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Voorwoord 
 
 
 
De Nederlandse overheid zet sinds 2008 in op een programmatische aanpak van 
chronische ziekten. Een belangrijk aspect van deze aanpak is het centraal stellen van 
patiënten binnen de chronische zorg via het stimuleren van betrokkenheid, regie en eigen 
verantwoordelijkheid van patiënten rond zorg en ziekte. Diabetesvereniging Nederland 
(DVN) zet zich in voor een centrale en actieve rol van patiënten met diabetes binnen de 
diabeteszorg via onder meer de ontwikkeling en verspreiding van Diabetes Zorgwijzers.  
 
Dit rapport beschrijft de bevindingen van de evaluatie van het DVN-pilotproject rond de 
implementatie van de Diabetes Zorgwijzer type 2. Dit pilotproject is in 2010 gestart – in 
het kader van het Nationaal Actieprogramma Diabetes – met als doel na te gaan hoe de 
verspreiding en het gebruik van de Diabetes Zorgwijzer type 2 (inclusief het Individueel 
Zorgplan Diabetes) de komende jaren het beste kan worden bevorderd. 
Het DVN-pilotproject is in de periode eind 2010 – begin 2013 door het NIVEL 
(Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) geëvalueerd. 
 
Op deze plaats willen wij de patiënten, zorgverleners en DVN-vrijwilligers die hun 
medewerking hebben verleend aan de evaluatie hartelijk bedanken. Ook willen wij de 
adviseurs bij de evaluatie - mevrouw dr. C. Baan (RIVM), mevrouw dr. L. van Dijk 
(NIVEL), mevrouw dr. I. Mesters (Universiteit Maastricht) - en de projectleiding van 
DVN - mevrouw L. Braakman (tot en met juni 2011), de heer H. de Rooij (vanaf juli 
2011) - hartelijk danken voor hun inzet en constructieve bijdrage aan de uitvoering van de 
evaluatie en de verslaglegging ervan.  
 
 
Utrecht, mei 2013 
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Beleidssamenvatting 
 
 
 
Achtergrond 
De Nederlandse overheid zet sinds 2008 in op een programmatische aanpak van 
chronische ziekten. Een belangrijk aspect van deze aanpak is het centraal stellen van 
patiënten binnen de chronische zorg via het stimuleren van betrokkenheid, regie en eigen 
verantwoordelijkheid van patiënten rond zorg en ziekte. 
 
Diabetesvereniging Nederland (DVN) zet zich in voor een centrale en actieve rol van 
patiënten met diabetes binnen de diabeteszorg via onder meer de ontwikkeling en 
verspreiding van Diabetes Zorgwijzers. 
In 2008 heeft DVN de Diabetes Zorgwijzer type 2 ontwikkeld speciaal voor mensen met 
diabetes type 2 (DM-2). Aan de hand van deze zorgwijzer kunnen mensen met DM-2 zelf 
vaststellen of zij alle zorg krijgen die ze volgens de Zorgstandaard van de Nederlandse 
Diabetes Federatie (NDF) behoren te krijgen. Daarnaast biedt de zorgwijzer handvatten 
aan patiënten om zelf een actieve rol op zich te nemen in de zorg voor hun diabetes, 
bijvoorbeeld aan de hand van het opstellen van een individueel zorgplan (IZP). Een IZP 
bevat de afspraken die de patiënt met zijn zorgverlener(s) (huisarts, praktijkondersteuner, 
diabetesverpleegkundige) heeft gemaakt over de manier waarop zij gezamenlijk de 
diabetes zullen behandelen. Het plan bevat onder andere afspraken over op welke manier 
de diabetes zal worden behandeld, hoe de behandeling zal worden afgestemd op de 
persoonlijke omstandigheden van de patiënt, en welke taken door welke zorgverleners of 
de patiënt zelf zullen worden gedaan en hoe vaak. 
 
Pilotproject en evaluatie 
In 2010 is DVN gestart met een pilotproject - in het kader van het Nationaal Actiepro-
gramma Diabetes - met als doel na te gaan hoe de verspreiding en het gebruik van de 
Diabetes Zorgwijzer type 2 (inclusief het IZP) de komende jaren het beste kan worden 
bevorderd. In het kader van de pilot is de zorgwijzer in vier regio’s (vier zorggroepen) 
onder patiënten verspreid, en heeft DVN in deze regio’s afspraken gemaakt over de 
manier waarop ondersteuning aan patiënten wordt geboden bij het gebruik ervan. 
Het pilotproject is in de periode eind 2010 – begin 2013 door het NIVEL (Nederlands 
instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) geëvalueerd. Dit is gedaan via 
vragenlijstonderzoek en/of groepsgesprekken bij patiënten met DM-2, diabetes-
zorgverleners en betrokkenen bij de DVN-projectactiviteiten ter ondersteuning van het 
gebruik van de zorgwijzer (inclusief het individueel zorgplan) in de vier pilotregio’s. De 
hoofddoelstellingen van de evaluatie waren:  
1. nagaan of de projectactiviteiten van DVN leiden tot meer verspreiding en gebruik van 

de zorgwijzer in de vier regio’s,   
2. inzicht verkrijgen in de bevorderende en belemmerende factoren voor de verspreiding 

en het gebruik van de zorgwijzer.
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Samenvatting belangrijkste bevindingen  
De evaluatie laat zien dat patiënten met DM-2, die de zorgwijzer vanuit hun huisartsen-
praktijk opgestuurd kregen, de zorgwijzer over het algemeen positief beoordelen en in 
eerste instantie ook het voornemen hebben om deze te gaan gebruiken. Na twee jaar blijkt 
echter dat een groot deel van de patiënten geen zorgwijzer (meer) in bezit heeft dan wel 
deze niet (meer) gebruikt.  
 
Ten aanzien van het IZP gaf 8% van de ondervraagde patiënten eind 2010/begin 2011 aan 
een dergelijk plan op schrift te hebben voor hun diabetesbehandeling. Twee jaar later is er 
niet veel veranderd: eind 2012 ligt het percentage patiënten met een schriftelijk IZP onder 
de respondenten op 11%. Binnen een subgroep van patiënten met maximaal drie jaar 
DM-2 is dit slechts 4%.  
Het merendeel van de patiënten met DM-2 heeft dus geen IZP op schrift. Wel lijkt er 
sprake te zijn van een kleine toename. Dit komt ook naar voren in de ervaringen van de 
ondervraagde diabeteszorgverleners: in 2012 geven zij vaker dan in 2010 aan voor een 
deel van hun patiënten met DM-2 een IZP op te stellen. 
Het is niet duidelijk of deze kleine toename van het zorgplanbezit te maken heeft met  
inspanningen vanuit de zorggroepen om het gebruik ervan te stimuleren, of dat dit het 
gevolg is van de toegenomen landelijke aandacht voor het werken met individuele 
zorgplannen en – meer in het algemeen – voor zelfmanagement van patiënten.  
 
Gedurende de evaluatieperiode heeft een beperkt aantal ondersteuningsactiviteiten gericht 
op patiënten plaatsgevonden om het gebruik van de zorgwijzer en het IZP te stimuleren. 
Deze activiteiten werden eenmalig aangeboden. De evaluatie toont aan dat voor het im-
plementeren van de zorgwijzer en het IZP in de zorgpraktijk meer nodig is dan eenmalige 
aandacht en ondersteuning gericht op uitsluitend patiënten. Het betreft een complex 
proces waar factoren op verschillende niveaus aan ten grondslag liggen. De evaluatie 
biedt aanknopingspunten voor het interveniëren op factoren op zowel patiëntniveau, 
zorgverlenersniveau als organisatieniveau. Op het niveau van de patiënt gaat het om de 
bekendheid met (het doel en de werkwijze van) de zorgwijzer en het IZP, de attitude ten 
aanzien van beide instrumenten (opvattingen, motivatie en vaardigheden om hiermee aan 
de slag te gaan) en de aansluiting bij de behoefte aan een andere zorgaanpak. Op het 
niveau van zorgverleners gaat het om eenzelfde soort factoren, namelijk de vaardigheden 
om samen met patiënten aan de slag te gaan met het IZP (met name vaardigheden om 
patiënten te motiveren en activeren) en het ervaren belang van deze veranderde aanpak. 
Op organisatieniveau betreft het factoren gerelateerd aan de tijd die het werken met 
zorgplannen vraagt en de beschikbaarheid en bruikbaarheid van een format voor (digitale) 
vastlegging van het IZP. 
 
Aanbevelingen voor implementatie 
Aanbevolen wordt om structureel, dat wil zeggen planmatig en continu, aandacht te 
besteden aan het werken met de zorgwijzer en het IZP. Deze aandacht dient zich niet 
alleen te richten op patiënten, maar ook op zorggroepen en diabeteszorgverleners. 
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Het feit dat veel patiënten geen zorgwijzer meer hebben of hier niet bekend mee zijn, is 
een belangrijk aandachtspunt. Zorgverleners zouden bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse 
diabetescontrole standaard kunnen checken of de patiënt (nog) een zorgwijzer heeft en 
daarbij kunnen benadrukken wat het gebruik ervan kan opleveren.   
Gerelateerd hieraan wordt aanbevolen te investeren in het inzichtelijk maken van de 
meerwaarde van het werken met de zorgwijzer en het IZP, met name voor zorggroepen en 
zorgverleners. Zorggroepen en zorgverleners zijn een cruciale schakel in de implemen-
tatie. Wanneer zij het werken met individuele zorgplannen ondersteunen en een vast 
onderdeel maken van de door hen geleverde zorg, zullen patiënten mogelijk meer 
gestimuleerd worden om hiermee aan de slag te gaan. Uit de evaluatie komt naar voren 
dat zorgverleners die met zorgplannen werken vaak de intentie hebben om dit te blijven 
doen. Ditzelfde geldt voor patiënten. Zij hebben kennelijk positieve ervaringen. Deze 
‘ervaringsdeskundige’ zorgverleners en patiënten kunnen via het delen van hun 
ervaringen een belangrijke rol spelen bij het creëren van een groter draagvlak onder 
zorgverleners en patiënten voor het gebruik van het IZP. Het aantonen van de meer-
waarde van individuele zorgplannen en het creëren van draagvlak voor het werken met 
zorgplannen is een belangrijke eerste stap. Voor gedragsverandering zijn naast een 
positieve houding ten opzichte van de betreffende activiteit ook vaardigheden en 
ondersteuning nodig om tot actie over te gaan (Ajzen, 1991; Bandura, 1977; Deci&Ryan, 
2000). Belangrijke vervolgstappen zijn dan ook het trainen van vaardigheden om met 
zorgplannen aan de slag te gaan en het creëren van een omgeving die dit ondersteunt bij 
zowel zorgverleners als patiënten. Daarbij zou de voorlichting en ondersteuning van 
patiënten bij het werken met individuele zorgplannen ook een belangrijke taak van de 
zorggroepen en zorgverleners moeten zijn. Een dergelijke aanpak vergroot de kans dat het 
werken met individuele zorgplannen structureel wordt ingebed in de diabeteszorg.  
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1 Inleiding 
 
 
 
In 2008 heeft Diabetesvereniging Nederland (DVN) de Diabetes Zorgwijzer type 2 
ontwikkeld. Deze zorgwijzer is een vertaalslag voor mensen met diabetes mellitus type 2 
(DM-2) van de in 2007 geactualiseerde Zorgstandaard van de Nederlandse Diabetes 
Federatie. In de zorgstandaard staan de verschillende onderdelen van goede diabeteszorg 
beschreven en wordt het organisatorische kader waarbinnen de zorg moet plaatsvinden 
geschetst.  
 
De Diabetes Zorgwijzer type 2 is bedoeld om mensen met DM-2 een instrument in han-
den te geven, waarmee zij zelf kunnen vaststellen of zij alle zorg krijgen die ze volgens 
de standaard behoren te krijgen. Daarnaast biedt de zorgwijzer handvatten aan mensen 
met DM-2 om zelf een actieve rol te vervullen in de zorg voor hun diabetes, bijvoorbeeld 
aan de hand van het opstellen van een individueel zorgplan. Een individueel zorgplan 
bevat de afspraken die de patiënt met zijn zorgverlener(s) (huisarts, praktijkondersteuner, 
diabetesverpleegkundige) heeft gemaakt over de manier waarop zij gezamenlijk de 
diabetes zullen behandelen. Het plan bevat onder andere afspraken over op welke manier 
de diabetes zal worden behandeld, hoe de behandeling zal worden afgestemd op de per-
soonlijke omstandigheden van de patiënt, en welke taken door welke zorgverleners of de 
patiënt zelf zullen worden gedaan en hoe vaak.  
 
DVN wil de verspreiding en het gebruik van de Diabetes Zorgwijzer type 2 bevorderen. 
Om dit te bewerkstelligen  is DVN - in het kader van het Nationaal Actieprogramma 
Diabetes -  in 2010 een pilotproject gestart met als doel na te gaan hoe de verspreiding en 
het gebruik van de zorgwijzer (inclusief het individueel zorgplan) de komende jaren het 
beste kan worden bevorderd. In het kader van de pilot is de zorgwijzer in vier regio’s 
(vier zorggroepen) onder patiënten verspreid, en heeft DVN in deze regio’s afspraken 
gemaakt over de manier waarop ondersteuning aan patiënten wordt geboden bij het 
gebruik ervan. 
 
 

1.1 Evaluatie pilotproject Diabetes Zorgwijzer van DVN 
 
Het DVN pilotproject is in de periode eind 2010 – begin 2013 door het NIVEL 
(Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) geëvalueerd. 
De hoofddoelstellingen van de evaluatie waren:  
1. nagaan of de projectactiviteiten van DVN leiden tot meer verspreiding en gebruik van 

de zorgwijzer in de vier regio’s,   
2. inzicht verkrijgen in de bevorderende en belemmerende factoren voor de verspreiding 

en het gebruik van de zorgwijzer, zodat hieruit lering kan worden getrokken voor de 
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vervolgstappen die moeten worden gezet voor het landelijk uitrollen van de 
zorgwijzer. 

 
In het kader van de evaluatie is op twee momenten in de tijd vragenlijstonderzoek 
verricht onder mensen met DM-2 en zorgverleners betrokken bij de diabeteszorg 
(huisartsen, praktijkondersteuners en diabetesverpleegkundigen in de huisartsenpraktijk) 
in de vier pilotregio’s. Daarnaast zijn in de pilotregio’s groepsgesprekken georganiseerd 
met mensen met DM-2 alsook met diabeteszorgverleners en DVN-vrijwilligers die 
betrokken zijn geweest bij de DVN-projectactiviteiten ter ondersteuning van het gebruik 
van de zorgwijzer (inclusief het individueel zorgplan). 
 

