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Samenvatting
Inleiding Gezondheidsvaardigheden ondersteunen
het maken van weloverwogen keuzen met betrekking
tot een gezonde leefstijl en het beter benutten van ge-
zondheidszorg. Mensen met beperkte gezondheids-
vaardigheden (BGV) vormen zodoende een groep
in de samenleving die kwetsbaar is voor gezond-
heidsproblemen. In de huisartsenpraktijk kan nog
veel gedaan worden om beter aan te sluiten op de
vaardigheden van patiënten met BGV om te komen
tot een betere gezondheid. Dit artikel reflecteert op
de implementatie van een interventie die zorg be-
ter moet afstemmen op mensen met BGV, in drie
gezondheidscentra in achterstandswijken.
Methode Het betreft een inductieve thematische ana-
lyse van de ervaringen van de betrokken professio-
nals, patiënten en externe adviseurs. Deze leverde een
overzicht op van belemmerende en bevorderende fac-
toren, en randvoorwaarden van de aanpak.
Resultaten Uit de analyses komen zes thema’s naar
voren die van belang zijn voor begeleiders van ver-
anderprocessen als het gaat om het implementeren
van goede ondersteuning aan patiënten met BGV in
de huisartsenpraktijk: 1) het herkennen van BGV kost
tijd, 2) een andere benadering van patiënten: reflectie
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op het eigen handelen, 3) samenwerken met patiën-
ten, 4) structuur door projectleider en bijeenkomsten,
5) multidisciplinaire samenwerking, en 6) beweging
op gang houden.
Conclusie Om betere zorg voor mensen met BGV te
implementeren in de huisartsenzorg is aandacht voor
het veranderproces nodig. De benodigde omslag bij
professionals kost tijd en verloopt in kleine stapjes.
Langdurige aandacht voor het onderwerp, in eenmul-
tidisciplinaire setting, met goede procesbegeleiding
én gelijkwaardige input van patiënten die zelf beperkt
gezondheidsvaardig zijn, kunnen aan die omslag bij-
dragen.

Trefwoorden beperkte gezondheidsvaardigheden ·
huisarts · praktijkondersteuner huisarts ·
procesevaluatie

Improve care for patients with low health literacy
skills: lessons learned in general practice

Abstract
Introduction Health literacy is an important deter-
minant of healthy lifestyle and optimal use of health
care and health advice. Therefore, people with lower
health literacy skills are vulnerable to develop health
problems. Primary care might be an influential sur-
rounding to improve care for patients with low health
literacy skills. This publication presents the findings
of a three-year implementation project of a multidis-
ciplinary approach to better support adults with low
health literacy in three health centres for primary care.
Method We induced conductive and inhibiting fac-
tors for implementation of the approach, based on
a qualitative analysis of project data on experiences
of professionals, patients and external advisors.
Results Qualitative analysis showed that factors in-
fluencing implementation of the approach can be di-
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vided into six themes: 1) recognition of limited health
literacy skills takes time, 2) knowledge, skills and tools
to support patients: reflection on own approach,
3) patient participation, 4) a structured approach,
5) multidisciplinary cooperation and 6) sustainability.
Conclusion To implement better care for patients with
low health literacy skills in primary care, attention for
the process of change is essential. Changing profes-
sionals’ attitudes and behaviour takes time, and lon-
gitudinal dedicated attention for this process, with in-
put from patients with low health literacy skills them-
selves, is necessary.

Keywords Low health literacy · General practitioner ·
Practice assistant GP · Process evaluation

Inleiding

In Nederland heeft maar liefst 29% van de volwas-
senen beperkte gezondheidsvaardigheden (BGV) [1].
Dit zijn ‘de vaardigheden van mensen om informatie
over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoor-
delen en te gebruiken bij het nemen van gezondheids-
gerelateerde beslissingen’ [1]. Gezondheidsvaardighe-
den vormen de basis voor het maken van weloverwo-
gen keuzen over leefstijl en het benutten van gezond-
heidsadviezen en gezondheidszorg. Mensen met BGV
vormen zodoende een groep in de samenleving die
kwetsbaar is voor gezondheidsproblemen [2].

