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In dit hoofdstuh staat de vraag naar de specificiteit van psychosociale interventies
centraal. Chronisch ziehen met verschillende diagnosen blijhen voor een belangrijh
deel dezelfde adaptieve opgaven te ervaren. Dit pleit voor de ontwiltheling van ziehte-
overstijgende interventieprogramma's. Daarnaast zou psychosociale begeleiding in-
tegraal deel moeten uitmahen van de reguliere zorg. Huisartsen en chronisch ziehen
oordelen echter verschillend over de adaptieve opgaven. die chronisch ziehen erva-
ren. Indien adaptieve opgaven worden beschouwd als indicator voor de behoefte aan
psychosociale zorg, is het van groot belang dat artsen een goed beeld hebben van de
ziehtepercepties van hun patienten.

1 Probleembeschrijving

Leven met een chronische ziekte is niet gemakkelijk. Veel chronisch zieken
hebben in meerdere of mindere mate last van pijn, moeheid of fysieke beper-
kingen zoals motorische of zintuiglijke problemen. De slechtere gezondheid
kan er bovendien toe leiden dat zij bepaalde taken of rollen niet meer of moei-
lijker kunnen vervullen, zoals het zorgen voor kinderen of het verrichten van
betaald werk. Ook op andere terreinen vereist een chronische ziekte vaak de
nodige aanpassing. Zelfzorg en (para-)medische zorg moeten in het dagelijks
leven worden ingepast. Het leven volgens bepaalde leefregels, het gebruik van
medicijnen en het ondergaan van andere medische of paramedische behande-
lingen, kunnen sociale relaties en vrijetijdsbesteding bemoeilijken.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat een somatische chronische ziekte psy-
chisch erg belastend kan zijn en er bij patienten behoefte bestaat aan psycho-
sociale zorg, opvang of begeleiding. Onderzoek onder het Patientenpanel
Chronisch Zieken laat zien dat circa ten op de drie mensen met een somatische
chronische ziekte psychosociale problemen ervaart, waarbij problemen met
werk, seksuele en relationele problemen de meest voorkomende Weer
eenderde van deze mensen met psychosociale problemen geeft aan behoefte te
hebben aan extra steun of begeleiding'.
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Om aan deze behoefte tegemoet te komen, zijn de afgelopen jaren tal van on-
dersteuningsprogramma's ontwikkeld als aanvulling op de reguliere, veelal me-
dische zorg. Deze interventieprogramma's zijn tot op heden vooral ziektespe-
cifiek georienteercP. Zo zijn er bijvoorbeeld cursussen 'Omgaan met diabetes'
voor mensen die recent zijn gediagnosticeerd met diabetes en leren leven met
astma'-cursussen voor astmapatienten.
Heijmans en collega's3 constateren dat de psychosociale zorg sterk versnipperd
is. Welke disciplines betrokken zijn, is afhankelijk van de locatie waarop het
interventieprogramma wordt aangeboden (bijvoorbeeld in de eerste lijn, een
algemeen ziekenhuis of een revalidatiecentrum), die op zijn beurt weer gerela-
teerd is aan de betreffende aandoening. Niettemin concluderen zij dat er veel
overlap is tussen het psychosociale zorgaanbod voor mensen met verschillende
chronische ziekten, in de doelstellingen die worden nagestreefd en de inhoud
van de interventies.
Over het algemeen kan worden gesteld dat er een uitgebreid aanbod bestaat
voor chronisch zieken met veel voorkomende aandoeningen, waarbij de speci-
fieke invulling dan weer per cursus of interventieprogramma kan verschillen.
Voor chronisch zieken met comorbiditeit of zeldzame aandoeningen is het
aanbod schaars. Uit inventariserende studies komt echter naar voren dat juist
deze groepen chronisch zieken relatief veel psychosociale problemen ervaren
en zij vaak behoefte hebben aan extra psychosociale zorgo.