1.2 Doel en centrale vraagstellingen 
 
Hieronder worden de doelen en de centrale vraagstellingen per evaluatieonderdeel 
uiteengezet. 
 

1.2.1 Vragenlijstonderzoek mensen met DM-2 
Doel Vaststellen van de intentie, het gebruik en de ervaringen rond de Diabetes 
Zorgwijzer (inclusief het individueel zorgplan) onder mensen met DM-2, eind 2010/begin 
2011  en eind 2012. 
 
Centrale vraagstellingen 
 
1 Diabetes Zorgwijzer  
Intentie 

• In welke mate hebben mensen met DM-2 de intentie om de zorgwijzer te gaan 
gebruiken? En welke onderdelen wil men dan gaan gebruiken?  

Gebruik 
• In welke mate wordt de zorgwijzer door mensen met DM-2 gebruikt? En welke 

onderdelen gebruikt men dan? 
• Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren voor gebruik? 

Ondersteuning 
• In welke mate zijn mensen met DM-2 door hun zorgverleners gewezen op onder-

steuning bij het gebruik van de zorgwijzer? 
• In welke mate hebben mensen met DM-2 gebruik gemaakt van ondersteuning bij 

het gebruik van de zorgwijzer? 
 
2 Individueel zorgplan  
Intentie 

• In welke mate hebben mensen met DM-2 de intentie om samen met hun zorg-
verlener(s) een individueel zorgplan op te stellen en te gaan gebruiken?  



Evaluatie DVN pilotproject rond de implementatie van de Diabetes Zorgwijzer, NIVEL 2013 13 

Gebruik 
• In welke mate hebben mensen met DM-2 samen met hun zorgverlener(s) een 

individueel zorgplan opgesteld?   
• Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren voor gebruik? 
• Welke voor- en nadelen ervaren mensen met DM-2 bij het werken met het 

individueel zorgplan?  
• Welke ervaringen hebben mensen met DM-2 met de diabeteszorg en verschillen 

patiënten met en zonder een individueel zorgplan wat betreft hun ervaringen? 
• In hoeverre zijn mensen met DM-2 bereid en in staat om via zelfmanagement een 

actieve bijdrage te leveren aan de eigen gezondheid en zorg en verschillen patiënten 
met en zonder een individueel zorgplan wat betreft hun bereidheid en 
mogelijkheden? 

 
1.2.2 Vragenlijstonderzoek diabeteszorgverleners 

Doel Vaststellen van de intentie, het gebruik en de ervaringen rond de Diabetes Zorg-
wijzer (inclusief het individueel zorgplan) onder diabeteszorgverleners (huisartsen, 
praktijkondersteuners en diabetesverpleegkundigen in de huisartsenpraktijk), eind 2010 
en eind 2012. 
 
Centrale vraagstellingen 
 
1 Diabetes Zorgwijzer  

• In hoeverre zijn zorgverleners bekend met de zorgstandaard en de zorgwijzer? 
• In hoeverre denken zorgverleners dat de zorgwijzer een waardevol instrument kan 

zijn voor patiënten bij de zelfzorg voor hun diabetes? 
 
2 Individueel zorgplan  
Intentie 

• In welke mate hebben zorgverleners de intentie om samen met DM-2 patiënten een 
individueel zorgplan op te gaan stellen en gebruiken?  

Gebruik 
• In welke mate hebben zorgverleners samen met DM-2 patiënten een individueel 

zorgplan opgesteld? Welke elementen zijn aanwezig in het zorgplan?  
• Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren voor gebruik? 
• Welke effecten nemen zorgverleners waar bij het werken met het individueel 

zorgplan?  
• In welke mate willen zorgverleners blijven werken met het individueel zorgplan? 

Ondersteuning 
• In welke mate zijn zorgverleners op de hoogte van (externe) 

ondersteuningsactiviteiten voor patiënten bij het werken met de zorgwijzer en het 
individueel zorgplan en hebben zij patiënten hierop gewezen? 

• In hoeverre wordt er vanuit de praktijk van zorgverleners 
(zelfmanagement)ondersteuning geboden aan patiënten? 
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1.2.3 Groepsgesprekken met DM-2 patiënten, diabeteszorgverleners en DVN-vrijwilligers 
Groepsgesprekken DM-2 patiënten 
In het najaar van 2011 zijn twee groepsgesprekken gehouden met mensen met DM-2 met 
als doel het inzicht te vergroten in de ervaringen met de zorgwijzer (inclusief het 
individueel zorgplan) en de belemmerende en bevorderende factoren voor het gebruik 
ervan vanuit patiëntperspectief. 
 
Groepsgesprek diabeteszorgverleners en DVN-vrijwilligers 
Begin 2013 is één groepsgesprek georganiseerd met diabeteszorgverleners en vrijwil-
ligers van DVN die betrokken zijn geweest bij een DVN-projectactiviteit in één van de 
pilotregio’s, ter ondersteuning van het gebruik van de zorgwijzer (inclusief het indivi-
dueel zorgplan). Het doel van dit gesprek was inzicht krijgen in het verloop van en de 
ervaringen van de betrokkenen met de door hen geboden ondersteuning in het kader van 
het DVN-project. 
 

1.2.4 Inventarisatie (project)activiteiten betrokken zorggroepen 
Via de contactpersonen van de deelnemende zorggroepen is jaarlijks (eind 2010, eind 
2011, eind 2012) geïnventariseerd welke (project)activiteiten zorggroepen hebben 
ondernomen in het kader van de zorgwijzer, het zorgplan en – meer in het algemeen – 
zelfmanagement van mensen met DM-2. 
 
 

1.3 Leeswijzer 
 
Deel 1 van dit rapport beschrijft de bevindingen van de evaluatie onder patiënten met 
DM-2.  
In deel 1A worden de methode (H2) en de bevindingen (H3) van het vragenlijstonderzoek 
onder patiënten met DM-2 besproken. Deel 1B gaat in op de methode (H4) en de belang-
rijkste bevindingen (H5) van de groepsgesprekken die zijn gehouden met mensen met 
DM-2.  
 
Deel 2 van dit rapport gaat in op de bevindingen van de evaluatie onder diabeteszorgver-
leners en begeleiders van de DVN-projectactiviteiten (diabeteszorgverleners, vrijwilligers 
van DVN).  
Deel 2A beschrijft de methode (H6) en de bevindingen (H7) van het vragenlijstonderzoek 
onder diabeteszorgverleners. Deel 2B gaat in op de methode (H8) en de belangrijkste 
bevindingen (H9) van het groepsgesprek dat is gehouden met de betrokkenen bij de 
DVN-projectactiviteiten.    
 
De Bijlage bevat een overzicht van de door de zorggroepen (jaarlijks) ondernomen 
(project)activiteiten in het kader van de zorgwijzer, het zorgplan en – meer in het 
algemeen – zelfmanagement van mensen met DM-2. 
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Deel 1a: Vragenlijstonderzoek mensen met DM-2 
 
 

2 Methode  
 
 

2.1 Dataverzameling en respons voormeting 
 
Dataverzameling 
Eind 2010/eerste helft 2011werd een schriftelijke vragenlijst uitgezet onder patiënten met 
DM-2 binnen de vier deelnemende zorggroepen. De deelnemende zorggroepen varieer-
den in grootte wat betreft hun diabetespopulaties (tabel 2.1).  
 
 
Tabel 2.1: Deelnemende zorggroepen aan het evaluatieonderzoek naar grootte 

patiëntpopulatie DM-2 (in 2010) 
 
Zorggroep Aantal patiënten met DM-2 in 2010 
Zorggroep A 2.480  
Zorggroep B 320 
Zorggroep C 16.000 
Zorggroep D 10.735 
 
 
Binnen de zorggroepen werden - indien mogelijk willekeurig - circa tien huisartsenprak-
tijken geselecteerd voor medewerking aan het uitzetten van de vragenlijst onder patiënten 
met DM-2. Binnen de deelnemende huisartsenpraktijken van een zorggroep werden 
vervolgens willekeurig patiënten met DM-2 van 75 jaar en jonger geselecteerd (minimaal 
50 en maximaal 250 patiënten per zorggroep). De huisartsenpraktijken ontvingen een 
instructie voor het willekeurig selecteren van patiënten binnen hun totale populatie van 
patiënten met DM-2. 
In totaal werden door de vier zorggroepen 782 vragenlijsten verspreid onder patiënten 
met DM-2.  
Voor de verspreiding van de vragenlijst onder de geselecteerde patiënten met DM-2 werd 
aangehaakt bij de verspreiding van de Diabetes Zorgwijzer onder de totale populatie DM-
2 patiënten binnen de zorggroepen. De geselecteerde patiënten kregen via hun huisartsen-
praktijk naast de Diabetes Zorgwijzer een informatiepakket over het onderzoek, 
bestaande uit een informatiebrief over het onderzoek, de vragenlijst en een 
antwoordenveloppe geadresseerd aan het NIVEL. 
 
De vragenlijst bevatte vragen over wat men van de zorgwijzer vindt, of men van plan is 
de zorgwijzer te gaan gebruiken en samen met de diabeteszorgverlener een individueel 
zorgplan op te stellen (of dat men deze instrumenten reeds gebruikt). 
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Respons  
Onderstaande tabel (tabel 2.2) bevat een overzicht van de vragenlijsten die per zorggroep 
zijn verspreid en het aantal ingevulde retour gekomen vragenlijsten per zorggroep. Bij 
één van de deelnemende zorggroepen werd een herinnerings-/bedankbriefje aan patiënten 
gestuurd teneinde de respons te verhogen. De respons over de totale groep bedroeg 49%.  
Genoemde redenen van patiënten om niet deel te nemen waren dat zij naar eigen zeggen 
geen DM-2 hebben, vanwege hun gezondheidstoestand niet in staat waren om deel te 
nemen, tevreden waren over hun zorg, geen tijd of interesse hadden. 
 
 
Tabel 2.2: Respons patiënten met DM-2 per zorggroep op voormeting eind 2010/eerste 

helft 2011 
 
 Verspreide vragenlijsten 

(n) 
Ingevulde vragenlijsten retour 

 n (%) 
Verspreidingswijze 

 
Zorggroep A 245  100 (41) Post  
Zorggroep B 50  20 (40) Overhandigd 
Zorggroep C 250  137 (55) Overhandigd 
Zorggroep D 237  123 (52) Overhandigd 
     
Totaal  782  380 (49)  
 
 

2.2 Dataverzameling en respons nameting 
 
Dataverzameling 
DM-2 patiënten die eind 2010/eerste helft 2011 de vragenlijst hadden ingevuld én een 
extra geselecteerde groep patiënten met maximaal drie jaar DM-2 ontvingen eind 2012  
een schriftelijke vragenlijst ten behoeve van de nameting.  
Het betrekken van de nieuwe patiëntengroep (een willekeurige selectie van patiënten van 
75 jaar of jonger met maximaal drie jaar DM-2) bij het onderzoek kwam voort uit het 
tussentijdse besluit van DVN om het Diabetes Zorgwijzer project alleen nog te richten op 
patiënten bij wie nog niet zo lang geleden DM-2 is vastgesteld. De reden voor dit besluit 
is dat patiënten die al lange tijd DM-2 hebben hun eigen weg in de diabeteszorg hebben 
gevonden, waardoor deze groep minder ontvankelijk zal zijn voor een nieuwe aanpak. 
 
De vragenlijst werd via de huisartsenpraktijken van de deelnemende zorggroepen per post 
verspreid. In deze vragenlijst lag de nadruk meer op het daadwerkelijke gebruik van de 
zorgwijzer en het zorgplan, continuering van het gebruik, en ervaringen met ondersteu-
ning bij het gebruik van deze instrumenten. 
 
Respons oude deelnemersgroep 
Onder de zogenoemde ‘oude deelnemersgroep’ (de groep die op de voormeting een 
ingevulde vragenlijst had geretourneerd, n=380) konden door de zorggroepen 320 
patiënten worden benaderd voor deelname aan de nameting. Een deel van de patiënten 
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(n=17) kon niet worden benaderd voor deelname aan de nameting wegens overlijden, 
foutief adres of doordat patiënten inmiddels niet meer waren ingeschreven bij de praktijk. 
De overige groep patiënten (n=43) kon niet worden benaderd vanwege het terugtrekken 
van twee praktijken uit het evaluatieonderzoek, of doordat patiënten niet meer konden 
worden getraceerd als gevolg van een onvolledige registratie van patiëntgegevens. 
 
Tabel 2.3 bevat een overzicht van de vragenlijsten die per zorggroep zijn verspreid onder 
de oude deelnemersgroep en het aantal ingevulde retour gekomen vragenlijsten per zorg-
groep. De respons over de totale groep bedroeg 56%.  
 
 
Tabel 2.3: Respons patiënten met DM-2 per zorggroep op nameting eind 2012 – oude 

deelnemersgroep 
 
 Verspreide vragenlijsten 

(n) 
Ingevulde vragenlijsten retour  

n (%) 
Verspreidingswijze 

 
Zorggroep A 97  58 (60) Post  
Zorggroep B 19  12 (63) Post 
Zorggroep C 127  65 (51) Post 
Zorggroep D 77  45 (58) Post 
     
Totaal  320  180 (56)  
 
 
Respons nieuwe deelnemersgroep 
Twee van de deelnemende zorggroepen hebben tevens extra patiënten (≤ 75 jaar) met 
maximaal drie jaar DM-2 geselecteerd voor deelname aan de nameting. In totaal werden  
234 patiënten uitgenodigd voor deelname. 
 
Tabel 2.4 bevat een overzicht van de vragenlijsten die per zorggroep zijn verspreid onder 
de nieuwe doelgroep (patiënten met maximaal drie jaar DM-2 van 75 jaar en jonger) en 
het aantal ingevulde retour gekomen vragenlijsten per zorggroep. De respons over de 
totale groep bedroeg 33%. 
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Tabel 2.4: Respons patiënten met DM-2 per zorggroep op nameting eind 2012 – nieuwe 
deelnemersgroep 

 
 Verspreide vragenlijsten 

(n) 
Ingevulde vragenlijsten retour  

n (%)1 
Verspreidingswijze 

 
Zorggroep A 145  50 (34) Post 
Zorggroep B 0  - - 
Zorggroep C 0  - - 
Zorggroep D 89  27 (30) Post 
     
Totaal  234  77 (33)  
 
 

2.3 Data-analyse 
De gegevens zijn geanalyseerd aan de hand van beschrijvende statistiek. Verschillen 
tussen subgroepen patiënten wat betreft scores en percentages zijn getoetst via variantie-
analyse (ANOVA), t-toetsen (Student’s t-test) en kruistabellen in combinatie met de Chi-
kwadraat toets en Fisher’s exact toets. In het rapport wordt gesproken over verschillen 
wanneer deze significant zijn op een niveau van p< 0.05. 
 
