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Wat verstaat u onder therapietrouw?



Therapietrouw: definitie

De mate waarin een patient een behandeling
voorgeschreven door een arts, gewillig en blijvend volgt.

De mate waarin de patient zijn behandeling uitvoert in 
overeenstemming met de afspraken die hij heeft
gemaakt met zijn zorgverlener.

Compliance-adherence-concordance-persistence.



Compliance-adherence-concordance-persistence

Compliance

The patient’s adherence to recommended course 
of treatment.

Adherence

The obedience (gehoorzaamheid) of the patient to 
the medical advice.

Concordance

A negotiated, shared agreement between clinician 
and patient concerning treatment regimen(s), 
outcomes, and behaviors.

Persistence

Refers to the act of continuing the treatment for 
the prescribed duration.
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 Therapiegerelateerde factoren

Complexiteit en duur behandeling, manier van inname, dosering

 Patiëntgerelateerde factoren

Inzicht in ziekte, nut van de behandeling, angst voor bijwerkingen, 

motivatie

 Ziekte/conditiegerelateerde factoren

Ernst van de ziekte, co-morbiditeiten, verslaving

 Zorgverlener/Gezondheidssysteem

Vertrouwen, kwaliteitsvolle informatie

 Sociaal-economische factoren

Leeftijd, geslacht, familiale ondersteuning (samenwonend,  

alleenstaand …), financieel aspect



Therapietrouw bij orale kankertherapie

16-100 % therapietrouw bij orale kankertherapie

33 % neemt medicatie niet in zoals voorgeschreven

Socio-economische factoren

 Therapietrouw lager dan 90 % bij patiënten < 44 jaar

 Therapietrouw hoger dan 90 % bij ouderen > 51 jaar

Patiëntgerelateerde factoren

 Therapietrouw bij depressieve patiënten: 43 %

 Therapietrouw bij niet- depressieve patiënten: 84 %



Ondersteuning door zelfmanagement

Verbonden met de aanwezigheid van een chronische ziekte

Zo omgaan van de patiënt met de chronische aandoening dat
de aandoening optimaal kan ingepast worden in het leven: 

 symptomen

 behandeling

 psychische en sociale consequenties

 bijhorende aanpassingen aan levensstijl





Zelfmanagement: focus op ondersteuning

Empowerment (= voorwaarde voor zelfmanagement)

Educatie: motivationele gespreksvoering

Individueel zorgplan

Laagdrempelige toegang tot kwalitatieve informatie

Ondersteuning familie en mantelzorger

Verantwoordelijkheid - eigen regie



Zelfmanagement: focus op ondersteuning

Patiënt en familie coachen en ondersteunen om:

 Om te gaan met de symptomen en de voorgeschreven behandeling

 De nodige aanpassingen aan te brengen in de levensstijl en de   

kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden

 Sociale relaties met familie en vrienden te onderhouden

 Contacten met zorgverleners te managen

 Om te gaan met een onzekere toekomst

 Een positief zelfbeeld te behouden



Zelfmanagement → positieve impact

Kwaliteit van leven en welbevinden/symptomen en functioneren

Kennis en gedrag van de patiënt zoals therapietrouw, bewegen, voeding,
preventieve maatregelen

Persoon

 Vertrouwen in eigen kunnen, zelfvertrouwen

 Autonomie, participatie in zorg

Klinische uitkomsten/mortaliteit

Daling maatschappelijke kost

 Verminderde hospitalisaties

 Minder consultaties

 Efficiëntere medicatieinname



Empowerment

“Het versterken en motiveren van een PERSOON om een actieve en 

leidende rol op te nemen in eigen leven en eigen zorgproces.”

Patiëntgerichte communicatie: motivationele gespreksvoering

 Versterken van zelfvertrouwen

 Omgaan met weerstand

 Tonen van empathie

VOORWAARDE VOOR ZELFMANAGEMENT



Empowerment: hoe?

Screening van motivatie, capaciteiten, kwetsbaarheden

Motivatie en autonomie van de patiënt versterken

Aanmoedigen om bekommernissen/voorkeuren te verwoorden

Gedeelde besluitvorming- participatie in de zorg

Rekening houden met capaciteiten

Voorkeuren en noden van de patiënt staan centraal

Informatie en communicatie afstemmen op de patiënt

Tijd maken en patiënt tijd geven

Actief luisteren, reflecteren, noden exploreren



Tips voor de zorgverlener

Hou rekening met de comfortzone die uit balans is

Let op je taalgebruik

Respecteer de voorkeur van patiënt

Pas je aan aan de patiënt die voor jou zit



Aandacht voor de mens
achter de patiënt

Iedere persoon is uniek

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen leven 

Iedereen heeft keuzevrijheid

Behoefte aan aanpassing







Educatie: motivationele gespreksvoering

Patiëntgerichte, directieve en empatische aanpak

Extrensieke motivatie: moeten

Intrensieke motivatie: willen

“Moeten” groeit naar “willen”

Kans op succes optimaliseren

Kans op frustratie minimaliseren



Educatie : motivationele gespreksvoering

Stimuleer de patiënt om zaken te 

benoemen, te verwoorden

Let op de lichaamshouding:

verbale – nonverbale communicatie



‘Basic’ Motivationele gespreksvoering
Motivatie versterken: 3 menselijke basisnoden

 Autonomie
Eigen beslissing, gevoel van vrijheid

 Verbondenheid
Begrip, aanmoediging 
Ondersteuning vinden bij anderen 

 Competentie
Kennis, gevoel van bekwaamheid
Verwachting van succes

Ryan R- Deci E, 2011



Educatie: patiëntgerichte communicatie

Info rond therapie en aandoening

Info rond medicatie:

 Indicatie en werkingsmechanisme

 Verloop van de behandeling

 Dosering, toediening, bewaarinstructies

 Wat bij gemiste inname?