Onderzoek toont aan dat mensen met BGV een
slechtere gezondheid hebben [3, 4]. Ook maken ze
meer gebruik van zorg [5], ervaren ze de kwaliteit van
de zorg die ze krijgen als minder goed [6] en komen
ze significant eerder te overlijden dan mensen met
adequate gezondheidsvaardigheden [7].

Om gezondheidsachterstanden bij mensen met
BGV te verminderen is het belangrijk om zorgpro-
fessionals beter toe te rusten. Patiënten met BGV
worden door zorgprofessionals nog te weinig, of pas
veel later herkend, wanneer gezondheidsresultaten
uitblijven doordat de ingezette informatiematerialen,
zoals folders, niet geschikt blijken voor deze groep
[8]. Als zorgprofessionals al op de hoogte zijn van
de BGV van de patiënt, dan hebben ze vaak moeite
om deze goed te ondersteunen, en om te komen tot
betere gezondheid en zelfmanagement [9, 10]. Ook
maken zorgprofessionals nog nauwelijks gebruik van
specifieke zelfmanagementtools voor deze groep [11].

Daarbij is het belangrijk om deze toerusting multi-
disciplinair en integraal uit te voeren [12, 13]. Mensen

Tabel 1 Kenmerken van de deelnemende gezondheidscentra
gezondheidscentrum A gezondheidscentrum B gezondheidscentrum C

provincie Limburg Gelderland Utrecht

aantal patiënten 7.000 4.000 5.000

disciplines verte-
genwoordigd in
gezondheidscen-
trum

Huisarts, praktijkondersteuner/
praktijkverpleegkundige, praktijkassistente,
fysiotherapeut, diëtist, apotheker, apothekersas-
sistente

Huisarts, praktijkondersteuner/
praktijkverpleegkundige, praktijkassistente,
fysiotherapeut, diëtist, apotheker, podothera-
peut

Huisarts, praktijkondersteuner/
praktijkverpleegkundige, praktijkassis-
tente, fysiotherapeut, diëtist, psycholoog

met BGV ervaren problemen op verschillende gebie-
den, zoals arbeid, zorg, omgeving (fysiek en/of soci-
aal) en de ontwikkeling van persoonlijke vaardighe-
den. Als professionals van verschillende disciplines
zich gezamenlijk toerusten op het gebied van BGV,
en samen optrekken in het beter begeleiden van deze
patiënten, kan hun gezondheid structureel verbeteren
[12, 14].

Vilans (Kenniscentrum voor langdurige zorg) ont-
wikkelde met andere experts en professionals de
Handreiking eerstelijns zorgverleners om zelfmanage-
ment te ondersteunen bij mensen die beperkt gezond-
heidsvaardig zijn [15]. Deze bevat informatie om
eerstelijnszorgprofessionals toe te rusten om BGV
te herkennen en zorg beter op hen af te stemmen.
Het doel van het huidige onderzoek is het opha-
len en beschrijven van de geleerde lessen van de
implementatie van deze handreiking in drie multidis-
ciplinaire gezondheidscentra, zodat ook begeleiders
van verandertrajecten in andere eerstelijnszorgcentra
de handreiking succesvol kunnen implementeren.

Methode

Doelgroep

Drie gezondheidscentra uit achterstandswijken in Ne-
derland namen deel aan dit project. Tabel 1 toont
kenmerken van de drie gezondheidscentra.

Interventie

De interventie bestond uit het implementeren van de
Handreiking eerstelijns zorgverleners om zelfmanage-
ment te ondersteunen bij mensen die beperkt gezond-
heidsvaardig zijn [15]. Deze aanpak bestaat uit negen
stappen om te komen tot het ontwikkelen, uitvoeren
en evalueren van een teamplan voor zelfmanagemen-
tondersteuning van mensen met BGV (zie tab. 2).