 

2.4 Kenmerken respondentgroepen 
 
In tabel 2.5 zijn de sociaal-demografische en ziekte-gerelateerde kenmerken van de drie 
respondentgroepen opgenomen.  
 
Respondentengroep voormeting 
De groep die aan de voormeting heeft deelgenomen bestaat voor iets meer dan de helft uit 
mannen en 65-minners. Driekwart woont samen met een partner en de overgrote meer-
derheid is laag opgeleid (alleen lagere school en/of lager beroepsonderwijs gevolgd) dan 
wel middelbaar opgeleid. Zes op de tien patiënten hebben 2 tot 10 jaar DM-2. Circa 80% 
van hen krijgt voor de diabetes tabletten, bijna de helft geeft aan (daarnaast) leefstijl-
adviezen te krijgen, en 17% gebruikt insuline. Een kleine minderheid geeft aan geen 
behandeling te krijgen voor de diabetes. Zeven op de tien mensen hebben naast de 
diabetes ook een of meerdere andere (chronische) aandoeningen.  Tot slot beoordelen 
circa zes op de tien mensen hun algemene gezondheid als goed. 
 
Respondentengroep nameting – oude deelnemersgroep 
Honderdtachtig patiënten hebben naast de voormeting, ook deelgenomen aan de name-
ting. De kenmerken van deze groep staan weergegeven in tabel 2.5 onder het kopje ‘oude 
deelnemersgroep’. We hebben deze groep op achtergrondkenmerken vergeleken met de 
groep die uitsluitend aan de voormeting heeft deelgenomen, namelijk op geslacht, leeftijd 

                                                      
1  Er zijn 14 extra ingevulde vragenlijsten retour gekomen, echter deze vragenlijsten waren niet bruikbaar omdat de 

respondenten aangaven langer dan drie jaar DM-2 te hebben. 
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(voor beide groepen op baseline), woonsituatie, opleidingsniveau, ziekteduur (voor beide 
groepen op baseline), type behandeling, aanwezigheid van andere chronische aandoenin-
gen, en algemene ervaren gezondheid. De groepen verschillen alleen significant wat 
betreft woonsituatie (p=.02), waarbij de groep die aan beide metingen heeft meegedaan 
vaker met een partner woont (81%) dan de groep die alleen aan de voormeting heeft 
meegedaan (70%).  
 
Respondentengroep nameting – nieuwe deelnemersgroep 
Voor deelname aan de nameting is een extra groep patiënten geselecteerd met een DM-2 
ziekteduur tot maximaal drie jaar. Deze groep wordt in tabel 2.5 aangeduid met ‘nieuwe 
deelnemersgroep’ en bestaat voor iets meer dan de helft uit vrouwen en 65-plussers. Circa 
twee derde woont samen met een partner en eveneens circa twee derde is laag tot middel-
baar opgeleid.  
Circa twee op de tien mensen hebben minder dan één jaar diabetes. Ongeveer vier op de 
tien mensen hebben één tot twee jaar diabetes en eenzelfde aandeel heeft twee tot drie 
jaar diabetes. De meeste mensen krijgen diabetestabletten of leefstijladvies voor hun 
diabetes en 7% zegt geen behandeling voor de diabetes te krijgen. Bijna zeven op de tien 
mensen hebben naast de diabetes ook een of meerdere andere (chronische) aandoeningen. 
Twee derde van de mensen beoordeelt de eigen algemene gezondheid als goed.  
 
De nieuwe groep is op achtergrondkenmerken (leeftijd, geslacht, woonsituatie, oplei-
dingsniveau, type behandeling, aanwezigheid andere aandoeningen, en ervaren algemene 
gezondheid) vergeleken met de zogenoemde ‘oude deelnemersgroep’ die zowel aan de 
voor- als nameting heeft deelgenomen. Ook hier is er een verschil wat betreft woon-
situatie (p=.02): de oude deelnemersgroep woont vaker met een partner (81%) dan de 
groep extra geselecteerden (67%). 
 
Verder zijn er verschillen wat betreft het type behandeling (p=.005): de groep extra 
geselecteerden krijgt vaker leefstijladvies in verband met de diabetes (60%) dan de oude 
groep die aan beide metingen heeft deelgenomen (41%), terwijl de laatste groep vaker 
diabetestabletten krijgt (81% vs. 68%, p=.03). In de oude deelnemersgroep  gebruikt een 
deel (ook) insuline, in de extra geselecteerde groep wordt dit niet gebruikt. 
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Tabel 2.5: Kenmerken respondentgroepen 
 
 Voormeting, eind 

2010/1e helft 2011 
n=380 

Nameting, 
eind 2012 

n=257 
 

 

Oude 
deelnemersgroep 

n=180 

Nieuwe 
deelnemersgroep 

n=77 
Geslacht (%)    
Man 56 56 45 
Vrouw 44 44 55 
Onbekend  n=1   
    
Leeftijd (%)    
35- 64 jaar 51 44 48 
65-77 jaar 49 56 52 
    
Woonsituatie (%)    
Met partner 75 81 67 
Zonder partner 25 19 33 
Onbekend   n=6 n=4 n=2 
    
Opleiding (%)    
Laag 40 37 28 
Midden 43 45 40 
Hoog 17 18 32 
Onbekend n=12 n=6 n=2 
    
Ziekteduur (%)*    
< 1 jaar 6 0 23 
1-2 jaar 16 4 39 
2-3 jaar ┐ 11 38 
3-5 jaar 60 22 - 
5-10 jaar ┘ 32 - 
≥ 10 jaar 18 31 - 
Onbekend  n=7 n=10 n=6 
   
Behandeling (%) meerdere antwoorden mogelijk   
Diabetestabletten 79 81 68 
Leefstijladvies 49 41 60 
Insuline met injecties 17 17 - 
Insuline met pomp    - 1 - 
Geen behandeling 3 3 7 
Onbekend  n=4 n=7 n=5 
   
Andere (chronische) aandoeningen (%)   
Ja 70 68 68 
Nee 30 32 32 
Onbekend  n=6 n=7 n=4 
    
Beoordeling algemene gezondheid (%)   
Uitstekend 4 7 7 
Zeer goed 11 9 18 
Goed 61 66 65 
Matig 22 17 9 
Slecht 2 1 1 
Onbekend  n=4 n=8 n=3 
 
* Op de nameting zijn specifiekere antwoordcategorieën gebruikt voor het meten van ziekteduur. 
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3 Resultaten 
 
 
 

3.1 Intentie gebruik Diabetes Zorgwijzer 
 
Patiënten met DM-2 die eind 2010, eerste helft 2011 aan de voormeting deelnamen 
(n=380), ontvingen gelijktijdig met de vragenlijst een Diabetes Zorgwijzer via hun 
huisartsenpraktijk. Drieëndertig patiënten (9%) gaven in de vragenlijst echter aan deze 
niet te hebben ontvangen. Dit blijken patiënten te zijn uit zowel praktijken die de zorg-
wijzer per post hebben verspreid als praktijken die de zorgwijzer hebben overhandigd. 
Aan patiënten met een zorgwijzer werden op deze voormeting een aantal vragen voor-
gelegd over de zorgwijzer en de intentie om deze te gaan gebruiken. 
 
Bekendheid zorgwijzer 
Circa zes op de tien patiënten (62%) hadden  – voordat zij de zorgwijzer ontvingen – nog 
niet eerder gehoord over de zorgwijzer. Zeven procent wist dit niet meer. Drie op de tien 
mensen (31%) hadden al eens eerder gehoord hierover, veelal via de diabetesverpleeg-
kundige in de huisartsenpraktijk (42%), gevolgd door de praktijkondersteuner in de huis-
artsenpraktijk (24%), en/of de huisarts (23%). Zeventien procent kende de zorgwijzer via 
de DVN.  
 
Verschillen tussen subgroepen wat betreft bekendheid 
Gekeken is of er hierbij verschillen zijn tussen specifieke subgroepen patiënten op grond 
van leeftijd, type behandeling, ziekteduur en ervaren algemene gezondheid. 
Er zijn geen verschillen als het gaat om de bekendheid met de zorgwijzer. Dit betekent 
dat  patiënten met DM-2 van 65 jaar en ouder even vaak van de zorgwijzer hadden 
gehoord, voordat zij deze in het kader van dit DVN-project ontvingen, in vergelijking met 
65-minners. Patiënten die bijvoorbeeld insuline gebruiken waren niet vaker bekend met 
de zorgwijzer dan de groep die geen insuline gebruikt. Ook de ziekteduur en de ervaren 
algemene gezondheid van patiënten hangt niet samen met deze bekendheid.  
 
Attitude zorgwijzer 
Op de vraag of men denkt dat de zorgwijzer een handig hulpmiddel kan zijn in de zorg 
voor de diabetes, antwoordde de meerderheid het als erg handig te beschouwen (61%), de 
rest als enigszins handig (38%), slechts 1% als niet handig.  
Volgens acht op de tien patiënten ontbreken er geen belangrijke zaken in de zorgwijzer en 
zijn er geen onduidelijkheden, 13% wist dit niet. Zeven procent van de patiënten was van 
mening dat dit wel het geval is. Zij noemden onder andere de grote hoeveelheid tekst, de 
behoefte aan informatie over DM-2 in combinatie met andere aandoeningen of klachten 
en aan informatie over leefstijl, zoals voeding, beweging, stress.  
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Intentie gebruik zorgwijzer 
Circa vier op de vijf patiënten (82%, n=269) waren van plan de zorgwijzer te gaan 
gebruiken. De meerderheid van degenen die dit van plan waren, was van plan om het 
onderdeel informatie over wat ik zelf kan doen in mijn behandeling te gaan gebruiken 
(61%), gevolgd door informatie over wat DM-2 en de behandeling ervan inhoudt (48%), 
en de checklist streefwaarden bij DM-2 (45%). Opvallend is dat men het onderdeel 
checklist zorgplan niet zo snel zal gaan gebruiken (15%) (figuur 3.1). 
 
 
Figuur 3.1:  Percentage mensen met DM-2 met intentie gebruik zorgwijzer op de 

voormeting, naar te gebruiken onderdelen (n=263)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circa één op de vijf (18%, n=59) had op de voormeting niet de intentie om de zorgwijzer 
te gebruiken. Een genoemde reden was het niet begrijpen van de zorgwijzer door taal-
problemen. Een grotere groep liet weten de zorgwijzer niet nodig te hebben, omdat zij al 
voldoende weten en de zorgwijzer niets toevoegt aan hun kennis of gaf aan dat het goed 
gaat en de diabetes onder controle is. 
 
“Alles is voldoende bekend.”  
 
“Ik heb het zelf goed onder controle met ondersteuning van huisarts en 
diabetesverpleegkundige.” 
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Een andere genoemde reden was dat de hulp en informatie die men krijgt van 
zorgverleners voldoet.  
 
“Ik heb alles via de huisarts onder controle.”  
  
“Ik word voldoende ingelicht door de diabetesverpleegkundige uit de dokterspraktijk.” 
 
Verschillen tussen subgroepen wat betreft intentie 
Ook hier is gekeken of er verschillen zijn tussen specifieke subgroepen patiënten wat 
betreft hun intentie, op grond van leeftijd, type behandeling, ziekteduur en ervaren 
algemene gezondheid. 
Vijfenzestigplussers bleken net zo vaak van plan om de zorgwijzer te gaan gebruiken als 
65-minners. Patiënten die een bepaalde behandeling krijgen, waren niet vaker van plan 
om de zorgwijzer te gaan gebruiken dan patiënten die deze behandeling niet volgen. 
Verder bleek dat patiënten met een verschillende ziekteduur, bijvoorbeeld patiënten met 
een ziekteduur korter dan één jaar, niet vaker deze intentie hadden dan patiënten die al 
langer diabetes hebben. Ook de ervaren algemene gezondheid van patiënten hangt niet 
samen met de intentie. 
 
 

3.2 Gebruik Diabetes Zorgwijzer  
 
Aan alle patiënten die eind 2012 aan de nameting deelnamen (n=257) is een aantal vragen 
voorgelegd over het daadwerkelijke gebruik van de zorgwijzer. De bevindingen worden 
in deze paragraaf uiteengezet. De oude deelnemersgroep (n=180) en de nieuwe groep 
deelnemers (n=77) worden daarbij elke keer apart besproken. 
 
Gebruik zorgwijzer onder oude deelnemersgroep 
Van de patiënten - die ook aan de voormeting deelnamen - geeft slechts 39% (n=70) op 
de nameting aan (nog) een zorgwijzer te hebben. Van hen geeft een derde aan de zorg-
wijzer ook te gebruiken (dat wil zeggen de informatie te lezen, de checklists te gebruiken, 
etc.), een derde geeft aan deze nooit te hebben gebruikt en wederom een derde gebruikt 
hem niet meer.  
Patiënten die er gebruik van maken, gebruiken met name de onderdelen informatie over 
wat DM-2 en de behandeling ervan inhoudt (61%),  informatie over wat ik zelf kan doen 
in mijn behandeling (48%), en de checklist streefwaarden (43%) (figuur 3.2).  
Deze drie onderdelen werden ook het vaakst door patiënten genoemd op de voormeting, 
met als verschil dat het onderdeel informatie over wat men zelf kan doen toen het vaakst 
werd genoemd. Dertien procent gebruikt de checklist voor het zorgplan. Een overeen-
komstig percentage werd gevonden op de voormeting. Vrijwel alle patiënten zijn van plan 
om de zorgwijzer te blijven gebruiken (96%). 
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Figuur 3.2:  Percentage mensen met DM-2 die zorgwijzer gebruiken op de nameting 
(oude deelnemersgroep), naar gebruikte onderdelen (n=23) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan degenen die op de nameting geen gebruik (meer) maken van de zorgwijzer is ge-
vraagd wat hier de redenen voor zijn. Uit de antwoorden komt onder andere naar voren 
dat mensen het niet nodig vinden, omdat het goed gaat, alles onder controle is en de 
informatie uit de zorgwijzer bekend is bij hen. 
Op de vraag of men van plan is de zorgwijzer (weer) te gaan gebruiken, geeft echter 63% 
aan dit wel van plan te zijn en dan met name de drie onderdelen informatie over wat ik 
zelf kan doen in mijn behandeling (38%), wat DM-2 en de behandeling ervan inhoudt 
(24%) en de checklist streefwaarden (24%). Het gebruik van de checklist  zorgplan wordt 
door geen van de patiënten genoemd. Zevenendertig procent is niet van plan de zorg-
wijzer (weer) te gaan gebruiken met als veel genoemde reden dat men inmiddels 
voldoende weet.  
 