 Bijwerkingen + aanpak

 Interacties met andere medicatie

 Contactgegevens zorgverleners

 Kostprijs
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Casus I

2015, sept: 

♂ 71- jarige: diagnose NSCLC Adenocarcinoom links met 
metastasen rechter long => Stadium IV 

Ethyl-en nicotineabusus

4 cycli chemo: carbo/pemetrexed

2016, januari: stop chemo en stabiele ziekte



Casus I

2016, oktober: ziekteprogressie

start 4 cycli taxotère

+ nintedanib 2 maal 200 mg/dag (angiogeneseremmer)

Patiënt komt bij oncoverpleegkundige voor bespreking nieuwe
therapie

Aanpak?



Casus I
Patiëntgerichte communicatie

Informatie betreffende het nut van de medicatie

Screening motivatie



Casus I
Info medicatie

Indicatie- en werkingsmechanisme

Verloop van de behandeling

Dosering

Toedieningswijze

Bewaarinstructies

Wat bij gemiste dosering

Bijwerkingen + aanpak

Contactgegevens van de oncoverpleegkundige

Kostprijs

Co-medicatie



Casus I
Behandelplan

Medicatielijst opstellen met naam product, dosering, aantal
tabletten, uur van toediening

Co-medicatie

Toetsen of patiënt uitleg begrepen heeft

Herhalen en samenvatten



Casus I
Verder verloop

Na een week consultatie: 

Patiënt neemt 2 maal 1 tablet nintedanib in (200 mg)

ipv 2 maal 2 tabletten.

Aanpak ?



Casus I
Behandelplan

Medicatielijst overlopen en alles duidelijk noteren:

 Dosis

 Aantal tabletten

 Uur van inname

Huisarts op de hoogte brengen om oogje in het zeil te houden. 

Bij consultatie medicatie gezamenlijk overlopen.

Telefonisch contact door verpleegkundig consulent



Casus I
Verder verloop

Na 3 weken: 

Patiënt neemt 2 maal 200 mg nintedanib in (400 mg)

MAAR ook op dag van toediening chemo (wat niet van 
toepassing is)

Aanpak ?



Casus I
Behandelplan

Verpleegkundige aan huis die medicatie klaarstelt voor de 
ganse week.

Apotheek: medicatieschema + pillendoos

Telefonische opvolging verpleegkundig consulent
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Casus II

2017, juli: 

 ♂ - 60 jaar – alleenstaand

 Opname spoed met lage rugpijn, uitstralend naar Re.been.

 ↑ hoest , ↑ dyspnoe, 7 kg vermagerd laatste maand

Diagnose: 

 Stadium IV gemetastaseerd longcarcinoom met 
botmetastasen thv L5

 EGFR mutatie + in exon 21

Start antalgische radiotherapie thv L5.



Casus II
Verder verloop

Na de radiotherapie wordt TKI opgestart op de afdeling

Verpleegkundig consulent geeft info aan bed

Patiënt wordt na een 10-tal dagen ontslagen

Verdere aanpak?



Casus II
Verder verloop

Na 5 dagen wordt de patiënt opgebeld en gepeild naar de 
thuissituatie. Meneer is alleenstaand.

Meneer is gestopt met de medicatie want hij had diarree en 
daar hij te zwak was, kon hij niet naar de apotheek om 
loperamide te halen.

Aanpak?



Casus II
Verder verloop

Onmiddellijk huisarts opgebeld langs te gaan. Deze had 
loperamide bij.

Patiënt erop gewezen dat hij tot 8 tabletten per dag mocht
innemen.

Consultatie poli pneumo werd gemaakt na 5 dagen.

Vanaf dan gaat huisarts wekelijks langs. Dit in samenwerking
met de wijkverpleegkundige.

Afspraak gemaakt bij de sociale dienst voor huishoudelijke
ondersteuning (boodschappen).



Casus II
Verder verloop

Patiënt klaagt over slappe stoelgang, maar is merkbaar beter
met 4 tabletten loperamide/dag.

Alle medicatie nogmaals goed overlopen.

Ziekenhuisapotheker op de hoogte gebracht.

Bij het ophalen van de medicatie kreeg patiënt nogmaals info 
over dosering en toediening van de medicatie.

Diarree is na enkele dagen verdwenen.

Na 6 weken toont CT thorax een partiële respons.
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Conclusies

Compliantie/adherence patiënt is essentieel

Doelgerichte orale therapie verbetert overleving/kwaliteit van 
leven

• Stimuleren via zelfmanagement/empowerment

• Patiënten uitgebreid informeren – aanpak bijwerkingen

• Valkuilen detecteren

• Herevalueren van de aangereikte oplossingen

Tailored medicine gaat niet enkel om gerichte medicatie maar 
om een op maat aangepast proces om patiënten zo compliant,

adherent mogelijk medicatie te laten nemen.



Dank voor uw aandacht. 
Vragen?