De interventie werd uitgevoerd vanuit een project-
groep met zorgprofessionals uit de eerste lijn, onder
wie een huisarts en praktijkondersteuner (ook project-
leiders), een fysiotherapeut, een diëtiste, een apothe-
ker, een praktijkondersteuner-ggz, een praktijkassis-
tente en een apothekersassistente. Verder namen ook
professionals uit het sociaal domein deel (een maat-
schappelijk werker uit buurt- of wijkteam), GGD of
gemeente. Daarnaast namen tien patiënten deel aan
de projectgroepbijeenkomsten: drie in gezondheids-
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Tabel 2 Stappen om te komen tot een passende zelfman-
agementondersteuning
stap activiteit

1 maken van een teamplan: probleemdefinitie, motivatie, teamvisie, com-
petenties, middelen, afspraken, taakverdeling, individueel zorgplan en
methoden/hulpmiddelen

2 herkennen van patiënten met BGV en een licht verstandelijke beperking

3 inrichten van de wachtkamer (beeld- en filmmateriaal beschikbaar) en
praktijkorganisatie (bewegwijzering en ophalen van de patiënt)

4 de patiënt maakt een afspraak voor een consult (aan de balie/telefoon):
benadruk dat tijdig hulp vragen altijd goed is, ondersteun bij vraagarticu-
latie en help de afspraak onthouden

5 de patiënt in de wachtkamer: de weg kunnen vinden, op zijn gemak
voelen en formulier kunnen invullen (indien nodig)

6 de patiënt voorbereiden op het consult en het bepalen van de agenda:
vraag de patiënt waarvoor hij het consult heeft aangevraagd, wat hij van
het consult verwacht en in elk geval wil weten

7 vaststellen van persoonlijk doel en actieplan: tips, suggesties en hulp-
middelen om dit samen met de patiënt te doen, ook bij vraagverlegen-
heid

8 organiseren van follow-up: doe dit flexibel en in overleg met de patiënt;
ga na hoe naasten of vrienden kunnen helpen

9 evaluatie met team en doelgroep (patiënten): lukt stimuleren van zelfma-
nagement, geleerde lessen en vraag enkele patiënten naar hun ervarin-
gen

centrum A, drie in gezondheidscentrum B en vier in
gezondheidscentrum C.

De projectgroep volgde de principes van cocrea-
tie en design thinking en Participatory Learning and
Action (PLA) om verschillende groepen (stakeholders)
op een democratische en elkaar versterkendewijze sa-
men te laten werken [16, 17]. De projectgroep kwam
gedurende het project elf keer bij elkaar, waarbij de
bijeenkomst werd vormgegeven via vooraf opgestelde
werkbladen (zie S. 1, digitaal aanvullende content).
De projectgroepen ontvingen ondersteuning van twee
externe adviseurs van Vilans en Pharos.

Dataverzameling en -analyse

Na afloop van elke projectgroepbijeenkomst in de ge-
zondheidscentra werd geëvalueerd met alle aanwezi-
gen. De projectleiders en externe adviseurs zijn aan
het einde van het project geïnterviewd. Uitwerkin-
gen van deze evaluaties zijn met softwareprogramma
MAXQDA versie 2018 inductief thematisch geanaly-
seerd door een onderzoeker (CZ) en werkstudent (RC).
Na het onafhankelijk coderen van de eerste paar trans-
cripten zijn de coderingen met elkaar vergeleken en
verwerkt tot een definitieve thematisering op basis
van consensus. Vervolgens zijn de overige transcrip-
ten op basis van deze thematisering gecodeerd.

Resultaten

Uit de analyses komen zes thema’s naar voren die van
belang zijn als het gaat om het organiseren van goede
ondersteuning van patiënten met beperkte gezond-
heidsvaardigheden in de dagelijkse huisartsenpraktijk.

Herkennen van BGV kost tijd

Deelnemende professionals en externe adviseurs
noemden het herkennen van mensen met BGV de
meest essentiële en moeilijkste stap. Professionals re-
aliseerden zich tijdens de bijeenkomsten steeds meer
dat er veel patiënten in deze groep vallen, en gingen
inzien wat zij te doen hadden om deze patiënten beter
te ondersteunen. Een deelnemer van de projectgroep:
‘We hoorden af en toe van: “Dit kan ik niet” of: “Dit
wil ik niet.” Nu pas begrijpen we dat dat echt zo is.
Ze krijgen medicijnen en hebben geen idee wat ze
moeten doen en ze durven dit niet te vragen. Jeetje,
dit is zo belangrijk!’