Verschillen tussen subgroepen wat betreft gebruik 
Gekeken is of er verschillen zijn tussen specifieke subgroepen patiënten wat betreft het 
zorgwijzergebruik, op grond van leeftijd van patiënten, hun behandeling, ziekteduur en 
ervaren algemene gezondheid. Er zijn geen verschillen als het gaat om het gebruik. Het 
blijkt dus dat patiënten met DM-2 van 65 jaar en ouder even vaak van de zorgwijzer 
gebruikmaken als 65-minners. Patiënten die een bepaalde behandeling gebruiken, bij-
voorbeeld diabetestabletten, maken niet vaker gebruik van de zorgwijzer in vergelijking 
met patiënten zonder deze behandeling. Ook ziekteduur en ervaren algemene gezondheid 
van patiënten hangt niet samen met het gebruik.  
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Patiënten zonder zorgwijzer 
Van de mensen die geen zorgwijzer hebben op de nameting (n=109) geeft iets minder dan 
de helft (46%, n=50) desgevraagd aan dat ze deze graag willen ontvangen. Het merendeel 
van hen (n=39) zegt de zorgwijzer ook te willen gaan gebruiken. De overige patiënten  
weten dit nog niet. 
Wederom geven mensen het vaakst aan dat zij de informatie over wat zij zelf kunnen 
doen in de behandeling willen gaan gebruiken (n=25), gevolgd door informatie over DM-
2 en de behandeling (n=22), en de checklist over streefwaarden (n=22). Het gebruik van 
de checklist voor het zorgplan wordt door slechts negen patiënten genoemd. 
 
Gebruik zorgwijzer onder nieuwe deelnemersgroep 
De extra geselecteerde patiënten (met maximaal drie jaar DM-2) die eind 2012 aan de 
nameting deelnamen, is gevraagd of zij een zorgwijzer hebben. 
Slechts 22% (n=17) geeft aan dat dit het geval is. Het merendeel (n=11) heeft de zorg-
wijzer ontvangen via zijn huisartsenpraktijk.  
Zeven mensen geven aan de zorgwijzer ook te gebruiken. De meesten (n=5) om te 
checken of zij alle controles krijgen. Daarnaast gebruiken enkelen de zorgwijzer om te 
checken of hun waarden gelijk zijn aan de vastgestelde streefwaarden (n=3), voor 
informatie over DM-2 en de behandeling (n=3), en voor informatie wat men zelf kan doen 
in de behandeling (n=3). Slechts één persoon geeft aan de zorgwijzer te gebruiken voor 
het zorgplan. Zes van de zeven mensen zijn van plan de zorgwijzer ook te blijven 
gebruiken, één persoon weet dit nog niet. 
Tien mensen laten weten de zorgwijzer niet (meer) te gebruiken. Genoemde redenen zijn 
dat men deze niet begrijpt, men het niet nodig vindt omdat het goed gaat met de diabetes, 
en men vindt dat de informatievoorziening tijdens de contacten met zorgverleners vol-
staat. Vijf van hen geven echter aan de zorgwijzer wel (weer) te willen gaan gebruiken.  
Op de vraag of er belangrijke dingen ontbreken of onduidelijk zijn in de zorgwijzer geven 
twaalf mensen aan dat dit niet het geval is en vijf mensen zeggen dit niet te weten.  
 
Verschillen tussen subgroepen wat betreft gebruik 
Er zijn geen vergelijkingen tussen subgroepen gemaakt wat betreft gebruik van de zorg-
wijzer, vanwege het kleine aantal patiënten met een zorgwijzer (n=17).    
 
Patiënten zonder zorgwijzer 
Van de mensen zonder een zorgwijzer (n=59) geeft bijna drie kwart (73%, n=43) aan niet 
eerder te hebben gehoord hierover. Elf mensen zeggen dit niet te weten. Vijf mensen 
geven aan wel eerder over de zorgwijzer gehoord te hebben, vaak via de huisartsen-
praktijk.  
Desgevraagd willen 33 mensen wel graag een zorgwijzer ontvangen. Het merendeel van 
hen (91%, n=30) zegt de zorgwijzer ook te willen gaan gebruiken. Het vaakst om te 
checken of zij alle controles krijgen (n=18), of hun waarden gelijk zijn aan de streef-
waarden (n=17), voor informatie over wat zij zelf kunnen doen in de behandeling (n=16), 
of over diabetes type 2 en de behandeling (n=16). Deze vier onderdelen werden ook het 
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vaakst genoemd door de zorgwijzer gebruikers. Het gebruik van de checklist voor het 
zorgplan wordt door slechts tien patiënten genoemd. 
Gekeken is of mensen zonder een zorgwijzer (n=59) verschillen met de groep die wel een 
zorgwijzer heeft (n=17) wat betreft leeftijd en ervaren algemene gezondheid en dit blijkt 
niet het geval. 
 
Gepercipieerde voor- en nadelen gebruik zorgwijzer 
Aan alle patiënten - degenen met en zonder zorgwijzer -  is eind 2012 gevraagd of zij 
persoonlijk voordelen zien van het gebruik.  
Onder de oude deelnemersgroep geeft 20% aan voordelen te zien. Genoemde voordelen 
zijn dat de zorgwijzer duidelijke en goede informatie bevat over diabetes, dat het 
bijdraagt aan bewustwording en alertheid, houvast geeft en als naslagwerk kan worden 
gebruikt. Patiënten zeggen geen nadelen te zien of dit niet te weten. 
Onder de nieuwe deelnemersgroep ziet een vergelijkbaar percentage (18%) voordelen, en 
noemt daarbij onder andere dat het duidelijke en overzichtelijke informatie biedt en dat 
het ervoor zorgt dat je bewust en op de hoogte bent van nieuwe zaken die zich kunnen 
voordoen. Patiënten zien geen nadelen of geven aan dit niet te weten. 
 
 

3.3 Ondersteuning bij gebruik zorgwijzer 
 
Aan alle patiënten die eind 2012 aan de nameting deelnamen en een zorgwijzer hadden is 
tevens een aantal vragen voorgelegd over eventueel ontvangen ondersteuning bij het 
gebruik van de zorgwijzer.  
De oude deelnemersgroep (n=70) en de nieuwe groep deelnemers (n=17) worden weder-
om apart besproken. 
 

Ontvangen ondersteuning onder oude deelnemersgroep 
Zevenendertig procent is door een zorgverlener gewezen op mogelijkheden voor onder-
steuning bij het gebruik van de zorgwijzer, 31% niet en 32% weet dit niet meer.  
Gekeken is of er verschillen zijn tussen patiënten afkomstig uit de drie grootste zorg-
groepen. Daarbij is de groep die naar eigen zeggen niet is gewezen op ondersteuning of 
die dit niet weet, samengevoegd. De bevindingen laten verschillen zien tussen de zorg-
groepen: patiënten uit zorggroep D geven het vaakst aan op ondersteuning te zijn 
gewezen (figuur 3.3.). 
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Figuur 3.3: Percentage mensen met een zorgwijzer dat op de nameting al dan niet door 
zorgverleners op ondersteuningsmogelijkheden is gewezen bij gebruik 
zorgwijzer, naar zorggroep (n=68) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijna één op de vijf mensen (19%) heeft ook daadwerkelijk ondersteuning gekregen bij 
het gebruik (n=13), vaak in de vorm van ondersteuning door zorgverleners (n=8), en/of 
schriftelijke informatie, zoals folders (n=8). Twee mensen geven aan  informatiebijeen-
komsten van DVN al dan niet in samenwerking met de huisartsenpraktijk te hebben 
bezocht. Zes op de tien mensen (61%) hebben geen ondersteuning ontvangen, en één op 
de vijf (20%) laat weten dat dit niet op hen van toepassing is, omdat ze de zorgwijzer 
nooit hebben gebruikt.   
 
Verschillen tussen subgroepen wat betreft ondersteuning 
Er zijn geen verschillen tussen patiënten die al dan niet ondersteuning hebben ontvangen 
bij het gebruik van de zorgwijzer op grond van leeftijd van patiënten, hun behandeling, 
ziekteduur en ervaren algemene gezondheid 
 
Behoefte aan ondersteuning 
Het merendeel (87%) vindt het niet nodig om (meer) ondersteuning bij het gebruik van de 
zorgwijzer te krijgen, omdat ze daar geen behoefte aan hebben (83%) of omdat zij niet 
van plan zijn de zorgwijzer te gebruiken (4%). Dit geldt zowel voor de groep die in het 
verleden al eens ondersteuning heeft gekregen (92%) als de groep die dat niet kreeg 
(86%). 
 
Ontvangen ondersteuning onder nieuwe deelnemersgroep 
Vier mensen zijn door een zorgverlener gewezen op mogelijkheden voor ondersteuning 
bij het gebruik van de zorgwijzer, vier mensen niet en negen weten dit niet meer.  
Zes mensen geven aan ook ondersteuning te hebben gekregen op dit gebied, met name via 
schriftelijke informatie (n=4).  
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De vraag of men (meer) ondersteuning zou willen, wordt door niemand met ‘ja’ beant-
woord. 
Subgroepen zijn niet met elkaar vergeleken vanwege het kleine aantal patiënten met een 
zorgwijzer (n=17).    
 
 

3.4 Kernpunten voor- nameting patiënten met DM-2 rond Diabetes Zorgwijzer 
 
• Op de voormeting was 82% van plan om de zorgwijzer te gaan gebruiken. Op de 

nameting had nog maar 39% een zorgwijzer. Een derde van hen gebruikte deze ook. 
De rest niet (meer) met als genoemde redenen dat alles onder controle is en de 
informatie uit de zorgwijzer bekend is. Circa 20% ziet voordelen van het gebruik, 
zoals beschikbaarheid van duidelijke en goede informatie en bewustwording en 
houvast. 

• Van degenen met een zorgwijzer op de nameting, was 37% door een zorgverlener 
gewezen op mogelijkheden voor ondersteuning bij het gebruik ervan, en 19% kreeg 
ook ondersteuning hierbij. Patiënten aangesloten bij verschillende zorggroepen 
verschilden in de mate waarin zij op ondersteuning waren gewezen. Het merendeel 
(87%) heeft geen behoefte aan (meer) ondersteuning bij het gebruik.  

 
Nieuwe deelnemersgroep 
• Van de extra geselecteerde patiënten (met een ziekteduur tot maximaal drie jaar) die 

aan de nameting deelnamen, heeft 22% een zorgwijzer. Meer dan de helft van hen 
gebruikt deze echter niet (meer) omdat men deze niet begrijpt, omdat het goed gaat 
met de diabetes, en  de informatievoorziening tijdens de contacten met zorgverleners 
volstaat.  

• Van degenen zonder een zorgwijzer geeft de meerderheid (73%)  aan niet eerder te 
hebben gehoord hierover. 

 
 

3.5 Individueel Zorgplan  
 
Patiënten die eind 2010, begin 2011 aan de voormeting deelnamen (n=380) en degenen 
die eind 2012 aan de nameting meededen (n=257; oude deelnemersgroep=180; nieuwe 
deelnemersgroep=77) is een aantal vragen voorgelegd over het individueel zorgplan: of 
men reeds een schriftelijk individueel zorgplan heeft en gebruikt dan wel de intentie heeft 
om deze te gaan gebruiken. De bevindingen worden in deze paragraaf uiteengezet.  
 
Zorgplan bezit en gebruik 
Op de voormeting gaf 8% (n=31) van de patiënten aan een schriftelijk individueel 
zorgplan te hebben voor hun diabetesbehandeling (figuur 3.4). De overige respondenten 
gaven aan  alleen een mondeling zorgplan (24%), geen zorgplan (59%) te hebben of 
wisten dit niet (9%). Patiënten met en zonder (inclusief de groep die dit niet wist) een 
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schriftelijk individueel zorgplan verschillen niet wat betreft hun leeftijd, opleidings-
niveau, ervaren algemene gezondheid en ziekteduur. 
 
 
Figuur 3.4: Percentage mensen met DM-2 naar zorgplan bezit, voormeting (n=367) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de nameting geeft 11% (n=19) van de groep die tevens aan de voormeting heeft 
deelgenomen (de zogenoemde ‘oude deelnemersgroep’) aan een schriftelijk individueel 
zorgplan te hebben voor de diabetesbehandeling (figuur 3.5). De meerderheid (n=14) van 
hen gebruikt het zorgplan ook daadwerkelijk en heeft ook de intentie om dit te blijven 
doen (n=12).  
Het percentage op de nameting ligt ietwat hoger dan het percentage patiënten dat op de 
voormeting aangaf een zorgplan op schrift te hebben (8%).  
Het merendeel (77%, n=130) heeft op de nameting geen zorgplan en 12% (n=21) geeft 
aan dit niet te weten. 
 
 
Figuur 3.5: Percentage mensen met DM-2 naar schriftelijk individueel zorgplan bezit, 

nameting oude deelnemersgroep (n=170) 
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Onderdelen schriftelijk individueel zorgplan 
Patiënten met een schriftelijk individueel zorgplan op de nameting, hebben in hun plan 
het vaakst informatie staan over welke medicatie zij gebruiken (63%), gevolgd door de 
risico’s voor hun gezondheid (58%) en hun meet- en streefwaarden (58%). Zorgplannen 
lijken nog nauwelijks te worden gebruikt voor het opstellen en bereiken van persoonlijke 
behandeldoelen van patiënten (figuur 3.6). 
 
 
Figuur 3.6:  Onderdelen schriftelijk individueel zorgplan van mensen met een zorgplan 

op de nameting – oude deelnemersgroep (n=19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenhang tussen patiëntkenmerken en zorgplan bezit 
Onderzocht is of patiënten met en zonder een schriftelijk individueel zorgplan op de 
nameting verschillen wat betreft hun leeftijd, opleidingsniveau, ervaren algemene 
gezondheid en ziekteduur. 
De bevindingen staan weergegeven in tabel 3.1. Er zijn, net als op de voormeting (data 
niet weergegeven), geen verschillen gevonden tussen de beide groepen. Hierbij moet 
worden opgemerkt dat de toetsingen op verschillen worden beperkt door de kleine 
aantallen in met name de groep met een zorgplan.  
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Tabel 3.1: Mensen met DM-2 zonder en met schriftelijk individueel zorgplan op de 
nameting (oude deelnemersgroep), uitgesplitst naar leeftijd, opleiding, 
ervaren algemene gezondheid en ziekteduur (n=170) 

 
Kenmerken patiënt Schriftelijk zorgplan nameting 

 Nee/weet niet Ja 
 % (n) % (n) 
Leeftijd     
< 65 jaar  42 (64) 63 (12) 
≥ 65 jaar 58 (87) 37 (7) 
   
Opleidingsniveau     
Laag 37 (54) 33 (6) 
Midden 42 (62) 61 (11) 
Hoog 21 (31) 6 (1) 
   
Ervaren algemene gezondheid   
Uitstekend/zeer goed 14 (21) 17 (3) 
Goed 67 (97) 66 (12) 
Matig/slecht 19 (27) 17 (3) 
   
Ziekteduur   
< 3 jaar 15 (21) 17 (3) 
3-10 jaar 55 (80) 44 (8) 
≥ 10 jaar 30 (43) 39 (7) 
 
 
Samenhang tussen zorggroepkenmerken en zorgplan bezit 
In tabel 3.2 is per deelnemende zorggroep uiteengezet hoeveel patiënten al dan niet een 
schriftelijk individueel zorgplan hebben op de nameting. Te zien is dat in zorggroep D, in 
vergelijking met de andere groepen, het grootste percentage patiënten met een zorgplan 
voorkomt. We hebben getoetst of de drie grootste zorggroepen verschillen in hun aandeel 
patiënten met een zorgplan en dit blijkt niet het geval.    
 
