je gezondheid aan af?
Dat is heel flauw, maar dan zou ik nu bijna zeggen, dan zou ik een ouderwetse definitie
gebruiken: gezondheid is de afwezigheid van ziekte. En alle meer dynamische aspecten zou
ik dan meer welzijn noemen of goed functioneren.
En dat is dus niet hetzelfde voor jou?
Nee, als ik kan doen wat ik moet doen, als ik geen hoofdpijn heb of moe ben en geen
kwaaltje onder de leden heb, dan noem ik mezelf gezond. En als ik in staat ben om goed
werk te leveren, een goede moeder te zijn, dan is dat iets meer. Dat is meer dan gezond, dat
is meer ‘goed functioneren’, het tweede deel van jou definitie, zelfmanagement noemde je het
toch?
Ability to adapt and to self manage.
Bijlage 4

Ja, dat vind ik meer dan gezondheid. Het is soms ook een beetje ondankbaar met al die
definities. Het zijn hele mooie gedachten die zijn ontwikkeld, maar het begrip: ‘gezondheid is
niet ziek zijn’, zit zo verankerd in het gebied waar jij nu naar vraagt. Ondanks de mooie brede
WHO-gedachte blijft het in het dagelijks leven: ‘ziek is niet gezond’.
Heb je er behoefte aan dat dat zou veranderen?
Dat ligt eraan in welke discussie je zit. Ik kan er als wetenschapper over nadenken, als
psycholoog en mijn terrein is zelfregulatie, maar bijvoorbeeld klinisch psychologen, die vinden
dat totaal iets anders. Maar ik vind het probleem wel relevant. Ik kan me voorstellen dat als ik
bijvoorbeeld verzekeraar zou zijn, ik ook pragmatisch wil zijn: nou ja misschien klopt die
definitie misschien niet helemaal, maar het is een goeie werkdefinitie. En ik kan me ook
voorstellen dat ik als verzekeraar van deze mooie definitie zou kunnen zeggen, het is wel
lastig, dat self managen. Als voorbeeld: we hebben zelf een mooie proactieve interventie voor
diabeten ontwikkeld samen met de UMC. Dus wij hebben geprobeerd mensen proactiever te
maken, mensen meer in de toekomst te laten kijken en dan nu al maatregelen nemen. Het
werkt goed, het is effectief gebleken, maar de verzekeraars willen er niet aan, want de
kosteneffectiviteit is nog niet helemaal te berekenen. Alles stond klaar om met jouw woorden
te zeggen ‘to self manage’, wat belangrijk is om op lange termijn gezond te blijven, maar dan
wordt het afgehamerd omdat er nog niet de goede economische analyse, de juiste eenheden,
voor zijn. Je kunt het uitrekenen, je kunt de QALY's meenemen, maar dat is dan niet genoeg.
Terwijl het wel van belang is bij de moderne ziekten.
Ja, zelfmanagement is traditioneel geen onderdeel van de gezondheids- en ziektedefinitie,
maar bij de moderne ziekten die mensen hebben, kunnen en moeten ze een heleboel zelf
doen en hebben mensen zelf veel in de hand en dan komt die ability wel om de hoek kijken.
En dan is de vraag of het meetbaar is wel van belang.
De meetbaarheid valt denk ik nog wel mee, maar de vraag is hoe veranderbaar zijn mensen?
Ik kan mij voorstellen dat artsen, psychologen en verzekeraars het er nog wel over eens
kunnen worden dat dit belangrijk is, maar ik denk dat patiënten het niet fijn vinden op het
moment dat ze aangesproken worden, want het zit dicht aan tegen verantwoordelijkheid;
zelfmanagement maakt mensen verantwoordelijk voor iets wat ze in veel gevallen ook maar
overkomt,. Wij hebben een artikel voor de Lancet geschreven, ‘Adjustment to chronic illness’,
waarin self management een heel belangrijke rol speelt en we hadden als werktitel ‘no pain
no gain’, maar de reviewers vonden dit onacceptabel. Men vond: Je kunt met dat self
management mensen toch niet verantwoordelijk maken voor iets dat hen toch ook maar
overkomt?
En dan zie je dat mensen dat eigenlijk liever niet willen?
Ja, je hebt het als patiënt dan meer in eigen hand, om je ziekte dragelijker te maken of de
consequenties wat milder, maar je bent ook meer verantwoordelijk. En een aantal patiënten
vindt het wel makkelijk herkenbaar, maar anderen willen daar ook niet aan; die hebben geen
zin om daar de hele dag mee bezig te zijn.