Gezien de grote behoefte aan psychosociale zorg van mensen met meerdere
somatische chronische aandoeningen of zeldzame aandoeningen, is het zin-
vol om na te gaan of deze zorg wel altijd ziektespecifiek georganiseerd moet
worden. Immers, veel chronisch zieken lijken tegen dezelfde uitdagingen en
problemen aan te lopen, ongeacht hun diagnose.
Dit roept de vraag op naar de aard van de 'adaptieve opgaven' waarvoor chro-
nisch zieken zich gesteld zien en de wijze waarop hiermee rekening kan wor-
den gehouden bij het ontwikkelen van psychosociale interventieprogramma's.
Met de term adaptieve opgaven bedoelen we "datgene waaraan een chronisch
zieke zich moet aanpassen, wil deze een draaglijk leven kunnen (blijven) lei-
den"6. De Ridder et al' spreken van "opgaven die men op een of andere manier
het hoofd moet zien te bieden". Als voorbeelden noemen zij het volgen van een
dieet en andere vormen van zelfmanagement, het omgaan met pijn, misvor-
ming en functionele beperkingen, levensbedreiging en victimiserende reacties
van de sociale omgeving.
In dit hoofdstuk bespreken wij de belangrijkste resultaten van ons onderzoek
naar de aard van de adaptieve opgaven van somatisch chronisch zieken. Tevens
wordt stilgestaan bij de toepassingsmogelijkheden van deze bevindingen voor
de psychosociale ondersteuning van chronisch zieken in de praktijk.
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2 Wetenschappelijke inkadering

Onderzoek naar de adaptieve opgaven van somatisch chronisch zieken wordt
bemoeilijkt door het feit dat geen consensus bestaat over wat adaptieve opgaven
zijn. Hiermee samenhangend ontbreken ook gevalideerde meetinstrumenten
om de aard en de omvang van de adaptieve opgaven te kunnen vaststellen.
De Haes et a16 geven aan dat de term adaptieve opgaven verwijst naar de last die
chronische ziekten in fysiek, psychisch en sociaal opzicht met zich meebren-
gen. Het zou daarbij gaan om "belastende fysieke en psychische kenmerken
(zoals pijn, levensbedreiging of een veranderd lichaamsbeeld) en om belas-
tende gevolgen van de ziekte in het functionele, sociale of maatschappelijke
vlak (zoals beperkingen van de mobiliteit, negatieve veranderingen in sociale
relaties of een verminderd vermogen tot arbeidsparticipatie)". Volgens De Haes
en collega's6 "vloeien adaptieve opgaven voort uit een objectief vast te stel-
len, direct aan de aandoening gerelateerd lichamelijk en/of psychisch tekort.
Adaptieve opgaven zouden in principe los gezien moeten kunnen worden van
de subjectieve reacties die een ziekte met zich meebrengt".
Daartegenover stellen De Ridder et al' dat adaptieve opgaven pas adaptieve op-
gaven zijn, wanneer deze als zodanig door de betrokkene worden ervaren. Om
dit onderscheid duidelijk te maken schetsen we in Figuur 1 een bekend model
van het adaptatieproces, gebaseerd op de stress-coping benadering van Lazarus
en Folkman8.

Figuur 1 Het concept 'adaptieve opgaven' in het stress-coping model

chronische ziehte taxatie adaptatie

De vraag is nu waar adaptieve opgaven in dit model moeten worden geplaatst.
Gaat het om de min of meer objectief vast te stellen stressoren of ziektelast
(pij1 a) of om de vanuit het perspectief van de betrokkene zelf waargenomen
ziektelast (pij1 b)? Wanneer adaptieve opgaven worden opgevat als de door de
betrokkene zelf ingeschatte ziektelast, dan is het empirisch moeilijk, zo niet
onmogelijk, deze opgaven van de uitkomst van het adaptatieproces, de mate
van adaptatie, te onderscheiden. In figuur 1 wordt dit geillustreerd door pijl c
die de terugkoppeling van de uitkomst van het adaptatieproces weergeeft.

Het bovenstaande dilemma heeft ertoe geleid dat in het uitgevoerde onder-
zoek de adaptieve opgaven van chronisch zieken op verschillende manieren
zijn vastgesteld. In de eerste plaats zoveel mogelijk 'geobjectiveerd' door aan
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de huisarts van de betrokkene een oordeel te vragen over de ziektelast. In de
tweede plaats `subjectier door de chronisch zieke zelf de eigen situatie te laten
beoordelen.
Het vergelijken van deze methoden is niet alleen theoretisch interessant.
Wanneer verondersteld wordt dat adaptieve opgaven als indicatoren zouden
kunnen dienen voor de behoefte aan psychosociale zorg, dan is het zeer rele-
vant om een indruk te hebben van de mate waarin artsen en patienten overeen-
stemmen over de adaptieve opgaven die de chronische ziekte voor de patient
met zich meebrengt. Dit brengt ons bij de eerste onderzoeksvraag, die in dit
hoofdstuk zal worden behandeld:

"Wat zijn de adaptieve opgaven waarvoor chronisch zieken zich gesteld zien? En
stemt de visie van chronisch zieken zelf overeen met die van hun huisarts wat de
aard en omvang van de adaptieve opgaven betreft?"