 
Tabel 3.2: Mensen met DM-2 zonder en met schriftelijk individueel zorgplan op de 

nameting (oude deelnemersgroep), uitgesplitst naar zorggroep (n=170) 
 
Zorggroep Zorgplan nameting 

 Nee/weet niet Ja Totaal 
  % (n)  % (n)  % (n)  

A 94,6 (53) 5,4 (3) 100 (56) 
B  83,3 (10) 16,7 (2) 100 (12) 
C   88,7 (55) 11,3 (7) 100 (62) 
D 82,5 (33) 17,5 (7) 100 (40) 
    
Totaal  88,8 (151) 11,2 (19) 100 (170) 
 
 
Binnen de vier zorggroepen is geïnventariseerd of zij -in het kader van de (project)activi-
teiten- in het jaar 2012 bijeenkomsten hebben aangeboden aan hun patiënten waarin aan-
dacht was voor het zorgplan en/of de diabetes zorgwijzer (zie Bijlage voor een compleet 
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overzicht van ondernomen activiteiten in 2010, 2011, 2012 per zorggroep). Daarbij is na-
gegaan of zorggroepen die dit wel hebben gedaan verschillen in het aandeel patiënten dat 
op de nameting een zorgplan heeft in vergelijking met de zorggroepen die dit niet hebben 
gedaan/waarvan dit niet bekend is. De cijfers in tabel 3.3 laten zien dat zorggroepen die 
dergelijke bijeenkomsten hebben aangeboden2  procentueel gezien minder patiënten met 
een zorgplan hebben. Echter, de verschillen tussen de groepen zijn niet significant.  
 
 
Tabel 3.3: Mensen met DM-2 zonder en met schriftelijk individueel zorgplan op de 

nameting (oude deelnemersgroep), uitgesplitst naar zorggroep aanbod van 
groepsbijeenkomsten (n=170) 

 
Groepsbijeenkomsten aangeboden door zorggroep met 
aandacht voor zorgwijzer,  zorgplan in 2012 

Zorgplan nameting 

 Nee/weet niet Ja Totaal 
  % (n)  % (n)  % (n)  

Nee/niet bekend 82,7 (43) 17,3 (9) 100 (52) 
Ja  91,5 (108) 8,5 (10) 100 (118) 
Totaal  88,8 (151) 11,2 (19) 100 (170) 
 
 
Verschuivingen in zorgplan bezit 
Bij patiënten die zowel aan de voor- als de nameting hebben deelgenomen, is onderzocht 
of er verschuivingen hebben plaatsgevonden rond het zorgplan bezit. Van de mensen 
zonder zorgplan ten tijde van de voormeting (inclusief degenen die niet wisten of zij een 
zorgplan hadden) geeft 10% eind 2012 aan een zorgplan op schrift te hebben (tabel 3.4).  
Van de mensen met een zorgplan op de voormeting geeft eind 2012 nog maar minder dan 
een kwart aan een zorgplan te hebben. Hierbij moet worden opgemerkt dat op het 
moment dat de voormeting plaatsvond mensen vaak nog geen goed beeld hadden van wat 
een zorgplan inhoudt. Hierdoor kan het voorkomen dat mensen destijds hebben 
aangegeven een plan te hebben, terwijl dit niet het geval was. 
 
 
Tabel 3.4: Verschuivingen in zorgplan bezit tussen de voor- en nameting, oude 

deelnemersgroep (n=167) 
 
Zorgplan voormeting(eind 2010, begin 2011) Zorgplan nameting (eind 2012) 

 Nee/weet niet Ja Totaal 
  % (n)  % (n)  % (n)  

Nee/weet niet  90 (138) 10 (16) 100 (154) 
Ja  77 (10) 23 (3) 100  (13) 
    
Totaal 89 (148) 11 (19) 100 (167) 
 

                                                      
2 Er is uitsluitend gekeken naar het aanbod van bijeenkomsten en niet naar het gebruik ervan door patiënten. 
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Intentie gebruik zorgplan 
Aan degenen zonder een zorgplan op de nameting is gevraagd of zij van het bestaan van 
een zorgplan wisten. Bijna drie kwart (72%, n=103) geeft aan van niet. De rest (28%, 
n=40) is hier wel bekend mee en aan hen is gevraagd wat volgens hen de reden is dat zij 
geen zorgplan hebben. Het vaakst geven mensen aan hier zelf geen behoefte aan te heb-
ben (30%), waarbij onder andere als toelichting wordt gegeven dat de huidige aanpak 
bevalt, alles onder controle is, en het nog niet nodig is. Door 16% wordt aangegeven dat 
zorgverleners hier nooit over begonnen zijn, en eveneens 16% weet niet wat hier de reden 
van is. 
Aan patiënten zonder zorgplan is de vraag voorgelegd of zij van plan zijn om in de toe-
komst samen met hun zorgverlener(s) een zorgplan te gaan gebruiken. 
Elf procent is dit van plan, onder andere omdat het houvast, duidelijkheid en controle 
geeft en doelen kunnen worden vastgesteld. Ook wordt meerdere malen aangegeven het 
plan te zullen gebruiken als daar aanleiding voor is. Negenentwintig procent is dit niet 
van plan. Het merendeel (60%) weet dit echter nog niet. 
 
Zorgplan bezit en intentie gebruik zorgplan onder nieuwe deelnemersgroep 
Op de nameting geeft 4% (n=3) van de extra geselecteerde groep patiënten met maximaal 
drie jaar DM-2 aan een schriftelijk individueel zorgplan te hebben voor de behandeling 
van diabetes (figuur 3.7). Het merendeel (87%, n=61) heeft geen zorgplan en 9% (n=6) 
zegt dit niet te weten. 
 
 
Figuur 3.7: Percentage mensen met DM-2 naar schriftelijk zorgplan bezit, nameting 

nieuwe deelnemersgroep (n=70) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan degenen zonder een zorgplan is gevraagd of zij bekend zijn met het zorgplan. Van 
hen geeft slechts een minderheid (15%) aan dat zij hiervan op de hoogte zijn. Aan deze 
groep patiënten (n=9) is gevraagd wat volgens hen de reden is dat zij op dit moment geen 
zorgplan hebben. Het vaakst (n=5) wordt aangegeven hier geen behoefte aan te hebben, 
de meest genoemde reden hiervoor is dat de huidige zorgverlening, begeleiding vanuit de 
zorgprofessionals goed is. Verder wordt door een enkeling genoemd dat zorgverleners 
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geen behoefte hebben om hiermee te werken en dat zorgverleners hier nooit over begon-
nen zijn. Door patiënten worden aspecten als hun gezondheidssituatie, de moeilijkheids-
graad van een zorgplan, of de tijdsinvestering niet als reden genoemd. 
 
Aan patiënten zonder zorgplan is eveneens de vraag voorgelegd of zij van plan zijn om in 
de toekomst samen met hun zorgverlener(s) een zorgplan te gaan gebruiken. 
Vijftien procent is dit van plan (n=9), omdat het duidelijkheid geeft, om controle te 
houden over de gezondheid, of om te weten hoe men het beste om kan gaan met de 
diabetes. Ongeveer een kwart van de patiënten (n=15) heeft niet dit voornemen. Het 
merendeel weet dit echter nog niet (61%, n=37). 
 
Gepercipieerde voor-en nadelen gebruik zorgplan  
Eind 2012 is aan alle patiënten gevraagd of zij persoonlijk voor- en/of nadelen zien van 
het gebruik van een individueel zorgplan.  
Onder de oude deelnemersgroep geeft circa een kwart (23%) aan hiervan voordelen te 
zien. Er wordt onder meer genoemd dat het zorgplan inzicht en duidelijkheid biedt, het 
gebruik ervan mensen alert houdt en houvast geeft, en het zorgplan motiverend werkt en 
controle geeft. Nadelen worden niet genoemd. Meer dan de helft weet niet of er voor- dan 
wel nadelen zijn. 
Onder de nieuwe deelnemersgroep ziet één op de vijf (19%) patiënten voordelen. Daarbij 
wordt aangegeven dat men via het zorgplan kan nagaan of men alles goed doet, op de 
hoogte blijft van de situatie, de situatie onder controle houdt, en informatie en advies 
krijgt.  
Slechts één respondent ziet een nadeel van het gebruik van een zorgplan, namelijk de 
stress die het nastreven van doelen kan opleveren. Meer dan de helft geeft aan niet te 
weten of er voor- dan wel nadelen kleven aan het werken met zorgplannen. 
 
 

3.6 Kernpunten voor- nameting patiënten met DM-2 rond individueel zorgplan 
  
• Op de voormeting gaf 8% van de patiënten met DM-2 aan een schriftelijk individueel 

zorgplan te hebben voor hun diabetesbehandeling. Op de nameting is dit percentage 
ietwat hoger, namelijk 11%. In het zorgplan zijn het vaakst het medicatiegebruik, 
risico’s voor de gezondheid en meet- en streefwaarden opgenomen. Het plan lijkt nog 
nauwelijks te worden gebruikt voor het opstellen en behalen van doelen. 

• Van degenen zonder zorgplan op de voormeting (inclusief degenen die niet wisten of 
zij een zorgplan hadden) geeft 10% op de nameting aan wel een zorgplan op schrift te 
hebben.  

• Patiënten zonder een zorgplan op de nameting zijn vaak (72%) ook niet bekend hier-
mee. Zij die er bekend mee zijn, geven het vaakst als reden voor het niet hebben van 
een plan dat zij hier zelf geen behoefte aan hebben. 

• Patiënten - aangesloten bij verschillende zorggroepen - verschillen op de nameting niet 
wat betreft hun zorgplan bezit. 
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• Circa een kwart van de patiënten ziet voordelen van het zorgplan (o.a. bevordering van 
inzicht, alertheid, motivatie en controle), echter meer dan de helft weet niet wat de 
eventuele voor- en nadelen zijn. 

 
Nieuwe deelnemersgroep 
• Van de extra geselecteerde patiënten met DM-2 (met een ziekteduur tot maximaal drie 

jaar) voor de nameting gaf 4% aan een schriftelijk zorgplan te hebben. 
• Van de patiënten zonder zorgplan is slechts een minderheid (15%) bekend met het 

zorgplan. Zij die er bekend mee zijn, geven het vaakst als reden voor het niet hebben 
van een plan dat zij hier zelf geen behoefte aan hebben. 

• Van de patiënten zonder zorgplan wil 15% in de toekomst samen met hun zorgver-
lener(s) een plan gaan gebruiken, omdat het duidelijkheid geeft, om controle te 
houden over de gezondheid, of om te weten hoe men het beste om kan gaan met de 
diabetes. De meeste patiënten weten dit niet. 

• Circa 20% ziet voordelen van het werken met een zorgplan (o.a. bevordering inzicht 
in eigen handelen en situatie, informatie en advies, controle); meer dan de helft weet 
niet wat eventuele voor- en nadelen zijn. 

 
 

3.7 Het individueel zorgplan en ervaringen met diabeteszorg  
 
Het gebruik van de zorgwijzer en het werken met een individueel zorgplan heeft onder 
meer tot doel patiënten meer inzicht te geven in en te betrekken bij het zorgproces.  
In deze paragraaf worden de persoonlijke ervaringen van patiënten met de diabeteszorg 
beschreven op zowel de voormeting als de nameting (oude en nieuwe deelnemersgroep). 
Meer specifiek is gekeken of patiënten met en zonder zorgplan verschillen wat betreft hun 
ervaringen met de zorg en of de ervaringen van patiënten op de voor- en de nameting 
verschillen.  
 
Voor het meten van deze ervaringen met de zorg is gebruik gemaakt van de Nederlandse 
vertaling van de Patient Assessment of Chronic Illness Care vragenlijst (PACIC, MacColl 
Institute for Healthcare Innovation, 2004; Nederlandse vertaling van Vrijhoef et al., 
2009). Deze vragenlijst meet in hoeverre de zorg wordt geleverd volgens de principes van 
het ‘Chronic Care Model’ (CCM). De vragenlijst bestaat uit 20 items. De items worden 
beantwoord op een vijfpuntsschaal (1=bijna nooit, 2=over het algemeen niet, 3= soms, 
4=meestal, 5=bijna altijd), waarbij hogere scores erop duiden dat de zorg meer volgens de 
principes van het CCM wordt aangeboden. De vragenlijst meet via vijf subschalen vijf 
aspecten die van belang worden geacht binnen de chronische zorg:  
1. Patiëntgerichtheid; de mate waarin de patiënt gestimuleerd wordt actief mee te denken 

over de behandeling en het nemen van beslissingen (bijvoorbeeld: “Werden mij 
keuzes in de behandeling gegeven waar ik over na kon denken”); 

2. Organisatie van de zorg; activiteiten die de organisatie van de zorg voor de patiënt 
inzichtelijk maken (bijvoorbeeld: “Was ik tevreden over de organisatie van de zorg die 
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ik kreeg”)   
3. Het stellen van gezamenlijke doelen (bijvoorbeeld: “Werd mij gevraagd om te 

vertellen wat ik zelf wil bereiken met de zorg voor mijn diabetes”); 
4. Gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor problemen (bijvoorbeeld: “Werd mij 

gevraagd hoe mijn diabetes mijn leven beïnvloedt”); en 
5. Follow-up en coördinatie (bijvoorbeeld: “Werd mij gevraagd hoe mijn bezoeken aan 

andere artsen verliepen”). 
 
In de PACIC vragenlijst komen ook drie vragen voor over het zorgplan, bij deze vragen 
bestond de mogelijkheid om ‘niet van toepassing’ aan te kruisen.  
Gekeken is hoe mensen met DM-2 gemiddeld scoren op de vijf subschalen van de PACIC 
en de totale PACIC schaal.  
 