Ik heb heel veel patiënten geïnterviewd, maar ik heb waarschijnlijk toch wel de meer
gemotiveerde mensen gehad, ze waren heel enthousiast allemaal. Heb je bepaalde
indicatoren voor welk type mensen het juist makkelijk vinden en welke niet?
We hebben zelf management programma's onderzocht en patiënten met astma en diabetes
vergeleken. Die met astma vonden het prettiger en deden het beter dan die met diabetes. Met
astma, als je een beetje verantwoordelijkheid neemt, heb je onmiddellijk minder last van
symptomen, je wordt direct beloond. Maar diabeten zeiden: ja ja, ik moet allemaal
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vervelende dingen doen en ik heb er geen merkbaar profijt van. Een aantal mensen daarvan
zei: ik vond het niet leuk, maar het was wel nodig. Vervolgens gingen we dóór met alleen
diabeten, er daar waren mensen die zeiden: ‘Ik moet een beetje bij de les gehouden worden,
kunnen jullie de interventie niet uitbreiden met boostersessies?’. Daar hebben we nu twee
studies naar gedaan met verschillende varianten. En bij allebei hielden ze die basiscursus,
die basisinterventies goed vol – vier sessies, daar kwamen ze naar toe, dat hielp. En daarna
hadden we nog twee sessies met verschillende technieken en kwam de helft al niet meer
opdagen. Dat is heel frustrerend en je denkt: wat heb ik fout gedaan? Dan kom je op de vraag
welke mensen bleven? En dat zijn een beetje mensen die eigen verantwoordelijkheid nemen
er voor, dat wordt het meest definiërende kenmerk.
Welke mensen nemen dat, zijn dat hoger opgeleiden? Of zijn dat meer vrouwen of
jongeren of ouderen? Hebben jullie daar kenmerken van?
Daar is geen duidelijk patroon in. Het is moeilijk om mensen met een lage opleiding aan te
spreken of te interesseren, maar als ze er geïnteresseerd in waren, dan hadden ze er ook
veel baat bij, was het een enorme eyeopener voor ze. Het gaf greep op het eigen leven. Dus
niet iedereen kan je interesseren, maar voor de mensen die geïnteresseerd raken werkte het
juist heel goed.
Mensen die deze verantwoordelijkheid willen dragen, hebben daar enorme baat van, maar ik
ben soms een beetje somber over de mensen die het juist het meeste nodig hebben, dus die
mensen die afhaakten voor de booster-sessies, wat moet je daarmee? Het lukt wel op korte
termijn om mensen enthousiast te krijgen. Maar sommige mensen zijn dan teleurgesteld in de
zin van, maar ik moet het allemaal maar zelf doen! Maar je ziet dat dát soort mensen, die op
een interventie afkomen maar dat niet zo graag willen, die komen met allerhande excuses en
haken dan op een gegeven moment af. En daar ben ik een beetje somber over. Je kunt ze
wel even prikkelen om mee te doen, maar de grote groep die zelfmanagement te zwaar vindt,
hoe bereik je die? Natuurlijk zijn mensen zelf verantwoordelijk, maar sommige mensen
kunnen die verantwoordelijkheid minder goed dragen.
Is self management te leren? Moet je dat al in het onderwijs aan gaan pakken?
Het ligt een beetje aan de vraag wat je doet. We hebben ook een groot onderzoek lopen met
adolescenten en zelfcontrole. In colleges geef ik altijd het voorbeeld van een onderzoek van
Seligman. Waaruit blijkt dat IQ en intelligentie minder belangrijk zijn dan het vermogen jezelf
aan te sturen. Ook als je slim bent moet je af en toe de gamecomputer kunnen laten staan,
daar komt het op neer. Huiswerk maken is belangrijker dan je slimheid.
En met obesitas werkt dat ook zo?
Ja, dat is dan de volgende vraag. Wij hebben nu in ons onderzoek gekeken naar zelfregulatie
competentie van adolescenten. Onze positie is: mensen hebben zelfregulatie mogelijkheden,
de een meer dan de ander, maar zelfs als je het kan is het heel zwaar om daar steeds op te
letten. Laten we zeggen dat ik een goeie gemiddelde zelfregulatie competentie heb, maar
toch heb ik niet de hele dag de tijd om aan eten te denken; er zijn ook concurrerende doelen,
dus je moet het mensen makkelijker maken. Ik ben wel fan van ‘nudges’, hoe je met kleine