Professionals noemden drie factoren die hebben
bijgedragen aan het beter herkennen van BGV:

� een training over gezondheidsvaardigheden en ef-
fectief communiceren in de zorg;

� terugkerende aandacht tijdens de projectgroepbij-
eenkomsten voor het leren herkennen van signalen
die kunnen wijzen op BGV;

� de inbreng en participatie van mensen met BGV tij-
dens de projectgroepbijeenkomsten; door de verha-
len van patiënten hebben professionals het idee dat
ze het hebben van BGV beter begrijpen.

Een andere benadering van patiënten: reflectie op
het eigen handelen

Een essentieel onderdeel van de aanpak is dat pro-
fessionals de juiste kennis en vaardigheden hebben
om patiënten met BGV goed te kunnen ondersteunen.
Gedurende het project realiseerden deelnemende pro-
fessionals zich in kleine stapjes dat dit grote aanpas-
singen van hen ging vragen, niet alleen op gebieden
waar ze dat misschien wel hadden verwacht, maar ook
op gebieden waar ze dachten al op de goede weg te
zijn of waar ze geen aanpassingen nodig achtten. Van
communicatieve vaardigheden, zoals actief luisteren,
eenvoudig, rustig en kort uitleg geven, kleine doelen
stellen en patiënten terug laten vertellen wat ze ge-
hoord hebben (terugvraagmethode), tot heel prakti-
sche zaken, zoals het gebruik van visuele materialen
als plaatjes, filmpjes en anatomische modellen, het in-
plannen van een dubbel consult, patiënten vaker la-
ten terugkomen, overzichtelijke praktijkinrichting of
afspraken plannen op het hele uur. Een deelnemer
van de projectgroep: ‘Een patiënt zei tegen mij: “Als
je me nu helpt om het ook iets gezelliger te hebben.
Ik ben heel erg alleen. Ik heb zo veel problemen. Als
ik meer moet gaan bewegen. Dan maar ergens waar
het ook leuk is.” Dit soort gesprekkenmaakt dat je aan
andersoortige interventies gaat denken.’

Samenwerken met patiënten

Een belangrijke succesfactor in de aanpak van de ge-
zondheidscentra is de deelname van patiënten aan
de projectgroepbijeenkomsten. Professionals en ad-
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viseurs onderstrepen hoe belangrijk het is om uit de
eerste hand te ervaren hoe het is om door het leven te
gaan als je meer moeite hebt met lezen en schrijven
of niet digitaal vaardig bent. Een adviseur: ‘Je leert
daar zo veel van. We zijn geneigd om snel dingen
in te vullen. Terwijl situaties voor deze mensen heel
anders kunnen lopen. De eerste twee bijeenkomsten
hebben we deze mensen veel laten vertellen over hun
ervaringen. Je hoort dan dingen waar je zelf nog nooit
bij stil hebt gestaan.’

Het was voor de gezondheidscentra geen eenvou-
dige klus om patiënten bereid te krijgen deel te nemen
aan het project. Een projectleider: ‘Het aan tafel krij-
gen van drie laaggeletterde mensen, dat was ontzet-
tend moeilijk. De meeste mensen hadden echt zoiets
van: “Nou, echt niet. Ik durf het niet. Ik durf het echt
niet.”’

Maar als patiënten meedoen, benadrukken ze de
waarde van de samenwerking. Een deelnemer aan
de projectgroep/patiënt: ‘Ik vond het fijn om mee te
doen. Het heeft mij ook geholpen. Dit heeft me een
duwtje in de rug gegeven en daar wil ik jullie voor
bedanken.’

Ondanks aanpassingen in de werkvormen (eenvou-
dige taal, meer tijd, kleine groepjes, visueel materi-
aal) gaven patiënten soms aan dat ze de gesprekken
tijdens de bijeenkomsten niet goed kunnen volgen.
Zorgprofessionals zeiden op hun beurt zoekend te zijn
in de samenwerking met patiënten, bijvoorbeeld om
het juiste taalgebruik in te schatten en aan te sluiten
bij het tempo van patiënten. Een deelnemer aan de
projectgroep: ‘Er zijn natuurlijk ook momenten dat
iemand helemaal van het onderwerp af gaat. Dat is
dan maar eventjes zo. Ik denk als je iemand daar de
ruimte niet voor geeft, dan krijg je ook geen bijdrage
meer in de rest.’