3.7.1 Ervaringen met diabeteszorg op de voormeting 
De PACIC resultaten van de voormeting staan weergegeven in figuur 3.8. De gemiddelde 
totaalscore is 3,3 (SD: 0,8) op een vijfpuntsschaal. Een score rond de drie duidt erop dat 
mensen  “soms” de ervaring hebben dat de zorg wordt geboden volgens de principes van 
het CCM.  
De scores op de subschalen laten zien dat mensen het laagst scoren op de schaal ‘follow-
up’. Follow-up verwijst naar de ervaring dat zorgverleners buiten het eigen consult om 
hun situatie volgen, bijvoorbeeld door tussentijds contact op te nemen om te horen hoe 
het gaat of door te informeren naar bezoeken met andere zorgverleners. Het hoogst scoren 
mensen op de subschaal ‘organisatie’. Dit duidt erop dat zij meestal de ervaring hebben 
uitleg te krijgen over de organisatie van de zorg en wat er van hen verwacht wordt. Wat 
ook wat vaker gebeurt volgens mensen is dat zij betrokken worden bij keuzes in de 
behandeling (‘patiëntgerichtheid’). 
 
 
Figuur 3.8: Gemiddelde scores van patiënten op de subschalen en de totale schaal van de 

PACIC op de voormeting (n=272-301) 
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Samenhang zorgplan en ervaringen met de zorg 
Via variantie-analyses (ANOVA) is onderzocht of patiënten met en zonder (inclusief de 
groep patiënten die dit niet wisten) een schriftelijk zorgplan verschillen in hun ervaringen 
met de zorg. Beide groepen blijken niet te verschillen wat dit betreft. Ook na rekening te 
hebben gehouden met de leeftijd, ziekteduur en de ervaren algemene gezondheid van 
patiënten in beide groepen blijven deze bevindingen overeind.     
 

3.7.2 Ervaringen met diabeteszorg op de nameting 
Oude deelnemersgroep 
De ervaringen met de zorg, zoals gemeten met de PACIC, op de nameting (van patiënten 
die eveneens aan de voormeting deelnamen) staan weergegeven in figuur 3.9. De 
gemiddelde totaalscore is 3,1 (SD: 0,8) op een vijfpuntsschaal. Een score rond de drie 
duidt erop dat mensen  “soms” de ervaring hebben dat de zorg wordt geboden volgens de 
principes van het CCM.  
De scores op de subschalen laten zien dat patiënten op de nameting het laagst scoren op 
de schaal ‘follow-up’ en het hoogst scoren op de subschaal ‘organisatie’. Dit patroon van 
scores komt overeen met de bevindingen op de voormeting. 
 
 

Figuur 3.9: Gemiddelde scores van patiënten op de subschalen en de totale schaal van de 
PACIC op de nameting – oude deelnemersgroep (n=141-150) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verschuivingen ervaringen zorg tussen voor- en nameting 
Via gepaarde t-toetsen is gekeken of de ervaringen met de zorg van patiënten die aan de 
voormeting hebben meegedaan verschillen met hun ervaringen op de nameting. De 
resultaten laten alleen een significant verschil zien tussen de scores van de voor- en 
nameting op de subschaal ‘organisatie’ (figuur 3.10). De ervaringen van patiënten met de 
organisatie van de zorg zijn op de nameting ietwat negatiever dan op de voormeting. 
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Figuur 3.10: Ervaringen met de zorg (PACIC scores) van patiënten op de voor- en 
nameting, oude deelnemersgroep (n=116-132) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  significantieniveau: p< .05 

** significantieniveau: p< .01 
 
 
Samenhang zorgplan en ervaringen met de zorg 
Via variantie-analyses (ANOVA) is onderzocht of patiënten met en zonder zorgplan 
(inclusief de groep patiënten die niet weten of zij een zorgplan hebben), op de nameting, 
verschillen in hun ervaringen met de zorg. De bevindingen laten zien dat het hebben van 
een zorgplan samenhangt met een hogere score op de totale PACIC en de vijf 
afzonderlijke PACIC subschalen (figuur 3.11). Ook na rekening te hebben gehouden met 
de leeftijd, ziekteduur en de ervaren algemene gezondheid van patiënten blijven deze 
resultaten overeind.    
 
 
Figuur 3.11: Ervaringen met de zorg (PACIC scores) van patiënten met en zonder 

schriftelijk zorgplan op de nameting – oude deelnemersgroep (n=136-144) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  significantieniveau: p< .05 

** significantieniveau: p< .01 
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Nieuwe deelnemersgroep  
Ook voor de nieuwe deelnemersgroep is op de nameting nagegaan wat de ervaringen zijn 
met de zorg op basis van de scores op de totale PACIC vragenlijst en de vijf subschalen. 
De resultaten staan weergegeven in figuur 3.12.  
De gemiddelde totaalscore is 3,0 (SD:0,7) op een vijfpuntsschaal. Een score rond de drie 
duidt erop dat patiënten “soms” de ervaring hebben dat de zorg wordt geboden volgens de 
CCM principes. 
 
 
Figuur 3.12: Gemiddelde scores van patiënten op de subschalen en de totale schaal van 

de PACIC op de nameting – nieuwe deelnemersgroep (n=48-55) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De scores op de subschalen laten zien dat patiënten overeenkomstig scoren op de schalen 
‘follow-up’, ‘doelen stellen’, ‘samen oplossingen zoeken’ en ‘patiëntgerichtheid’. Dit 
betekent dat mensen soms de ervaring hebben dat zorgverleners hier aandacht aan beste-
den. Ook deze groep patiënten scoort het hoogst op de subschaal ‘organisatie’ wat erop 
duidt dat zij meestal de ervaring hebben dat hen hier uitleg over wordt gegeven.  
 
Door het kleine aantal patiënten dat een zorgplan heeft, is het niet mogelijk om te onder-
zoeken of mensen met en zonder zorgplan verschillen in hun ervaringen met de zorg. 
 
 

3.8 Het individueel zorgplan en zelfmanagement  
 
Het individueel zorgplan is een middel om het zelfmanagement van patiënten te 
bevorderen. Voor veel mensen kan zelfmanagement echter ingewikkeld zijn.  
Op de voor- en de nameting is aan patiënten een aantal vragen voorgelegd over 
zelfmanagement. In deze paragraaf worden deze bevindingen beschreven voor zowel de 
oude als nieuwe deelnemersgroep.  



40 Evaluatie DVN pilotproject rond de implementatie van de Diabetes Zorgwijzer, NIVEL 2013 

2,38 2,46

1

2

3

4

5

Attitude controle diabetes

voormeting nameting

Attitude ten opzichte van controle diabetes  
Patiënten die aan de voormeting en nameting hebben deelgenomen (oude deelnemers-
groep) hebben de vraag voorgelegd gekregen in hoeverre zij denken dat een goede con-
trole van de diabetes het gevolg is van eigen inspanningen of van factoren waar men zelf 
geen invloed op heeft op een schaal van 1 tot en met 5 (1=geheel eigen inspanningen, 2= 
grotendeels eigen inspanning, 3=deels eigen inspanning en deels andere factoren, 4=gro-
tendeels andere factoren, 5=geheel andere factoren). Een lagere score wijst erop dat 
patiënten vinden dat de mate waarin de diabetes onder controle is door vooral het eigen 
handelen wordt bepaald (interne locus of control).  
Figuur 3.13 toont de gemiddelde score op zowel de voor- als de nameting. De scores op 
de twee metingen zijn nagenoeg gelijk en wijzen erop dat  patiënten het idee hebben dat 
een goede controle van de diabetes grotendeels het gevolg is van eigen inspanningen.    
 
 
Figuur 3.13: Attitude ten opzichte van controle diabetes op de voor- en nameting – oude 

deelnemersgroep (n=170) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patiëntactivatie 
Aan de hand van de Patient Activation Measure (PAM; Hibbard et al., 2004; 2005; 
Nederlandse vertaling: Rademakers et al., 2012) is op de nameting de mate waarin 
patiënten bereid en in staat zijn om via zelfmanagement een actieve bijdrage te leveren 
aan de eigen gezondheid en zorg gemeten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen vier 
fases of niveaus van zelfmanagement die een patiënt zou moeten doorlopen om op een 
succesvolle manier een actieve bijdrage aan de eigen gezondheid en zorg te kunnen 
leveren (tabel 3.5). Naarmate het activeringsniveau hoger is, zal men beter in staat zijn tot 
zelfmanagement.  
De mate van activering van een patiënt kan zorgverleners inzicht bieden in de mate 
waarin een patiënt hulp nodig heeft bij zelfmanagement en waar die hulp zich dan op zou 
moeten richten.  
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Tabel 3.5: Patiëntactivatie niveaus van de Patient Activation Measure (PAM) 
 
Patiëntactivatie  Omschrijving 
Niveau 1 Gelooft mogelijk nog niet dat een actieve patiëntrol van belang is.  
Niveau 2 Mist het vertrouwen en de kennis om actie te ondernemen.  
Niveau 3 Vangt aan met het ondernemen van actie.  
Niveau 4 Onderneemt actie, maar heeft na verloop van tijd moeite met handhaven van het 

gedrag.  
 
 
De PAM vragenlijst bestaat uit 13 uitspraken waarbij mensen moeten aangeven in hoe-
verre zij het eens zijn met deze uitspraken. Voorbeelden van uitspraken zijn “Ik heb er 
vertrouwen in dat ik kan bijdragen aan het voorkomen of verminderen van problemen met 
mijn gezondheid”, “Ik heb er vertrouwen in dat ik kan beoordelen of ik naar de dokter 
moet gaan of dat ik een gezondheidsprobleem zelf kan aanpakken” en “Ik heb er vertrou-
wen in dat het mij lukt om medische behandelingen die ik thuis moet doen uit te voeren”. 
Er wordt geantwoord op een vierpuntschaal van 1 (helemaal niet mee eens) tot en met 4 
(helemaal mee eens). Op basis van de scores op de 13 items wordt een ruwe score bere-
kend, die vervolgens wordt omgerekend in een theoretische score van 0 tot 100. Op basis 
van bepaalde afkappunten wordt iemand vervolgens aan de hand van deze score in niveau 
1 tot en met 4 ingedeeld (Hibbard et al., 2005). 
 
Oude deelnemersgroep 
Figuur 3.14 laat zien dat 43% van de patiëntengroep zich op de nameting op de laagste 
twee niveaus van activering bevindt. Zij missen op het moment de benodigde motivatie, 
kennis en/of vaardigheden om een actieve rol in de zorg op zich te kunnen nemen. 
Zelfmanagementondersteuning zou in deze gevallen zich moeten richten op het vergroten 
van de motivatie, het inzicht in het nut van een actieve bijdrage aan de eigen zorg, het 
geven van informatie, en het aanleren van basale vaardigheden. 
Ruim de helft (57%) bevindt zich echter op niveau drie of vier wat betekent dat mensen, 
met gerichte ondersteuning, al wel een actieve bijdrage aan de eigen zorg kunnen leveren. 
Relevante ondersteuning voor deze groep is het aanleren van  specifieke zelfmanagement-
vaardigheden en het vergroten van het vertrouwen. Voor mensen binnen niveau vier is het 
vooral van belang ondersteund te worden bij het volhouden van succesvol 
zelfmanagement gedrag. 
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Figuur 3.14: PAM niveau scores van patiënten op de nameting – oude deelnemersgroep  
(n=171) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenhang zorgplan en patiëntactivatie 
Via variantie-analyses (ANOVA) is onderzocht of patiënten met en zonder zorgplan 
(inclusief de groep patiënten die niet weten of zij een zorgplan hebben), op de nameting, 
verschillen wat betreft hun activatie.  
De scores van beide groepen staan weergegeven in figuur 3.15. De toetsingen tonen geen 
verband aan. Dit betekent dat patiënten met en zonder schriftelijk zorgplan niet verschil-
len wat betreft hun scores op de PAM. Ook na rekening te hebben gehouden met de leef-
tijd, ziekteduur en de ervaren algemene gezondheid van patiënten blijven deze resultaten 
overeind.  
 
 
Figuur 3.15: Gemiddelde PAM niveau score van patiënten met en zonder schriftelijk 

zorgplan op de nameting – oude deelnemersgroep (n=161) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe deelnemersgroep 
Figuur 3.16 laat zien dat bijna vier op de tien (38%) patiënten zich op de laagste twee 
niveaus van activering bevinden. Net als bij de ‘oude deelnemersgroep’ is te zien dat ruim 
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de helft van de patiënten zich op de hoogste twee niveaus (niveau drie of vier) bevindt. 
Circa vier op de tien mensen (42%) bevinden zich op niveau drie en één op de vijf 
behoort tot niveau vier.  
 
 
Figuur 3.16:  PAM niveau scores van patiënten op de nameting – nieuwe 

deelnemersgroep (n=72) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In verband met de kleine aantallen, is het niet mogelijk om te onderzoeken of mensen met 
en zonder schriftelijk zorgplan verschillen wat betreft hun patiëntactivatie. 
 
 

3.9 Kernpunten ervaringen van patiënten met DM-2 met de zorg en zelfmana-
gement in relatie tot het individueel zorgplan 
 
• Patiënten met een zorgplan op de nameting, hebben meer de ervaring dat hun diabe-

teszorg wordt geleverd volgens de principes van het Chronic Care Model, dan degenen 
zonder een zorgplan. Dit wil zeggen dat zij meer ervaring hebben met aspecten als 
patiëntgerichtheid, inzichtelijke organisatie van de zorg, het stellen van gezamenlijke 
doelen, gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor problemen, en follow-up/coördina-
tie. 

• Ruim de helft van de patiënten met DM-2 bevindt zich in de hoogste twee niveaus 
(PAM niveau drie of vier) van patiëntactivering. Dit betekent dat mensen, met gerichte 
ondersteuning, al wel een actieve bijdrage aan de eigen zorg kunnen leveren. Patiënten 
met een hoge en lage patiëntactivatie (op basis van de PAM score) verschillen niet wat 
betreft hun zorgplan bezit. 
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Deel 1b: Groepsgesprekken mensen met DM-2 
 
 

4 Methode  
 
In het najaar van 2011 zijn er gesprekken gevoerd met mensen met DM-2 met als doel het 
vergroten van het inzicht in de ideeën en ervaringen rondom de Diabetes Zorgwijzer en 
het individueel zorgplan, alsook in de factoren die het gebruik van beide instrumenten 
bevorderen en belemmeren. De bevindingen van deze gesprekken zijn uitgebreid vastge-
legd in de tussenrapportage van januari 2012 (Jansen & Rijken, 2012). In dit deel worden 
aan de hand van specifieke onderzoeksvragen de belangrijkste bevindingen besproken. 
 