Een tweede aspect dat aandacht verdient binnen de wetenschappelijke discus-
sie over adaptieve opgaven is de vraag, of adaptieve opgaven specifiek zijn
voor bepaalde chronische ziekten of dat alle chronische ziekten min of meer
dezelfde adaptieve opgaven met zich meebrengen. Zoals eerder hier gesteld,
lijken veel chronisch zieken tegen dezelfde problemen aan te lopen. Indien dit
inderdaad zo is, vervalt de noodzaak om de psychosociale zorg voor chronisch
zieken ziektespecifiek te organiseren, zoals dat tot op heden nog grotendeels
het geval is.
Een ziekteoverstijgende invalshoek, waarbij niet een bepaalde diagnose maar
de belangrijkste adaptieve opgaven van chronisch zieken als uitgangspunt
worden genomen, biedt de mogelijkheid dat ook voor mensen met zeldzame
chronische ziekten of mensen met comorbiditeit een passend zorgaanbod be-
schikbaar komt. Zeker gezien het groeiende aantal mensen met comorbiditeit
in Nederland is het zinvol om de mogelijkheden van een ziekteoverstijgende
aanpak te onderzoeken. De tweede onderzoeksvraag luidt daarom:

"In hoeverre zijn adaptieve opgaven typerend voor specifieke ziektecategorieen, of is
er (ook) sprake van gemeenschappelijke ziekteoverstijgende adaptieve opgaven?"

3 Schets van het onderzoek

Het Patitntenpanel Chronisch Zieken

De studies zijn uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma Patientenpanel
Chronisch Zieken (PPCZ) van het NIVEL9. De doelstelling van dit programma
is het verzamelen van beleidsrelevante informatie over de ervaringen, wensen
en opvattingen van chronisch zieken vanuit een expliciet gebruikersperspec-
tief.
In het PPCZ worden continu gegevens verzameld bij een panel van circa 2.000
chronisch zieken. Deze mensen zijn geselecteerd uit de praktijkbestanden van
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50 huisartsenpraktijken verspreid over heel Nederland (aselecte steekproef).
Als inclusiecriteria gelden dat er sprake moet zijn van een door een arts gedia-
gnosticeerde somatische aandoening en dat de aandoening in principe irrever-
sibel is, dan wel met langdurige klachten (tenminste een jaar bij de huisarts
bekend) gepaard gaat. Mensen die jonger zijn dan 15 jaar, permanent geinsti-
tutionaliseerd of terminaal zijn en mensen die over onvoldoende communica-
tieve of mentale vaardigheden beschikken worden van deelname uitgesloten.
De gegevens worden verzameld door middel van halfjaarlijkse schriftelijke
enquetes en incidentele telefonische peilingen. De onderwerpen die daarbij
aan bod komen zijn divers, maar behelzen globaal de ervaren gezondheid en
kwaliteit van leven, de behoefte aan en het gebruik van zorg, oordelen over de
kwaliteit van de zorg, en maatschappelijke positie en participatie.
Het PPCZ fungeert in de eerste plaats als een monitor. Door continu gegevens
te verzamelen over een aantal vaste indicatoren ontstaat een goed beeld van de
situatie van mensen met een chronische ziekte in Nederland, en de ontwik-
kelingen daarin. Deze informatie kan worden gebruikt voor de ontwikkeling,
monitoring en evaluatie van (chronisch zieken-)beleid. Het PPCZ heeft daar-
naast ook een wetenschappelijke doelstelling. Vanwege het feit dat panelleden
gedurende drie jaar participeren en er herhaalde metingen plaatsvinden, lenen
de gegevens zich ook voor longitudinaal onderzoek. Ten behoeve van het hier
beschreven onderzoek zijn extra gegevens verzameld over de adaptieve opga-
ven van chronisch zieken en de copingstrategieen die zij hanteren.