Structuur door projectleider en bijeenkomsten

Het effectief ondersteunen van patiënten met BGV en
alle facetten die daarbij komen kijken gaat niet van
de ene op de andere dag. De gestructureerde aanpak
om goede zelfmanagementondersteuning voor de pa-
tiënten op gang te krijgen én te houden werd gewaar-
deerd. Een deelnemer aan de projectgroep: ‘Het bie-
den van structuur is heel belangrijk. Iedereen is bezig
in de waan van de dag. Afspraken maken en taken
verdelen helpt. Het vraagt misschien wat voorberei-
dingstijd, maar dan blijft iedereen ook betrokken.’

De gezondheidscentra vonden hun benodigde
structuur en ritme met behulp van een aantal ele-
menten. Allereerst door middel van het aanstellen van
een interne projectleider, die gedurende het driejarig
project als ‘kartrekker’ fungeerde en voor continuïteit
en structurele agendering van het thema zorgde. Een
deelnemer aan de projectgroep: ‘De projectleider is
de spin in het web geweest. Ik heb veel complimenten
voor hoe zij dat heeft gedaan. Ik vertel mijn collega’s

bij de GGD hoe goed het hier nu gaat, mede door
haar.’

Ook de steeds terugkerende projectgroepbijeen-
komsten gaven structuur. Door bijeenkomsten op tijd
in alle agenda’s in te plannen en duidelijke afspraken
te maken voor de tussentijdse perioden, vond men
een goed houvast om het onderwerp BGV continu
aandacht te geven.

Multidisciplinaire samenwerking

Het multidisciplinair implementeren van de handrei-
king en samen maken van een teamplan zijn volgens
professionals essentieel voor het verbeteren van de
zorg en ondersteuning bieden aan mensen met BGV.
Professionals geven aan elkaar nodig te hebben: om
de patiënten te signaleren, de juiste zorg te realiseren
en indien nodig ‘warm’ over te dragen. Een deelne-
mer aan de projectgroep: ‘Het is fijn om te weten dat,
wanneer je je patiënt naar de diëtiste stuurt, ook zij
op de hoogte is van de situatie met BGV [. . . ] Dus ze
zal het niet afdoen, van: “Die begrijpt er niets van.”
Ook daar wordt nu extra moeite gedaan.’

Om deze warme overdracht te realiseren is het be-
langrijk om collega’s te laten weten dat een patiënt
(mogelijk) BGV heeft. Dat laatste is nog niet altijd
even eenvoudig. Patiënten schamen zich er soms voor
omdat ze moeite hebben met lezen en schrijven, en
of ze daar het open over kunnen spreken hangt af
van hun relatie met de betrokken professional (ver-
trouwensband). Patiënten willen niet altijd dat hun
zorgverlener deze informatie met anderen deelt. Een
deelnemer aan de projectgroep/patiënt: ‘Er moet ver-
trouwen zijn met de zorgverlener om te vertellen dat
je moeite hebt met lezen en schrijven.’

Maar ook in gevallen waarbij de patiënt wel toe-
stemming geeft voor de overdracht van zijn of haar
BGV spelen er belemmeringen. Zo werken professio-
nals van verschillende disciplines in verschillende di-
gitale systemen die vaak niet met elkaar compatibel
zijn. Daarnaast is er soms geen ruimte of code om
laaggeletterdheid op te nemen in het dossier, of zijn
professionals niet op de hoogte van de registratiemo-
gelijkheden.

Naast een goede samenwerking binnen de gezond-
heidscentra bleek ook de samenwerking met het soci-
aal domein van groot belang. De problematiek waar
mensen met BGV mee te maken hebben is vaak com-
plex en doet zich op meerdere leefgebieden tegelijker-
tijd voor. Een projectleider: ‘Omdat je in je eentje niet
alles kunt oplossen. Ik heb echt het buurtteam nodig
bij bepaalde zaken. En ik heb allerlei andere mensen
eromheen nodig om te helpen bij de ondersteuning
van iemand die dit soort problemen heeft.’