hints kan helpen. Dat betekent dat mensen wel verantwoordelijkheid hebben, maar dat je
moet zorgen dat het makkelijker is om die te dragen.
Zoeken jullie die nudges?
Dat is een beetje onze lijn van zelfregulatiecompetentie. Onze nieuwe lijn is hoe kan je
stimuleren op zo’n manier, dat mensen nog wel weten wat ze doen, maar dat je niet van ze
vraagt: zorg maar dat je van al die chocolaatjes afblijft. We deden een test met paaseitjes op
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een toonbank, twee bakjes met chocolade eitjes en ernaast óf een leeg bakje, óf een bakje
met van die zilveren chocolade papiertjes. Mensen aten drie maal zoveel eitjes uit het bakje
waar de papiertjes naast lagen. Dat werkte blijkbaar als een soort legitimatie.
En een ander onderzoek: als je voedsel verder weg legt, dan eten mensen er ook minder van.
Als eten op 20 cm van je af ligt, dan pak je het, als het op 70 cm afstand ligt moet ik reiken of
opstaan. Het opstaan maakt niet uit, maar als het voor je neus staat eet je het op, niet omdat
je wil, maar omdat het er gewoon is.
Ik vind dat aan verkeersdrempels altijd zo leuk. Niemand staat er bij stil, maar iedereen
remt, terwijl als er een bord staat iedereen doorrijdt.
Ja, de VNR is ook bezig met die nudges.
Je noemde Seligman met z´n positieve psychologie, die houdt zich bezig met het
bevorderen van resilience op scholen en in het Amerikaanse leger. Hoor ik het goed
dat je daar een beetje sceptisch over bent?
Er zitten een heleboel interessante concepten in die positieve psychologie, maar ze moeten
oppassen dat ze niet in een ideologie worden. Maar de ideeën zijn leuk, zo ook de ‘Broaden
and build theory’ van Barbara Fredrickson, die mensen meer resources geeft om zelfregulatie
te kunnen uitoefenen. In dit verband is het hebben van een tijdsperspectief heel belangrijk, je
moet ook de mogelijkheid hebben om te investeren. Mensen die heel veel moeilijkheden
hebben in het hier en nu zeggen: ik heb wel wat anders aan mijn hoofd dan investeren in de
toekomst. Dus dat vind ik een beetje het lastige aan die positieve psychologie. Natuurlijk moet
je resources versterken, maar juist de mensen die geen resources hebben, vinden het
moeilijk om te investeren in de toekomst.
Je hebt het steeds over zelfregulatie competentie. Is dat makkelijk te meten? Zijn daar
bekende meetsystemen voor, waarmee je dat bij iemand in kaart brengt?
Er zijn een paar vragenlijsten. Zelfregulatie bestaat uit twee dingen, het gaat altijd over de
balans tussen investeren in de toekomst en zorgen dat we niet teveel afgeleid worden door
de onmiddellijke bekommernissen. Het is breder dan self control en impulscontrole. Het heeft
ook te maken met het vermogen om wat verder voor je uit te kijken en doelen te stellen. Wij
doen ook iets met proactieve competentie, , door het vermogen om te investeren in de
toekomst te vergroten. .
Wij meten vooral in de vorm van strategieën bij kinderen en dat willen we ook met
adolescenten gaan doen. Een hele klassieke taak is de ‘delay of gratification’ taak die meet
hoe lang kinderen kunnen wachten op een grotere beloning als ze onmiddellijk een kleine
beloning kunnen krijgen.
Vraag 3: Mijn derde vraag is: vallen deze indicatoren nu onder de genoemde
beschrijving?
Als je zegt ‘gezondheid is de afwezigheid van ziekte’ en de andere genoemde zaken
gaan over ‘well being’, dan is het antwoord snel gegeven, toch?
Als wij het eens worden dat gezondheid een breed iets is, dan vind ik het tweede deel, nl. die
zelfmanagement competentie, cruciaal. Ik vind het prima om gezondheid zo te noemen, maar
ik denk dat veel mensen nog dicht bij de ouderwetse definitie zitten. Je moet zorgen dat je
geen misverstanden krijgt.
Veel dank voor dit gesprek!
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48. Samenvatting interview met Michael Müller, Biochemicus, Wageningen
University
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Instelling:

Stakeholder Domain:
Interviewer:

Prof. Dr. M. Müller
Wageningen University, Agrotechnologie en
Voedingswetenschappen, Afd. Humane Voeding,
Leerstoelopdracht Voeding, Metabolism & Genomics
Onderzoekers
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)

Vraag 1: Wat vindt u van het concept ‘Health as the ability to adapt and to self
manage’? Wat vindt u er positief aan, wat negatief?
Mijn gezondheidsbegrip is metabole gezondheid. Bij proefdieren spreek ik van gezondheid
als ze doodgaan zonder pathologie ontwikkeld te hebben. Dan gaan ze dood omdat op een
gegeven moment de accu, de energie op is.
Bij muizen krijg je zo'n toestand zonder pathologie als je ze aan calorische restrictie blootstelt.
Juist met ad libitum en vet eten ontstaat pathologie in de organen. Gezondheid creëer je door
levenslang te investeren, waarbij geldt: hoe jonger, hoe meer profijt. Dan is de developmental
plasticity het grootst, terwijl het genoom op zich niet verandert. Maar het genoom van een
kind is nog heel 'open'. De omgeving heeft daarbij heel veel invloed. Wat de moeder eet
beïnvloedt de ontwikkeling en wat de moeder niet lust, lust het kind later ook niet. Het is
belangrijk om vroeg te investeren en flexibel te programmeren. Je moet vooral niet te vroeg
specialiseren. Later reageert het genoom veel minder flexibel en is het minder reversibel. Het
is een feit dat 'rust roest'. Als je van het genoom onderdelen niet gebruikt, dan wordt dat 'dicht
geschreven'. Het metabolisme wordt als het ware vastgezet.
Gezondheid creëer je met een heel gevarieerde leefstijl, met voortdurend kleine stress
challenges voor het organisme, dat daar mee moet omgaan. Je moet je software blijven
gebruiken. In het latere leven is het heel goed om het organisme - en alle signalling pathways
tot op genoom niveau - van tijd tot tijd te 'resetten' door tijdelijk minder te eten of zelfs echt te
vasten. Caloric restriction dus. Daarbij word de inhoud van alle cellen via autofagie als het
ware opgeruimd en ook het chromatine complex (structuur die de DNA organiseert in de
celkern) ‘gereset’. Overigens heeft flinke inspanning (excercise) een verglijkbare effect als
caloric restriction.
Dit gaat dus allemaal over de capacity, de ability to adapt. En je kunt inderdaad zeggen: 'Wat
mij niet ombrengt, maakt mij sterker'. De spiermassa speelt een belangrijke rol, die moeten niet
verdwijnen bij mensen door bv ongezond eten, weinig bewegen of afvallen/aankomen. Onze
spieren zijn een heel belangrijk onderdeel voor het gezonde metabole systeem, een voorraad
aan eiwit en aminozuren en die wordt niet meer zo makkelijk opgebouwd als wij ouder zijn
(Sarcopenie). Oudere mensen zijn nog vitaal en dus niet fragiel als zij voldoende spiermassa
hebben. Wel is het nodig gezond (voldoende eiwit) te eten en voldoende te bewegen.
Het is ook goed voor een veerkrachtige gezondheid om infecties door te maken en daarna
weer 'terug te veren'. Vaccineren is belangrijk tegen gevaarlijke infectieziekten, zo overlijden
minder mensen aan deze ziekten. En ook antibiotica doen veel goede dingen maar