Vraagstelling 1: patientoordeel versus artsoordeel

Om na te gaan in welke mate patienten en hun huisartsen overeenstemmen
over de adaptieve opgaven die de chronische ziekte voor de patient met zich
meebrengt, is zowel gebruik gemaakt van informatie die door de huisartsen is
verstrekt als van informatie van de panelleden zelf.
Bij inclusie voor het PPCZ hebben de huisartsen de chronische ziekte(n) en de
ziekteduur van de patient geregistreerd. Daarnaast hebben zij de adaptieve op-
gaven van de patient ingeschat aan de hand van tien aspecten, te weten de mate
waarin de gezondheidstoestand als levensbedreigend kan worden beschouwd,
de mate waarin sprake is van progressieve verslechtering, het al of niet inter-
mitterende verloop van de klachten, de medische controleerbaarheid van de
ziekte, de mate waarin controle kan worden uitgeoefend door middel van zelf-
zorg, het pijnniveau van de patient, de mate waarin er zichtbare lichamelijke
veranderingen zijn, en de mate waarin de patient fysieke, sociale en psychische
beperkingen ervaart.
Deze aspecten refereren enerzijds aan stressvolle fysieke of psychologische ken-
merken van de ziekte en anderzijds aan de stressvolle gevolgen van de ziekte
voor het functioneren van de patient. De huisartsen konden een score van 1
(in mindere mate) tot 3 (in meerdere mate) geven. Aan de patienten werden
dezelfde aspecten voorgelegd in de eerste vragenlijst die zij ontvingen.
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Voor deze studie zijn uit het PPCZ twee patientengroepen geselecteerd, mensen
met diabetes (n=392) en mensen met artrose (n=188). Diabetes mellitus werd
beschouwd als prototypisch voor die chronische ziekten waarvoor diagnos-
tische criteria en richtlijnen voor de (para-)medische zorg beschikbaar zijn.
Bij artrose bestaan weliswaar internationaal erkende klinische criteria voor de
classificatie van artrose, maar consensus over de behandeling ontbreekt. Tevens
verschillen deze ziekten in de mate waarin zelfzorg een rol kan spelen in de
behandeling.
De gedachte was dat patient en huisarts meer overeen zouden stemmen over de
adaptieve opgaven van de patient, wanneer de diagnose en behandeling min-
der ambigu zijn. Ook werd verondersteld dat minder overeenstemming over de
adaptieve opgaven van de patient gepaard zou gaan met een groter zorggebruik
door de patient. In dat geval heeft de patient immers een andere visie op zijn
zorgbehoefte dan de huisarts, waardoor de huisarts wellicht minder goed in
staat is de patient te begeleiden of gericht te verwijzen.
De oordelen van patienten en huisartsen over de adaptieve opgaven zijn met
behulp van gepaarde t-toetsen met elkaar vergeleken. Tevens zijn correlaties
berekend en regressie-analyses uitgevoerd, waarmee de relatie tussen de mate
van overeenkomst tussen de oordelen van patient en huisarts en het zorgge-
bruik is onderzocht. Voor een volledige beschrijving van deze studie verwijzen
we naar Heijmans et al'°.

Vraagstelling 2: ziektespecifiek of ziekteoverstijgend

Om te onderzoeken of adaptieve opgaven typerend zijn voor specifieke chro-
nische ziekten of (ook) ziekteoverstijgend van aard zijn, werden 1.305 mensen
uit het PPCZ geselecteerd. Deze panelleden waren gediagnosticeerd met een
chronische ziekte behorend tot de volgende tien diagnosecategorieen: ische-
mische hartziekten (n=76), chronisch obstructieve longaandoeningen (COPD;
n=162), astma (n=179), reumatoide artritis (RA; n=96), artrose (n=135), kan-
ker (n=120), diabetes mellitus (n=292), progressief neurologische aandoenin-
gen (waaronder multiple sclerose, ziekte van Parkinson), migraine (n=67) en
chronische spijsverteringsziekten (n=75). Om een scherp beeld te krijgen van
de ziektespecificiteit van de ervaren adaptieve opgaven, werden de gegevens
van de panelleden met comorbiditeit in deze studie buiten beschouwing ge-
laten.
Voor deze studie zijn de adaptieve opgaven zoals ingeschat door de panelleden
zelf aan de hand van de tien eerder genoemde aspecten onder de loep geno-
men. Daarnaast is aan de panelleden nog een extra aspect voorgelegd, namelijk
de mate van vermoeidheid.
Door middel van variantie-analyse zijn de gemiddelde scores van de tien dia-
gnosegroepen op de elf aspecten met elkaar vergeleken. Vervolgens is een clus-
ter-analyse uitgevoerd, waarbij elke respondent op grond van zijn of haar ant-
woorden op de lijst van adaptieve opgaven werd ingedeeld in ten van de vier te
onderscheiden clusters. Hierbij aansluitend is nagegaan hoe de verdeling van
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de tien diagnosegroepen over de vier clusters was. Daarnaast is gekeken naar de
verdeling van leeftijd, sekse, opleidingsniveau en ziekteduur van de panelleden
over de vier clusters.
Tenslotte is onderzocht, eveneens met behulp van variantieanalyse, of er een
verband bestaat tussen de clusterindeling op grond van de adaptieve opgaven
en het gebruik van probleem-gerichte, emotie-gerichte en vermijdende coping-
strategieen. Hiertoe hebben de panelleden de Coping Inventory for Stressful
Situations ingevuld (21-itemversie van Endler en Parker"; Nederlandse verta-
ling van De Ridder en Van Hecku). Deze studie is in meer detail beschreven
door Heijmans et al".