Professionals geven aan dat zij door het project
meer verbinding hebben gezocht met lokale initiatie-
ven en hierdoor beter op de hoogte zijn van de so-
ciale kaart in de regio. Deze nauwere samenwerking
bevordert bovendien het vinden van de juiste onder-
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steuning voor de patiënten. Een deelnemer aan de
projectgroep: ‘Mensen zijn nooit alleen maar laagge-
letterd. Er spelen altijd andere zaken, bijvoorbeeld op
sociaal of financieel vlak. Daarom is samenwerking zo
belangrijk.’

Ook met het oog op de continuïteit van het aanbod
is het belangrijk om samen te werken en verbindingen
te leggen. Een deelnemer aan de projectgroep: ‘Het
zou voor onze patiënten veel makkelijker zijn als er
drie of vier ondersteuningsgroepen per week waren.
[. . . ] Daarom willen we gaan verbinden met andere
gezondheidscentra en initiatieven in de wijk. Als je
meer volume hebt, kan je beter en flexibeler aanbie-
den.’

Het bleek lastig om een grote diversiteit aan pro-
fessionals bij het project te betrekken en betrokken te
houden. Tijdens het project wisselde een aantal af-
gevaardigden van de organisaties van baan, waardoor
de betrokkenheid van deze organisaties (tijdelijk) af-
nam. Daarnaast was het voor elk van de disciplines
ingewikkeld om de eigen achterban te bereiken en te
motiveren. Als professionals tijdens de projectgroep-
bijeenkomsten meer leerden over BGV, wilde dat nog
niet zeggen dat ze dat op hun collega’s konden over-
brengen.

Beweging op gang houden

Na een periode van drie jaar samenwerken gaan de
gezondheidscentra nu buiten de kaders van het pro-
jectverband hun ambitie verder vormgeven. De ge-
zondheidscentra staan nu voor de belangrijke uitda-
ging om de beweging die op gang is gekomen struc-
tureel te borgen. Een projectleider: ‘Nu hebben we
een structuur dankzij het project. Als die wegvalt, dan
wordt het natuurlijk toch lastig om het in leven te
houden.’

Aandacht blijven houden voor het thema gezond-
heidsvaardigheden is niet makkelijk. Zeker binnen
een context waar een hoge werkdruk, personeelswis-
selingen, gebrek aan financiële middelen en tijd aan
de orde van de dag zijn. Een deelnemer aan de pro-
jectgroep: ‘De grootste belemmering zit ’m natuurlijk
gewoon in mezelf. Bij alle zorgverleners geldt dat het
natuurlijk een onderwerp is in een hele reeks waar je
mee bezig bent. Terwijl je natuurlijk eigenlijk geleefd
wordt door hoe de hele dag op je af komt.’

Volgens professionals is een blijvende inzet op ge-
deelde verantwoordelijkheid nodig. Een projectleider:
‘Volgende week hebben we de laatste bijeenkomst.
Daar krijgen de mensen ook wat huiswerk voor deze
week, om na te denken hoe ze het vervolg vorm wil-
len geven. Het idee is dat we iedereen een eigen stukje
geven waar ze verantwoordelijk voor worden. Zodat
het niet bij één persoon komt te liggen. (. . . ) Dat zal
heel belangrijk zijn om het te borgen.’

Ook voor het bereiken en beïnvloeden van de pa-
tiënten is continue aandacht voor het onderwerp be-
langrijk. Projectleider: ‘Je hebt van die patiënten waar

je de klik niet mee hebt. Dat je denkt, ik ben nu iets
aan het vertellen over voeding, maar het komt gewoon
niet binnen. Het lijkt net of je op een muurtje stuit.
Nu denk ik dan, ik ga dat consult heel anders doen.
Dan hebben we het maar een keer helemaal niet over
die suiker. En ja, dan hoor ik dus ook heel andere
dingen.’

Stap voor stap, patiënt voor patiënt, lijkt het motto
waar de gezondheidscentra zich nu aan vasthouden.