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waarschijnlijk moeten ze veel voorzichtiger worden toegepast. Ons immuunsysteem moet
leren en zich zelf trainen door ook van tijd te tijd een keer een infectie door te maken.
In die zin ben ik het deels eens (als het om complexe ‘leefstijlziekten’ gaat) met Prof. Hanno
Pijl die zegt ‘Als mensen aan medicamenten gaan zijn ze verloren. Medicamenten genezen
niet, die zetten patronen juist vast’. Tussen individuele patiënten bestaan grote verschillen. Er
zou een differentiaaldiagnose op ziekte fenotype moeten zijn, zodat medicamenten heel
gericht ingezet kunnen worden.
Ik werk met het begrip 'health space' of 'capacity space', waarbij het genoom en de
epigenetica de capaciteit tot 'resilience' bepalen.
U sluit op fysiek en fysiologisch niveau dus aan bij onze omschrijving? Ja.
Mijn tweede vraag is: Wat zijn voor u indicatoren voor gezondheid? Waar leest u
gezondheid aan af?
Ik kijk dus naar metabole gezondheid en daarbij spreek ik de organen specifiek aan, ik
challenge ze specifiek. Elk orgaan heeft een maximale capaciteit. We gebruiken bijvoorbeeld
de GTT, de glucose tolerantie test, of een lipid-loading. Populair gezegd gaat het erom: hoe
ga je (of hoe gaat je lichaam) om met het Kerstdiner?
Als wij willen weten hoe goed de conditie van je spieren is dan doen we conditietesten op een
testcircuit, met looptesten en fietsproeven. Maar om te weten te komen hoe fit onze andere
organen zijn moeten wij moderne technologie toepassen.
Zo gebruiken we MRI, want dat is niet invasief. Een belangrijke vraagstelling is: waar zit het
vet? Subcutaan vet is geen groot probleem (als het maar niet te veel is), visceraal vet is veel
ongunstiger en vet in de organen is heel gevaarlijk, bijvoorbeeld een vette lever.
Vanuit de natuur is het lichaam gebouwd op zuinig met energie omgaan. We moeten snel
kunnen rennen. Nu betalen we de prijs voor een veilige wereld, vol met convenience food.
We worden niet meer voldoende gechallenged.
Hoe kan deze benadering van gezondheid geoperationaliseerd worden?
We zouden naar een fenotypisch referentiekader moeten. Daartoe moeten we heel veel
mensen doormeten en diep 'fenotyperen'. Met leeftijd, BMI, vetverdeling, urine, de eiwitten in
het plasma breed bepalen, maar ook het transcriptoom of het metaboloom of zelfs het
microbioom (microbiota in onze darmen). Hiermee zouden we met Europese consortia aan
moeten werken. In Nederland kunnen we daar op dit moment veel minder zelfs aan doen
omdat er veel minder geld beschikbaar is dan jaren geleden. Maar wij werken beter samen
nationaal en internationaal. Zo kunnen we in onderzoek mensen 'holistisch' en individueel
gaan benaderen.
Samengevat wat 'metabool gezond leven' is: minder eten, anders eten, meer complex
voedsel eten. En bewegen! Met alle aandacht voor de jeugd, vanwege de 'developmental
plasticity'.
Mijn laatste vraag is of deze indicatoren van gezondheid aansluiten bij onze
omschrijving van gezondheid. Ja helemaal!
Veel dank voor dit gesprek!
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49. Samenvatting interview met Jan van der Greef en Ben van Ommen, TNO
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:
Instelling:

Stakeholder Domain:
Interviewer:

Prof. Dr. J. van der Greef & Dr. B. van Ommen
TNO. Jan van der Greef aldaar Principal Scientist, Ben van Ommen
aldaar Principal Scientist en directeur systeembiologie programma.
Tevens directeur NuGO.
NB. Beiden droegen bij maar worden niet apart geciteerd.
Onderzoekers
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)

Vraag 1: Wat vindt u van het concept “Health as the ability to adapt and to self
manage”? Wat vindt u er positief aan, wat negatief?
Vanuit mijn onderzoek in de systeembiologie en voeding, kan ik hier helemaal achter staan.
Wij werken met een dynamisch gezondheidsbegrip, dat we inmiddels ‘phenotypic flexibility’
noemen. Het artikel in de BMJ sluit hier helemaal op aan. Het gezonde organisme heeft een
bandbreedte waarbinnen de fysiologie kan fluctueren en daarbij wel binnen de marges van
gezondheid blijven. Sterker nog: wellicht het belangrijkste aspect van fysiologie is het
vermogen om als ‘schokbreker’ te functioneren, continu aan te passen aan veranderende
externe condities. Dat is het gebied van de homeostase of de allostase. Pas wanneer
processen buiten bepaalde grenswaarden treden ontstaan er stoornissen die tenslotte tot
ziekte kunnen leiden.
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Afbeelding van Jan van der Greef
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Negatief aan het concept vind ik dat het aspect van ‘participatie’ nog te weinig ontwikkeld is.
Gezondheid heeft ook te maken met de mogelijkheid van zelf-sturen in relatie met de
omgeving. Maar de stap die met de huidige definitie gemaakt is, is al groot genoeg voor dit
moment.
e

Mijn 2 vraag is: Wat zijn voor u indicatoren voor gezondheid? Waar leest u gezondheid
aan af?
In het kader van dit interview: Iedere inname van voedsel induceert een ‘stress response’ in
het organisme. Wij zien bij voedselinname verschillende soorten stress, namelijk een
metabole stress, een oxidatieve stress en een inflammatoire stress. Een indicator voor
gezondheid is dus een optimale stress response curve na een ‘dieet challenge’.” Met behulp
van systeembiologie is het mogelijk grote hoeveelheden data te verzamelen en profielen te
maken, die voor ons dan indicatoren voor gezondheid en ziekte zijn. Wij werken met het
begrip ‘Health space’, zie de figuur voor een visualisatie.
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Afbeelding van Ben van Ommen
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Inmiddels hebben wij gecontroleerde challenge tests voor voedselinname ontwikkeld, die we
nu ook valideren.
Mijn laatste vraag is of deze indicatoren van gezondheid aansluiten bij de in vraag 1
genoemde omschrijving van gezondheid …. Dat lijkt beiden zeker het geval te zijn.
Veel dank voor dit gesprek!