4 Resultaten

4.1 Patientoordeel versus artsoordeel

Figuur 2 laat de gemiddelde scores van patienten en huisartsen zien, ten aan-
zien van de adaptieve opgaven van de groepen diabetes- en artrosepatienten.
Uit de figuur komt naar voren dat voor beide chronische ziekten geldt dat
patienten andere aspecten benadrukken dan huisartsen. De gepaarde t-toetsen
tonen aan dat artrosepatienten optimistischer zijn over hun gezondheidstoe-
stand dan hun huisartsen; zij vinden hun ziekte minder progressief, denken
een grotere invloed te kunnen uitoefenen door middel van zelfzorg, en ervaren
minder pijn, fysieke beperkingen en lichamelijke veranderingen dan hun huis-

Figuur 2: Patientoordeel versus artsoordeel bij diabetes (DM) en artrose
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arts inschat. In het geval van diabetes is het beeld gecompliceerder. Enerzijds
vinden diabetespatienten hun ziekte minder ernstig dan hun huisarts. Zij ach-
ten de ziekte bijvoorbeeld minder levensbedreigend en progressief en rappor-
teren minder fysieke en sociale beperkingen. Anderzijds zijn diabetespatienten
pessimistischer over de medische mogelijkheden om de ziekte te controleren,
ze ervaren het beloop van hun ziekte als minder stabiel en rapporteren boven-
dien meer pijn en zichtbare lichamelijke veranderingen.

Het verband tussen de mate van overeenstemming over de adaptieve opga-
ven en het zorggebruik van de patient is tamelijk zwak. Niettemin werden wel
significante en consistente relaties gevonden. Zowel voor diabetes als artrose
geldt, dat minder overeenstemming tussen de patient en de arts over de adap-
tieve opgaven van de patient, gepaard gaat met een groter gebruik van vrij
verkrijgbare geneesmiddelen en met meer contacten met psychosociale hulp-
verleners en alternatieve behandelaars.
Over het algemeen bestaat er geen verband tussen de mate van overeenstem-
ming over de adaptieve opgaven van de patient en het huisartsbezoek. Wel
komt naar voren dat diabetespatienten vaker de huisarts bezoeken, naarmate
hun oordeel over de pijn en de lichamelijke veranderingen die ze ervaren meer
afwijkt van het oordeel van hun huisarts. Artrosepatienten die minder over-
tuigd zijn dan hun huisarts van de mogelijkheden van medische behandeling,
bezoeken de huisarts minder vaak.
Tenslotte bleek uit deze studie dat de mate waarin patient en arts van mening
verschillen over de adaptieve opgaven van de patient, een additionele voorspel-
lende waarde heeft ten aanzien van de aard en omvang van het gebruik van
zorg door de patient, naast diens eigen oordeel over de adaptieve opgaven.

4.2 Ziektespecifieh of ziekteoverstijgend

De tweede studie heeft aangetoond, dat chronisch zieken de adaptieve opgaven
van hun chronische ziekte verschillend beoordelen. Voor een deel hangt dit
verschil in oordeel samen met de diagnose die bij hen is gesteld. Zo beoordelen
de meeste mensen in de onderzoeksgroep hun gezondheidstoestand als niet
erg levensbedreigend, maar mensen met ischemische hartziekten en mensen
met kanker schatten hun situatie toch als net iets bedreigender in dan mensen
behorend tot de andere acht diagnosegroepen. Mensen met COPD, RA, artrose
of progressief neurologische aandoeningen zijn meer van mening dat hun ge-
zondheidstoestand in de toekomst zal verslechteren dan mensen met ten van
de andere chronische ziekten.
In feite werden op alle aspecten verschillen tussen sommige diagnosegroepen
gevonden, maar op geen enkel aspect bleken de tien diagnosegroepen allemaal
van elkaar te verschillen. Met andere woorden, welk aspect ook in beschou-
wing wordt genomen, altijd is er een aantal diagnosegroepen die, gemiddeld
genomen, vergelijkbaar oordelen over het betreffende aspect.
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Binnen de totale onderzoeksgroep konden vier clusters van chronisch zie-
ken worden onderscheiden op grond van hun ingeschatte adaptieve opgaven.
Vooral de mate waarin men de ziekte controleerbaar vond door medische zorg
en zelfzorg, alsook de ervaren pijn en fysieke beperkingen, bleken van onder-
scheidend belang. Voor het gemak worden de clusters aangeduid met 'sterke
controle/weinig beperkingen' (C+/B-), 'geringe controle/weinig beperkingen'
(C-/B-), 'middelmatige controle/middelmatige beperkingen' (C±/B±) en 'gerin-
ge controle/veel beperkingen'(C-/B+). Figuur 3 laat zien hoe de patienten uit de
verschillende diagnosegroepen over de vier clusters verdeeld zijn.