 

4.1 Doelgroep, selectie en respons 
 
De doelgroep bestaat uit mensen met DM-2 die hebben deelgenomen aan de voormeting 
in het kader van de evaluatie. Van de mensen van wie eind augustus 2011 een vragenlijst 
binnen was (N=395) hadden 85 mensen aangegeven bereid te zijn om deel te nemen aan 
een groepsgesprek en hun contactgegevens ingevuld. Deze mensen werden vervolgens 
uitgenodigd om deel te nemen (acht mensen konden niet worden bereikt).  
Drieëndertig mensen meldden zich naar aanleiding van de uitnodiging aan voor deelna-
me. Op basis van de aanmeldingen werden twee groepsgesprekken georganiseerd: één in 
het midden van het land en één in het oosten van het land. Mensen die zich voor de ge-
sprekken hadden aangemeld, werden per brief dan wel telefonisch geïnformeerd over de 
data en locaties van de bijeenkomsten. 
Twaalf mensen hebben daadwerkelijk deelgenomen aan de groepsgesprekken: één groep 
van zeven deelnemers en één groep van vijf deelnemers. De overige 21 mensen konden 
niet aanwezig zijn op de data/tijdstippen waarop de gesprekken plaatsvonden. 
Deelnemers waren aangesloten bij de vier betrokken zorggroepen.  
 
 

4.2 Kenmerken deelnemers  
 
Sociaal-demografische kenmerken  
Onder de deelnemers waren acht mannen en vier vrouwen. De gemiddelde leeftijd was 66 
jaar met een range van 58-74 jaar. De meerderheid van de deelnemers was hoog opgeleid. 
Twee deelnemers hadden een opleiding afgerond op het niveau van lager of voorberei-
dend beroepsonderwijs (17%), twee op het niveau van middelbaar algemeen voortgezet 
onderwijs (17%) en acht mensen hadden een opleiding op het niveau van hoger beroeps-
onderwijs (HBO) of wetenschappelijk onderwijs (WO) genoten (67%).  
 
Ziektekenmerken 
De deelnemers varieerden wat betreft hoe lang zij diabetes hadden. De ziekteduur liep 
uiteen van 2 tot ruim 20 jaar, waarbij de helft van de deelnemers aangaf 2 tot 10 jaar en 
de andere helft langer dan 10 jaar diabetes te hebben. Mensen met een ziekteduur korter 
dan 2 jaar waren niet vertegenwoordigd.  



46 Evaluatie DVN pilotproject rond de implementatie van de Diabetes Zorgwijzer, NIVEL 2013 

Eén van de deelnemers volgde uitsluitend een dieet in verband met de diabetes. Voor de 
meerderheid van de deelnemers bestond de behandeling uit orale diabetesmedicatie 
(N=11) en één deelnemer gebruikte daarnaast ook insuline. Meerdere deelnemers gaven 
aan in verband met de diabetes bepaalde leefregels te volgen, zoals een dieet of meer 
beweging.  
 
Vergelijking deelnemers gesprekken – deelnemers voormeting 
De groep deelnemers is op een aantal aspecten vergeleken met de totale groep mensen die 
deelnam  aan de voormeting en bleek op enkele punten af te wijken: de deelnemers aan 
de groepsgesprekken zijn hoger opgeleid, hebben langere tijd diabetes en hebben een 
positievere houding ten aanzien van het toekomstige verloop van de diabetes. Verder 
ervaren zij vaker ondersteuning in de vorm van uitleg over de relatie tussen hun gedrag en 
gezondheid en hebben zij vaker het idee dat zorgverleners rekening houden met hun 
wensen ten aanzien van de behandeling. Hier dient bij de interpretatie van de bevindingen 
van de groepsgesprekken rekening mee te worden gehouden. 
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5 Belangrijkste bevindingen 
 
 
 

5.1 Ideeën en ervaringen rond zorgwijzer en zorgplan 
 
Wat zijn de ideeën en eventuele ervaringen van mensen met DM-2 rondom de Diabetes 
Zorgwijzer, het individueel zorgplan en - meer in het algemeen - hun eigen rol in de zorg 
voor diabetes? 
 
Diabetes Zorgwijzer 
Niet alle deelnemers aan de groepsgesprekken bleken een Diabetes Zorgwijzer in bezit te 
hebben. De deelnemers die bekend zijn met de zorgwijzer hebben over het algemeen een 
positieve houding ten aanzien van het instrument. De informatie wordt zeer nuttig 
gevonden. 
 
“Nuttig om alles heel compact en overzichtelijk bij elkaar te zien.” 
 
Uit de gesprekken blijkt dat de informatie in de zorgwijzer vooral als een goede basis 
wordt gezien en als waardevol voor mensen die nog niet zo lang diabetes hebben. 
 
“Ik had het graag aan het begin gehad, meteen, in plaats van dat ik het nu na twee jaar 
in handen krijg. Je zit wel in de molen en je leert ervan, maar ik had dit liever gelijk 
uitgereikt gekregen op het moment dat je te horen krijgt dat je diabetes hebt.” 
 
“Als je al tien jaar diabeet bent, dan weet je het wel.” 
 
Maar ook mensen uit de naaste omgeving van diabetespatiënten zouden veel aan de 
zorgwijzer kunnen hebben. Voor degenen die al langer diabetespatiënt zijn, kan de 
zorgwijzer vooral handig zijn als checklist of geheugensteuntje of in tijden van 
onzekerheid.  
 
“Wat er moet gebeuren, gebeurt dat inderdaad? Dat je dat zelf kunt nagaan.” 
 
“Wat kan ik nog meer doen, waar kan ik terecht?” 
 
De verschillende checklists in de zorgwijzer zijn vaak een bevestiging dat alles goed gaat 
wat betreft de zorg die de deelnemers ontvangen voor hun diabetes. 
Hierbij wordt wel de kanttekening geplaatst dat het gebruik van checklists door 
zorgverleners tijdens de contacten met patiënten erg onpersoonlijk kan zijn. 
 
Individueel Zorgplan 
Geen van de deelnemers heeft een individueel zorgplan voor de behandeling van diabetes 
op schrift, en de deelnemers zijn ook niet bekend met het instrument. Sommige deel-
nemers hebben wel de indruk dat er in de contacten met zorgverleners een structuur of 
methode wordt gehanteerd die gebaseerd is op de thema’s van het persoonlijk zorgplan.  
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“Ik heb in de vragenlijst ingevuld dat ik een zorgplan had, maar ik heb gekeken wat het 
precies inhoudt en dat gebeurt allemaal, maar er is nooit expliciet gepraat over: dit is het 
plan. Ik had er nooit van gehoord.” 
 
Over het algemeen is er geen behoefte aan een zorgplan op schrift. Mensen zijn vaak 
tevreden met de manier waarop de contacten met de zorgverleners momenteel verlopen, 
en zien geen meerwaarde in een schriftelijk vastgelegd plan. Er komt naar voren dat het 
vooral van belang is dat er sprake is van goede communicatie tussen patiënten en zorg-
verleners en dat er een vaste contactpersoon is. De onderwerpen uit het zorgplan zouden 
vooral als een gespreksagenda kunnen dienen. Een deelnemer verwoordt het als volgt: 
 
“Anders krijg je misschien een lijstje, met vinkjes, een stempel en handtekening erop, en 
nu beter, maar zo werkt het niet. Het is meer communicatie. Het zijn gesprekspunten, die 
achterwege moeten worden gelaten als het niet aan de orde is, en waarover je kunt 
praten als het aan de orde is. Dat is het positieve ervan. Dat je voor jezelf een overzicht 
hebt van wat er moet gebeuren om een beetje de ziekte onder controle te houden. De 
huisarts zou het wel kunnen benoemen van tevoren, kijk dit is het plan wat we hebben. 
Wat is nou de toegevoegde waarde van een schriftelijk iets van wat er toch al gebeurt?” 
 
Daarnaast wordt genoemd dat het handig zou zijn om in het plan gemaakte controle-
afspraken met zorgverleners vast te leggen. Door een enkeling wordt aangegeven dat, 
doordat iedere patiënt zijn eigen verhaal heeft, het ook van belang is om daarnaast een 
meer persoonlijke invulling te geven aan het plan. 
Deelnemers lijkt het vooral goed om in het eerste jaar van de diabetes gebruik te maken 
van een dergelijk zorgplan of in tijden van onzekerheid.  
 
‘Vooral eerste half of driekwart jaar, even met de neus op de feiten gedrukt. Of je wilt of 
niet, je moet eraan denken. Anders is het einde oefening.’  
 
Daarnaast wordt aangegeven dat het zorgplan geschikt zou kunnen zijn voor mensen die 
ouder zijn, of mensen die zelf minder in staat zijn om over hun diabetes na te denken. 
 
Eigen rol in zorg 
De zorgwijzer en het zorgplan zijn ook bedoeld om zelfzorg onder mensen met diabetes 
te stimuleren. Deelnemers lijken zich over het algemeen bewust te zijn van het belang van 
zelfzorg en ook zelf stappen te ondernemen om de diabetes onder controle te houden.  
Dit wordt geïllustreerd door enkele citaten van deelnemers. 
 
“Het is je eigen verantwoordelijkheid, je kunt er heel veel aan doen, niet roken, niet te 
veel alcohol, niet te veel eten, letten op de samenstelling van je voedsel, veel 
lichaamsbeweging. Heel belangrijk dat je daar bewust van bent.” 
 
“Als je voor jezelf weet welke factoren aan een hypo bijdragen, dan kun je daar rekening 
mee houden.” 
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Op grond van de verhalen van deelnemers lijkt zelfzorg in eerste instantie vaak een aan-
leiding te hebben, zoals fysieke klachten of verslechtering van de diabetes. Er lijkt dus 
niet direct sprake te zijn van een proactieve houding, gericht op het voorkomen van 
problemen. Dit wordt verder toegelicht aan de hand van de volgende uitspraak.  
 
“Op het werk ging het licht uit. Ik was extreem vermoeid, en ’s avonds kon ik geen 
nieuws meer kijken op tv. Als je er wat aan doet, dan blijkt dat je bepaalde dingen zelf in 
de hand hebt.” 
 
Een mindere mate van zelfzorg lijkt samen te hangen met de ervaring niet veel te merken 
van de diabetes, het idee dat de huidige situatie (nog) niet ernstig is en het idee niet 
precies te weten wat men zelf kan doen. Met het oog op dit laatste punt is het van belang 
te vermelden dat een van de deelnemers te kennen gaf in de zorgwijzer praktische 
informatie te missen.  
De meeste deelnemers zeggen over het algemeen te weten wat zij zelf moeten doen om 
goed voor hun diabetes te zorgen en lijken hiervoor met name af te gaan op de adviezen 
van hun zorgverleners. Een enkeling lijkt meer zelf, al dan niet in overleg met zorgverle-
ners, te bepalen op welke manier hij de diabetes in goede banen probeert te leiden. Hierbij 
moet worden opgemerkt dat de deelnemers aan de groepsgesprekken over het algemeen 
hoger opgeleide mensen zijn die al langere tijd bekend zijn met DM-2.  
 
 

5.2 Bevorderende en belemmerende factoren gebruik 
 
Wat zijn de bevorderende en belemmerende factoren voor het gebruik van beide 
instrumenten vanuit patiëntperspectief?  
 
Diabetes Zorgwijzer  
Uit de gesprekken met de deelnemers is een aantal factoren naar voren gekomen die 
mogelijk een rol spelen bij het al dan niet gebruiken van de zorgwijzer. 
De mensen die een Diabetes Zorgwijzer in bezit hadden, bleken de zorgwijzer vaak ook 
al eens ingekeken te hebben. Een deel van de deelnemers gaf echter aan geen zorgwijzer 
te hebben ontvangen via hun huisartsenpraktijk.  
Patiënten geven aan de zorgwijzer graag te gebruiken wanneer zij zelf de behoefte hebben 
om zaken rondom de diabetes op te frissen of om na te gaan of alles - rondom de zorg - 
nog gaat zoals het hoort te gaan. Tot slot lijken veranderingen in de medische situatie bij 
te dragen aan het gebruik van de zorgwijzer. Factoren die het gebruik van de zorgwijzer 
lijken te belemmeren zijn een langere ziekteduur en de ervaring dat de situatie rondom de 
diabetes stabiel is. Volgens patiënten zelf is het gebruik van de zorgwijzer vooral handig 
voor mensen die niet zo lang diabetes hebben.  
 
Individueel Zorgplan 
Uit de gesprekken met de deelnemers is eveneens een aantal factoren naar voren gekomen 
die mogelijk een rol spelen bij het al dan niet gebruiken van het zorgplan. 
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Geen van de deelnemers had een zorgplan voor zijn diabetes op schrift en geen van de 
deelnemers was bekend met het zorgplan. De onbekendheid met het zorgplan kan dan 
ook worden aangemerkt als een eerste belangrijke belemmerende factor voor het gebruik 
ervan.  
Aan de hand van de gesprekken met de deelnemers is een aantal andere mogelijke belem-
merende en bevorderende factoren naar voren gekomen. Deze komen voor een deel 
overeen met de factoren die van belang lijken te zijn voor het gebruik van de zorgwijzer. 
Een belemmerende factor voor het gebruik van het plan is dat de wijze waarop de con-
tacten, en met name de communicatie, met betrokken zorgverleners momenteel verlopen 
volgens de deelnemers goed is en zij geen aanleiding zien voor een verandering van aan-
pak. Verder komt ook ten aanzien van het zorgplan naar voren dat het gebruik ervan 
minder relevant wordt gevonden voor mensen die al langer diabetes hebben en voor 
degenen wiens situatie stabiel is. De deelnemers lijkt het gebruik van een schriftelijk 
individueel zorgplan met name wenselijk voor mensen die nog niet zo lang diabetes-
patiënt zijn en voor mensen die geconfronteerd worden met onzekerheden, bijvoorbeeld 
een grillig verloop van de diabetes. Daarnaast wordt het door de deelnemers wenselijk 
gevonden dat er bij oudere diabetespatiënten en meer passieve diabetespatiënten wordt 
gewerkt met een zorgplan.  
Onderstreept moet worden dat de bevindingen erop duiden dat mensen geen goed beeld 
hebben van de precieze inhoud en het doel van een individueel zorgplan. Mensen zien het 
zorgplan vooral als een gespreksagenda of richtlijn en niet zozeer als een middel om ver-
antwoordelijkheid en zeggenschap over gedrag en gezondheid te versterken. Het laatste 
thema, dat wordt gekenmerkt door een actieve rol van de patiënt bij de besluitvorming en 
invulling van de behandeling, lijkt sowieso nog niet sterk te leven bij mensen.  
 