50. Samenvatting interview met Maria Hopman, Integrale fysiologie, Radboud
UMC, en Willemien van Teeffelen, Sportarts
I.v.m. onderzoek ‘Operationalizing a new concept of health’
Naam:

Instelling:
Stakeholder Domain:
Interviewer:

Prof. Dr. M. Hopman en Drs. W. van Teeffelen, arts
NB. Er is een gesprek met beiden gevoerd, waarbij niet ieder apart
wordt geciteerd.
Radboud Universiteit Nijmegen en Sportgeneeskunde.nl
Onderzoekers
Machteld Huber (haar vragen vet in tekst)

Vraag 1: Wat vinden jullie van de omschrijving ‘Health as the ability to adapt and to self
manage’?
In de sportgeneeskunde is de ‘ability to adapt’ belangrijk. Je moet (in verschillende aspecten)
voldoende belastbaar zijn voor de gevraagde belasting. Blessures of klachten ontstaan
wanneer die belastbaarheid onvoldoende is. In de diagnostiek van (chronische) sportletsels is
’t belangrijk om het primaire probleem te achterhalen, tezamen met de secundaire factoren
(de onvermijdbare consequenties) en de (min of meer bewuste) compensaties. Behandeling
op secundair of compensatoir niveau is geen structurele oplossing. Je probeert als sportarts
iemands belastbaarheid dusdanig te verbeteren dat de gewenste belasting gedaan kan
worden.
Sommige behandelaars zijn nog steeds gericht op het verlagen van de belasting. Door
algehele taakverlichting in de huidige maatschappij is op volksgezondheidsniveau onze
belastbaarheid ook omlaag gegaan. Hiermee raak je in een vicieuze cirkel tot het moment dat
de belastbaarheid zo laag is dat zelfs de lichtste taken te zwaar zijn. De strofe ‘ability to
adapt’ mag niet geïnterpreteerd worden als ‘aanpassen aan de moderne zittende
maatschappij’.
‘Self manage’ is in ons vak ook erg belangrijk. Als je als patiënt of cliënt weet waar je klachten
vandaan komen en hoe je ze moet aanpakken, dan kun je bijvoorbeeld door gerichte
oefeningen veel zelf doen. De gehele zin ‘ability to adapt and to self manage’ weerspiegelt
ook het zelf regisseur blijven van je eigen leven en niet in de slachtofferrol vervallen bij
tegenslag.
Het woord fitheid is trouwens afgeleid van ‘to be fit’, oftewel ‘geschikt zijn om’.
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Hier in Nijmegen is de Vierdaagse een mooi onderzoeksgebied voor de sportfysiologie. Wij
doen nu een langlopend onderzoek naar de fysieke gevolgen van de Vierdaagse onder
verschillende weersomstandigheden.
Vraag 2: Wat zijn voor jullie indicatoren voor gezondheid, met jullie grote kennis van de
sportfysiologie?
Bij conditie en fitheid worden de zogenaamde grondmotorische eigenschappen
onderscheiden: uithoudingsvermogen, kracht, lenigheid, snelheid, coördinatie.
Het maximale zuurstofopnamevermogen (VO2max) is een maat voor duuruithoudingsvermogen. Het is wetenschappelijk voldoende aangetoond dat er een relatie
is tussen bijvoorbeeld de VO2max en de overlevingsduur van gezonden en patiënten
(met bijvoorbeeld hartfalen).
De laatste tijd wordt nogal wat gepubliceerd over de relatie loopsnelheid en
57,58,59,60
overlevingsduur bij ouderen
. De loopsnelheid is bij ouderen een interessante
maat.
Hoe is het met de verhouding belasting-belastbaarheid? In de bedrijfsgeneeskunde is dat
een belangrijke maat voor gezondheid. Belasting kan lichamelijk of psychisch zijn.
Wat betreft de circulatoire systeem: de HRV, de heartrate variability? Hoe is de balans
sympathisch-parasympatisch? Past het plasmavolume zich goed aan? Hoe is de
ochtendpols?
Een maat is ook de endotheel functie , die wordt gunstig beïnvloed door sporten en raakt
beschadigd bij slechte voeding, zoals junkfood.
Verder vind ik de antlichaamproductie na een griepspuit een interessante maat.
Nog wat achtergrond hierbij:
‐ Fitheid: Fysieke gezondheid zou je kunnen onderscheiden in fitheid en andere aspecten.
Fitheid kan je zien als een soort basis, de basale belastbaarheid. Maar dit bepaalt niet je
gehele fysieke gezondheid. Als er op het verkeerde moment iets vervelends langs komt
kunnen de consequenties bij een goede belastbaarheid minder erg zijn, maar kun je ook
gewoon pech hebben. Je kunt niet alle risico’s door een goede belastbaarheid uitsluiten.
Sommige invloeden werken op verschillend niveau: bijvoorbeeld roken leidt tot COPD en
daardoor tot een verminderde belastbaarheid, maar je kunt door roken ook longkanker
krijgen zonder dat je eerst grote conditionele problemen hebt.
‐