Figuur 3 Clustering op basis van adaptieve opgaven naar diagnosegroep

C+ / C-
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5 Van onderzoek naar praktijk

5.1 Conclusies

Ten aanzien van vraagstelling 1 trekken we de volgende conclusies. Chronisch
zieken en hun huisartsen oordelen verschillend over de adaptieve opgaven die
de aandoening van de patient met zich meebrengt. De hier gepresenteerde re-
sultaten bieden geen ondersteuning voor de hypothese dat de mate van over-
eenstemming tussen het oordeel van de patient en dat van de huisarts groter
is in geval van diabetes dan bij artrose. Toetsing van de gestandaardiseerde
verschilscores tussen beide groepen (niet in dit hoofdstuk opgenomen) leidt
tot een iets andere conclusie. Het is evenwel evident dat nader onderzoek bij
patienten met andere chronische aandoeningen noodzakelijk is, om grondig de
hypothese te kunnen toetsen dat er meer overeenstemming is over de adaptieve
opgaven van de patient wanneer er ook meer consensus over de diagnose en
de behandeling bestaat.
Datzelfde geldt ook voor de relatie met de zorgvraag of het zorggebruik van de
patient. In dit onderzoek bleek niet alleen het oordeel van de patient over zijn/
haar adaptieve opgaven samen te hangen met het gebruik van zorg, maar ook
de mate van overeenstemming tussen patient en huisarts. In geval van minder
overeenstemming over de adaptieve opgaven van de patient, was het gebruik
van vrij verkrijgbare geneesmiddelen en het aantal contacten met psychosociale
hulpverleners en alternatieve behandelaars groter. Ook deze bevindingen be-
hoeven replicatie.

In de tweede studie (vraagstelling 2) is aangetoond, dat chronisch zieken met
verschillende diagnosen deels met dezelfde problemen en uitdagingen gecon-
fronteerd worden. Niet zozeer de diagnose, maar de mate waarin men controle
ervaart over de ziekte en de last (pijn, beperkingen) die men van de ziekte
heeft, lijken de groep chronisch zieken te verdelen. Chronisch zieken die wei-
nig controle, maar veel beperkingen ervaren vertonen de meeste coping-inspan-
ningen. Dit zou erop kunnen duiden dat deze mensen ook de meeste moeite
hebben om hun kwaliteit van leven te handhaven en wellicht behoefte hebben
aan begeleiding daarbij. De relatie tussen het copinggedrag en de behoefte aan
psychosociale zorg of begeleiding van mensen met chronische aandoeningen is
hier echter niet onderzocht.

5.2 Implicaties voor de praktijk

Het hier beschreven onderzoek heeft een aantal belangrijke inzichten opgele-
verd voor de organisatie en inhoud van de psychosociale zorg voor chronisch
zieken in de praktijk. Het feit dat patienten en artsen andere aspecten van de
ziekte benadrukken, impliceert dat de huisarts niet op basis van zijn eigen
inzichten de behoefte van de patient aan zorg, opvang en begeleiding kan in-
schatten. Wanneer de huisarts geen goed beeld heeft van de zorgbehoefte van