Beschouwing en conclusie

In dit artikel reflecteren we op een meerjarig imple-
mentatietraject in drie gezondheidscentra om profes-
sionals te ondersteunen bij het beter afstemmen van
hun zorg op volwassenen met BGV. Met de resultaten
van dit project kaarten we zes thema’s aan, die van
belang zijn bij de implementatie van de Handreiking
eerstelijns zorgverleners om zelfmanagement te onder-
steunenbijmensendie beperkt gezondheidsvaardig zijn
[15]: 1) het herkennen van BGV kost tijd, 2) een an-
dere benadering van patiënten: reflectie op het eigen
handelen, 3) samenwerken met patiënten, 4) struc-
tuur door projectleider en bijeenkomsten, 5) multi-
disciplinaire samenwerking, en 6) beweging op gang
houden.

De resultaten laten zien dat implementatie van be-
tere zorg voor mensen met BGV vraagt om een com-
binatie van inhoudelijke kennis en een passende ver-
anderkundige aanpak.

Een cruciaal onderdeel van de implementatie was
de samenwerking met patiënten in de projectgroe-
pen. Hoewel de inzet en kracht van ervaringsdeskun-
digheid in diverse vakgebieden in opkomst is [18], is
een gelijkwaardige samenwerkingmet patiënten zeker
vernieuwend te noemen. Professionals en patiënten
ervaarden de samenwerking als prettig en leerzaam,
en dachten dat deze een positief effect op de uitkom-
sten van het project had. Deze bevindingen sluiten
aan bij ander onderzoek naar het gelijkwaardig be-
trekken van alle belanghebbenden, dus ook patiën-
ten, bij het onderzoeken en verbeteren van eerstelijns-
zorg. Een dergelijke aanpak kan leiden tot persoon-
lijke voordelen (zoals een verhoogd gevoel van empo-
werment of eigenwaarde), een toename van kennis en
een verbetering van vaardigheden [19].

Ook het samenwerken met andere disciplines werd
bij de implementatie als een bevorderende factor er-
varen. Tegelijk vormde het interdisciplinaire karakter
van het project een van de grootste uitdagingen. Mo-
gelijk had het geholpen om voorafgaand aan het pro-
ject meer te investeren in het vormen van een draag-
vlak bij de verschillende disciplines, om een gezamen-
lijk verantwoordelijkheidsgevoel te creëren. Diverse
organisaties hadden moeite om de achterban te be-
reiken. Meer ondersteuning daarbij vanuit het pro-
ject had kunnen helpen om ook bij deze professionals
een groter verschil te maken. Daarnaast kan de diver-
siteit aan gebruikte systemen de samenwerking tus-
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sen de verschillende disciplines belemmeren. Hier-
door is continuïteit in het registreren van BGV, en de
overdracht daarvan, lastig te handhaven. Bij volgende
projecten waarbij professionals worden ondersteund
bij het beter afstemmen van hun zorg op volwasse-
nen met BGV is het raadzaam om ook te zoeken naar
oplossingen om BGV beter te registeren en de com-
municatie hierover tussen de systemen te verbeteren.

De resultaten van het huidige onderzoek zijn ver-
werkt in een nieuwe versie van de handreiking [20].
Deze handreiking is afgestemd op professionals die in
hun werksituatie een verandertraject willen opstarten
om tot betere zorg voor mensen met BGV te komen.
Ze hebben niet alleen behoefte aan veel inhoudelijke
informatie over BGV, maar ook aan concrete hand-
vatten om samen met andere disciplines een traject
te kunnen opstarten. Dat gebeurt onder andere in het
hoofdstuk ‘Voordat je begint’, met aandacht voor de
randvoorwaarden van een verandertraject, en de pa-
ragraaf ‘De projectgroepbijeenkomsten’, waarin de be-
trokkenheid van patiënten wordt toegelicht. Met deze
combinatie van inhoudelijke kennis en veranderkun-
dige handvatten wordt de kans groter dat professio-
nals hun zorg beter kunnen afstemmen op patiënten
met BGV.

Meer informatie en voorbeelden zijn te vinden in
het artikel ‘Eindelijk kan ik hen iets bieden’ in De Eer-
stelijns van april 2019 en ‘Pilot levert nuttige inzicht
op’ in De POH van september 2019 [21, 22].

Dankbetuiging Dank gaat uit naar de gezondheidscentra en
deprojectteamsvoorhunbijdrageaanhetproject.Wedanken
Romée Casteleijn voor haar bijdrage aan het coderen van de
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