VO2max1: Het zuurstofopnamevermogen wordt bepaald door longen, hart, bloedsomloop
en spieren. De zwakste schakel bepaalt het eindresultaat. We kunnen bijvoorbeeld bij
hartfalen het hart zo goed mogelijk behandelen, waarna bij een aantal patiënten
bijvoorbeeld de spieren (door onze ‘rust’- adviezen) de zwakste schakel zijn geworden.
Door gerichte training worden deze patiënten beter, kunnen ze meer, hebben ze minder
klachten.

‐

Loopsnelheid: Is het maximaal uithoudingsvermogen een valide maat? Of is volhoudvermogen een betere maat? Het gaat er in de volksgezondheid misschien niet om wat
mensen (kortdurend) maximaal kunnen, maar meer om welke activiteit ze gedurende
langere tijd kunnen volhouden. Ze hoeven niet zo snel mogelijk naar de bakker te lopen,
als ze de vereiste inspanning maar kunnen leveren om de afstand naar de bakker te
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overbruggen. Dit lijkt een betere visie op de belastbaarheid bij bv chronische ziekten,
ouderen. Dit is ook een link naar de opmerking over loopsnelheid.
‐

Belasting-belastbaarheid: In de bedrijfsgeneeskunde is het m.i. te lang gebruikelijk
geweest om de belasting te verlagen i.p.v. de belastbaarheid te verhogen.

‐

Het circulatoire systeem en de endotheelfunctie: Bij lichamelijke inspanning moet er meer
bloed naar de werkende spieren. Het hart gaat harder werken en de bloeddruk
(bovendruk) gaat omhoog. De bloedvaten zetten uit, zodat er meer bloed doorheen kan.
Als dit goed gebeurt blijft de onderdruk (van de bloeddruk) gelijk of gaat zelfs omlaag. Als
de bloedvaten niet open gaan staan, zal de onderdruk net zo toenemen als de
bovendruk. Dit is een heel intern regelmechanisme waarbij het autonome zenuwstelsel en
hormonen een rol spelen. Bij een goed getraind iemand is dit regelmechanisme goed
‘gefinetuned’. Het interne regelmechanisme reageert precies op de externe vraag. Het
hart (waardoor een optimale HRV) en de bloedvaten passen zich soepel aan (waardoor
een optimale endotheelfunctie). Het sympatische en parasympatische autonome
zenuwstelsel is in balans. Als je niets hoeft te doen, heb je een rustige ochtendpols. Bij
inspanningstesten zie je dus mooie gelijkmatige grafieken. Bij ongetrainden wordt het
interne regelsysteem als het ware overvallen door de gevraagde belasting en schieten
de getallen ‘alle kanten op’.
e

Mijn 3 vraag is altijd: horen deze indicatoren bij de in vraag 1 genoemde
omschrijving?
Ja, wij menen van wel.
Veel dank voor dit gesprek!

162

Towards a Conceptual Framework relating to 'Health as the ability to adapt and to self manage'

Bijlage 4