Et
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de patient, kan hij daar zelf uiteraard ook niet goed op inspelen.
Mogelijk vormt dit een verklaring voor de bevinding, dat chronisch zieken
die een andere opvatting dan hun huisarts hebben over de adaptieve opgaven
die hun ziekte met zich meebrengt, meer contact hebben met psychosociale
hulpverleners en alternatieve behandelaars en ook meer vrij verkrijgbare ge-
neesmiddelen gebruiken. Wil de huisarts een chronisch zieke goed kunnen
begeleiden dan wel gericht kunnen verwijzen, dan moet hij een duidelijk beeld
hebben van de ziektepercepties van de patient. Daarbij zal de huisarts niet op
zijn eigen oordeel moeten afgaan, maar deze percepties expliciet aan de orde
moeten stellen.
Voor onderzoeksdoeleinden bestaan vragenlijsten om de ziektepercepties
van mensen met een chronische ziekte te kunnen vaststellen. Een internatio-
naal veel gebruikt meetinstrument is de Illness Perception Questionnaire ",
die gebaseerd is op de zelfregulatie-theorie van Leventhal en collega's'6. Een
Nederlandse versie hiervan is ontwikkeld en gevalideerd door Heijmans et al''.
Wellicht is het mogelijk om uitgaande van dit onderzoeksinstrument een korte
checklist te ontwikkelen die gebruikt kan worden voor het inschatten van de
ziektepercepties van chronisch zieken in de huisartsenpraktijk.

De bevinding dat chronisch zieken met verschillende diagnosen voor een be-
langrijk deel dezelfde adaptieve opgaven ervaren, betekent niet dat mensen
met een somatische chronische ziekte een min of meer homogene groep met
eenzelfde zorgbehoefte vormen. Integendeel, de verschillen in ervaren adap-
tieve opgaven tussen chronisch zieken zijn groot, maar deze hangen slechts ten
dele samen met de diagnose die is gesteld.
Om die reden zijn wij van mening dat de adaptieve opgaven van chronisch
zieken voor een belangrijk deel ziekteoverstijgend van aard zijn. Verschillen
tussen chronisch zieken bestaan vooral in de mate waarin men controle ervaart
over de ziekte, hetzij door medische zorg of zelfzorg, en de mate waarin men
fysieke gevolgen, zoals pijn en functiebeperkingen, ondervindt.
Gegeven het ziekteoverstijgende karakter van adaptieve opgaven hoeft de zorg
gericht op het omgaan met die opgaven niet ziektespecifiek te worden geor-
ganiseerd. Chronisch zieken die weinig controle over hun ziekte ervaren zou
kunnen worden geleerd hoe ze meer controle over hun ziekte kunnen ervaren.
Voor een zekere mate van cognitieve controle en adequaat zelfzorggedrag is
een goede voorlichting, waarbij niet alleen aandacht wordt besteed aan infor-
matieverstrekking, maar ook aan ziektepercepties en vaardigheden, van groot
belang. Veelal zal dit een integraal onderdeel kunnen en moeten uitmaken
van de reguliere zorg en begeleiding door huisartsen en specialisten, maar ook
gespecialiseerd verpleegkundigen kunnen hierbij worden betrokken. Daarnaast
kunnen deze aspecten aan de orde komen in de zorg door psychosociale hulp-
verleners en aanvullende interventieprogramma's.
Een voorbeeld van een ziekteoverstijgend programma gericht op het verster-
ken van het gevoel van controle is het Grip-project 'Met mij gaat het goed'
(GG&GD Utrecht). In deze cursus leren chronisch zieken, onder begeleiding
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van een psycholoog en dicht bij huis, hoe zij meer grip kunnen krijgen op hun
eigen leven. In de cursus wordt aandacht besteed aan het probleemoplossend
vermogen, het hanteren van emoties en het effectief vragen en omgaan met
sociale steun.
Een dergelijke aanpak is ook mogelijk ten aanzien van het omgaan met de
fysieke gevolgen van een chronische ziekte. Chronisch zieken die veel pijn en
functiebeperkingen ervaren, zouden kunnen leren hoe ze met hun pijn en be-
perkingen kunnen omgaan teneinde hun kwaliteit van leven te optimaliseren.
Ook dat hoeft niet binnen een cursus 'Omgaan met COPD of 'Omgaan met RA,
maar kan binnen een ziekteoverstijgend programma waarbij het accent meer
ligt op 'disability management' dan op 'disease management'.

Een voorbeeld van zo'n ziekteoverstijgende interventie is de cursus teren le-
ven met een chronische ziekte' (Trimbos-instituut), die bedoeld is om de deel-
nemers beter te leren omgaan met hun chronische ziekte en de bijkomende
beperkingen, teneinde depressieve klachten te voorkomen of te verminderen.
Enke le aspecten die in deze cursus aan bod komen zijn ontspannen, plezierige
activiteiten en sociale vaardigheden. Een ander voorbeeld van een ziekteover-
stijgend programma is de cursus `Chronisch zieken begrepen' (Mediant/Riagg
Enschede). Deze cursus is bedoeld om chronisch zieken handvatten te bieden
om onbegrip tegen te gaan. In acht bijeenkomsten leren de deelnemers thema's
die in het leven met een chronische ziekte actueel zijn, zoals onbegrip, afhan-
kelijkheid, ziektebeheer en energiebeheer, te benoemen en te beschrijven en
leren zij vaardigheden zoals ontspanning, assertiviteit, steun vragen en corn-
municatie.

Het bovenstaande pleidooi voor ziekteoverstijgende interventieprogramma's
betekent niet dat alle bestaande ziektespecifieke programma's overboord moe-
ten worden gegooid. Bij chronische ziekten die veel voorkomen kan deze vorm
geschikt zijn, omdat het ook ruimte biedt om de meer specifieke problemen
van de ziekte aan de orde te stellen. Voor mensen met minder vaak voorko-
mende aandoeningen of comorbiditeit is het echter prettig te weten dat het ook
op een andere manier kan. Een interventieprogramma gericht op het omgaan
met ziekteoverstijgende adaptieve opgaven, zoals controleverlies, zelfzorg, pijn,
moeheid en functiebeperkingen, zou voor deze mensen dan ook dicht bij huis
en op een laagdrempelige manier verzorgd kunnen worden, bijvoorbeeld in
een lokaal gezondheidscentrum. Mogelijk zou dit juist bij de groeiende groep
ouderen met comorbiditeit in een behoefte kunnen voorzien.
In de Verenigde Staten hebben Lorig en collega's goede resultaten bereikt met
hun Chronic Disease Selfmanagement Program (CDSMP)'9. Het programma
van Lorig richt zich op een heterogene groep chronisch zieken, waarbij het
uitgangspunt is dat deze mensen veelal dezelfde zelfmanagement problemen
ervaren. Dit programma wordt in de Verenigde Staten in een community set-
ting aangeboden waarbij bovendien gebruik wordt gemaakt van ervaringsdes-
kundigen als cursusleiders.
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Sinds enige tijd wordt ook in Nederland met dit programma gewerkt. In het
Academisch Ziekenhuis Groningen (afdeling Geriatric) heeft men de cursus
van Long vertaald en aangepast aan de Nederlandse situatie. Medewerkers van
de afdeling zijn in de Verenigde Staten getraind om de cursus te geven en zelf
trainingen te verzorgen. Momenteel wordt het effect van deze cursus onder-
zocht binnen enkele groepen oudere chronisch zieken (60').

Resumerend, naast de verdere implementatie van programma's voor specifieke
patientengroepen zou meer aandacht moeten komen voor de ontwikkeling van
ziekteoverstijgende interventieprogramma's. Mogelijke doelgroepen voor deze
ziekteoverstijgende programma's zijn oudere chronisch zieken, mensen met co-
morbiditeit en mensen met zeldzame chronische aandoeningen.

Kernbevindingen

Mensen met een somatische chronische ziekte oordelen anders dan
hun huisarts over de adaptieve opgaven die de ziekte met zich mee-
brengt. De huisarts kan derhalve niet op zijn eigen oordeel afgaan
bij het inschatten van de behoefte aan zorg, opvang en begeleiding,
maar moet die behoefte expliciet aan de orde stellen in het contact
met de patient.
Chronisch zieken die een andere opvatting dan hun huisarts hebben
over de adaptieve opgaven die hun ziekte met zich meebrengt, ma-
ken vaker gebruik van additionele vormen van zorg, zoals vrij ver-
krijgbare geneesmiddelen, psychosociale zorg door gespecialiseerde
hulpverleners en alternatieve behandelwijzen.
Mensen met een somatische chronische ziekte vormen een zeer he-
terogene groep. Niet zozeer de diagnose, maar de mate waarin men
controle ervaart over de ziekte en de last (pijn, beperkingen) die men
van de ziekte heeft, lijken de groep chronisch zieken te verdelen.
De ontwikkeling van interventieprogramma's gericht op het omgaan
met ziekteoverstijgende adaptieve opgaven, zoals controleverlies,
zelfzorg, pijn, moeheid en functiebeperkingen, moet worden gesti-
muleerd, zodat ook voor oudere chronisch zieken, mensen met co-
morbiditeit en mensen met zeldzame chronische aandoeningen een
passend zorgaanbod beschikbaar komt.
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