Proactieve en reactieve houding  
Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat deelnemers zélf geen behoefte hebben 
om met een schriftelijk individueel zorgplan te gaan werken. Op grond van de geuite 
ideeën en houdingen van de verschillende deelnemers lijkt echter wel een onderscheid te 
kunnen worden gemaakt tussen patiënten die meer proactief dan wel reactief omgaan met 
hun diabetes. Voor deze laatste groep patiënten zou het werken met een zorgplan er 
mogelijk toe kunnen leiden dat mensen meer (pro-)actief aan de slag gaan met de zorg 
voor hun diabetes.    
 
 

5.3 Ondersteuning bij gebruik 
 
In hoeverre krijgen mensen met DM-2 ondersteuning en hebben zij behoefte aan (meer) 
ondersteuning bij het gebruik van de zorgwijzer, het individueel zorgplan en - meer in het 
algemeen - bij de manier waarop zij zelf voor hun diabetes zorgen?  
 
Uit de gesprekken met patiënten komt naar voren dat patiënten vooral ondersteuning 
ervaren vanuit de contacten met de zorgverleners in de huisartsenpraktijk, zoals de 
verpleegkundige of de diëtist. Verder blijkt dat veel patiënten zelf op zoek gaan naar 
informatie over diabetes, via internet, boeken en folders. Het gaat dan in veel gevallen om 
informatie over voeding en er blijkt onder verschillende deelnemers behoefte te zijn aan 
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meer informatie over dit onderwerp in relatie tot bloedwaarden. Uit de gesprekken is ook 
gebleken dat niet iedereen zijn waarden op schrift mee naar huis krijgt. Slechts een enke-
ling heeft een cursus over diabetes gevolgd of een bijeenkomst bezocht.  
De meerderheid is niet bekend met dergelijke initiatieven. De meeste deelnemers blijken 
geen behoefte te hebben aan extra ondersteuning bij hun diabetes zolang alles goed gaat 
en zij geen problemen ervaren. 
 
 

5.4 Kernpunten 
 
Diabetes Zorgwijzer 
• Deelnemers onderstrepen het belang van het gebruik van de Diabetes Zorgwijzer. Zij 

vinden het vooral belangrijk dat mensen, zodra zij horen dat zij diabetes hebben, de 
zorgwijzer ontvangen. Niet alle deelnemers hadden echter een Diabetes Zorgwijzer in 
bezit. 

 
Schriftelijk individueel zorgplan 
• Deelnemers zijn niet bekend met het individueel zorgplan en hebben ook geen goed 

beeld van wat het (werken met een) zorgplan inhoudt. Deelnemers zien het vooral als 
een gespreksagenda en niet zozeer als een middel om verantwoordelijkheid en zeggen-
schap over gedrag en gezondheid te versterken. 

• Mensen zien op dit moment voor henzelf vaak geen meerwaarde in het werken met 
een zorgplan, omdat zij de huidige zorgaanpak goed vinden en daardoor geen aan-
leiding zien voor een verandering hiervan.   

• Deelnemers vinden het vooral wenselijk om met een zorgplan aan de slag te gaan bij 
nieuwe diabetespatiënten en in het geval van onzekere of veranderde omstandigheden 
ten aanzien van de diabetes. Verder gaven zij aan dat het werken met een zorgplan 
nuttig zou kunnen zijn voor oudere diabetespatiënten en meer passieve patiënten.  

• Naast de inschatting van de deelnemers zelf, laat een analyse van de geuite ideeën en 
houdingen van de deelnemers zien dat mensen variëren in de mate waarin zij een 
actieve rol op zich nemen in het zorgproces en in de mate waarin zij het vertrouwen 
hebben dat zij om kunnen gaan met deze rol. Voor mensen die passief of reactief zijn, 
zou ondersteuning kunnen helpen bij het innemen van een meer proactieve rol.  

• Deelnemers ervaren vanuit de contacten met de zorgverleners in de huisartsenpraktijk, 
zoals de verpleegkundige, ondersteuning bij de omgang met de diabetes. Daarnaast 
gaan zij ook zelf op zoek naar informatie over leven met diabetes. De meesten hebben 
geen behoefte aan extra ondersteuning zolang alles goed gaat. 
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Deel 2a: Vragenlijstonderzoek diabeteszorgverleners 
 
 

6 Methode 
 
 

6.1 Dataverzameling en respons voormeting 
 
Dataverzameling 
In de periode oktober-november 2010 werd een (online) vragenlijst uitgezet onder 
diabeteszorgverleners van drie deelnemende zorggroepen. Bij de vierde zorggroep werd 
in mei 2011 gestart met deze dataverzameling, omdat deze zorggroep later instroomde in 
het DVN-pilotproject. 
 
Alle huisartsen -  aangesloten bij de vier deelnemende zorggroepen - werden via een e-
mail bericht uitgenodigd voor deelname aan het evaluatieonderzoek. Via hetzelfde e-mail 
bericht konden zij toegang krijgen tot de online enquête. 
Binnen twee zorggroepen werden eveneens zogenoemde tweede zorgverleners (de prak-
tijkondersteuner, praktijkverpleegkundige of diabetesverpleegkundige) direct via een e-
mail bericht uitgenodigd voor deelname aan de enquête.   
Bij de overige twee zorggroepen werd een andere aanpak gehanteerd. Huisartsen van 
deze zorggroepen werden gevraagd om de link naar de online enquête door te sturen naar 
een tweede zorgverlener in hun praktijk met het verzoek de online enquête in te vullen.  
Er werden meerdere reminders gestuurd aan alle huisartsen/tweede zorgverleners van wie 
bekend was dat zij de enquête nog niet hadden ingevuld. 
 
In de vragenlijst lag de nadruk op de mate waarin zorgverleners op dat moment werkten 
met de zorgwijzer en met individuele zorgplannen dan wel de intentie hadden om hiermee 
te gaan werken. Daarnaast werd gevraagd naar de bekendheid met mogelijkheden voor 
ondersteuning aan patiënten bij het gebruik van de zorgwijzer en het zorgplan. 
 
Respons 
In totaal zijn 407 zorgverleners direct via een e-mailbericht uitgenodigd voor deelname 
aan het onderzoek. Het is niet bekend hoeveel zorgverleners er indirect zijn benaderd. 
 
In totaal hebben 180 huisartsen en tweede zorgverleners de vragenlijst ingevuld. Omdat 
niet te herleiden is hoeveel huisartsen een tweede diabeteszorgverlener in hun praktijk 
daadwerkelijk gevraagd hebben de enquête in te vullen, kunnen er geen uitspraken 
gedaan worden omtrent de respons van de totale groep. Tabel 6.1 laat zien van welke 
zorggroepen de ingevulde enquêtes afkomstig waren.  
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Tabel 6.1: Benaderde diabeteszorgverleners en respons op de voormeting, per 
zorggroep 

 
Zorggroep  Benaderde 

huisartsen 
Respons 

huisartsen 
Benaderde 2e 

zorgverl. 
Respons 

2e zorgverl. 
Respons 
indirect 

benaderde 
2e zorgverl. 

Totale 
respons 

 n n (%) n n  n  
A 33 22 (67) - - 2 24 
B 6 3 (50) 1 1 - 4 
C 164 56 (34) - - 8 64 
Onbekend  13   20 33 
       
Zorggroep Benaderde 

huisartsen en 
2e zorgverl. 

Respons 
huisartsen 
en 2e 
zorgverl.     

D 203 55 (27)   - 55 
       
      180 
 
 

6.2 Dataverzameling en respons nameting 
 
Dataverzameling 
Eind 2012 is wederom op eenzelfde wijze een (online) vragenlijst onder deze doelgroep 
uitgezet. Er werden meerdere reminders gestuurd aan alle huisartsen/tweede zorgver-
leners van wie bekend was dat zij de enquête nog niet hadden ingevuld 
 
In deze vragenlijst lag de nadruk op het daadwerkelijke gebruik van de zorgwijzer en het 
zorgplan op continuering van het gebruik van deze instrumenten, en ervaringen met 
ondersteuning van patiënten bij het gebruik ervan. 
 
Respons 
In totaal zijn 434 zorgverleners direct via een e-mailbericht uitgenodigd voor deelname 
aan het onderzoek. Het is niet bekend hoeveel zorgverleners er indirect zijn benaderd. 
 
In totaal hebben 184 huisartsen en tweede zorgverleners de vragenlijst ingevuld. Omdat 
niet te herleiden is hoeveel huisartsen een tweede diabeteszorgverlener in hun praktijk 
daadwerkelijk gevraagd hebben de enquête in te vullen, kunnen er geen uitspraken 
gedaan worden omtrent de respons van de totale groep. Tabel 6.2 laat zien van welke 
zorggroepen de ingevulde enquêtes afkomstig waren.  
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Tabel 6.2: Benaderde diabeteszorgverleners en respons op de nameting, per zorggroep 
 
Zorggroep  Benaderde 

huisartsen 
Respons 
huisartsen 

Benaderde 2e 
zorgverleners 

Respons 2e 
zorgverleners 

Respons 
indirect 
benaderde 2e 
zorgverleners 

Totale 
respons  

 n n (%) n n  n n 
A 33 20 (61) - - 4 24 
B 5 4 (80) 1 1 - 5 
C 180 38 (21) - - 16 54 
Onbekend  24   13 37 
       
Zorggroep Benaderde 

huisartsen 
en 2e 

zorgverl. 

Respons 
huisartsen 

en 2e 
zorgverl.     

D 215 64 (30)   - 64 
       
      184 
 
 

6.3 Data-analyse 
 
De gegevens zijn geanalyseerd aan de hand van beschrijvende statistiek. Verschillen 
tussen subgroepen zorgverleners wat betreft scores en percentages zijn getoetst via 
variantie-analyse (ANOVA), t-toetsen (Student’s t-test) en kruistabellen in combinatie 
met de Chi-kwadraat toets en Fisher’s exact toets. In het rapport wordt gesproken over 
verschillen wanneer deze significant zijn op een niveau van p< 0.05. 
 
 

6.4 Kenmerken respondentgroepen 
 
Respondentengroep voormeting 
In tabel 6.3 staan de achtergrondkenmerken van de diabeteszorgverleners die op de voor-
meting de enquête hebben ingevuld. Iets meer dan de helft van de zorgverleners is vrouw. 
De meeste zorgverleners zijn 50 tot en met 59 jaar oud.  
Circa 60% is huisarts, één op de vijf is praktijkondersteuner, en de overige respondenten 
zijn diabetesverpleegkundigen of praktijkverpleegkundigen.  
 
Respondentengroep nameting  
In tabel 6.4 staan de achtergrondkenmerken van de diabeteszorgverleners die aan de 
nameting hebben deelgenomen. Circa 60% is vrouw, het aandeel vrouwen is hiermee 
hoger dan op de voormeting. De meeste zorgverleners zijn, net als op de voormeting, 50 
tot en met 59 jaar oud. Circa 60% is huisarts, één op de vijf is praktijkondersteuner, en 
wederom één op de vijf is praktijkverpleegkundige.  
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Tabel 6.3: Samenstelling groep diabeteszorgverleners, voormeting   
 
 Respondenten (n=180) 
 n % 
Geslacht   
Man 81 45 
Vrouw 99 55 
   
Leeftijd   
<30 7 4 
30-39 28 15 
40-49 59 33 
 50-59 74 41 
>60 12 7 
   
Discipline   
Huisarts 109 61 
Diabetesverpleegkundige 8 4 
Praktijkondersteuner 37 21 
Praktijkverpleegkundige 24 13 
Overig 2 1 
 
 
Tabel 6.4: Samenstelling groep diabeteszorgverleners, nameting   
 
 Respondenten (n=184) 
 N % 
Geslacht   
Man 70 38 
Vrouw 112 62 
Onbekend 2  
   
Leeftijd   
<30 4 2 
30-39 26 15 
40-49 56 33 
50-59 72 42 
>60 14 8 
Onbekend 12  
   
Discipline   
Huisarts 105 57 
Diabetesverpleegkundige 3 2 
Praktijkondersteuner 37 20 
Praktijkverpleegkundige 37 20 
Overig 2 1 
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7 Resultaten 
 
 
 

7.1 NDF Zorgstandaard en Diabetes Zorgwijzer 
 
Op de voormeting was 57% van de diabeteszorgverleners bekend met de NDF zorgstan-
daard DM-2 en 51% met de diabetes zorgwijzer (figuur 7.1). Tweede zorgverleners 
(POH’s, praktijkverpleegkundigen, diabetesverpleegkundigen) bleken vaker bekend met 
de zorgstandaard (80%) en de zorgwijzer (72%) dan huisartsen (respectievelijk 43% en 
37%). 
 
 
Figuur 7.1:  Bekendheid met de NDF Zorgstandaard DM-2 en de Diabetes Zorgwijzer 

type 2 op de voormeting (n=180) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In vergelijking met de voormeting, is op de nameting (eind 2012) een groter deel van de 
diabeteszorgverleners bekend met de zorgstandaard en de zorgwijzer. Op de voormeting 
lag dit percentage nog op respectievelijk 57% en 51%, op de nameting in 2012 op res-
pectievelijk 75% en 77% (figuur 7.2). Net als op de voormeting zijn POH’s, praktijk-
verpleegkundigen, diabetesverpleegkundigen vaker bekend met de zorgstandaard (86%) 
en de zorgwijzer (90%) dan huisartsen (in beide gevallen 67%). 
 
NDF zorgstandaard als norm 
Op de nameting is aan de zorgverleners die bekend zijn met de zorgstandaard gevraagd 
in hoeverre zij deze standaard als de norm voor goede diabeteszorg beschouwen. De 
resultaten laten zien dat op een schaal van 1 (helemaal niet) tot 5 (helemaal wel) dit 
gemiddeld wordt beoordeeld met een 3.9. Huisartsen en tweede zorgverleners verschillen 
niet wat betreft deze beoordeling. 

49%
51%

niet bekend met zorgwijzer

wel bekend met zorgwijzer
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Figuur 7.2:  Bekendheid met de NDF Zorgstandaard DM-2 en de Diabetes Zorgwijzer 
type 2 op de nameting (n=184, n=181) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waarde Diabetes Zorgwijzer 
Diabeteszorgverleners die op de voormeting bekend waren met de zorgwijzer is destijds 
gevraagd of zij denken dat het een waardevol instrument kan zijn voor patiënten bij de 
zelfzorg voor hun diabetes. Ruim de helft (59%) was van mening dat het erg waardevol 
kan zijn; een derde gaf aan dat het enigszins waardevol kan zijn, 7% kon dit niet beoor-
delen, en slechts 1% dacht van niet.  
Op de nameting is zorgverleners eveneens deze vraag voorgelegd. Ruim de helft (56%) 
beschouwt de zorgwijzer als een enigszins waardevol instrument en ruim een derde 
(38%) denkt dat het erg waardevol kan zijn. Op de voormeting lag dit laatste percentage 
nog op 59%. Vijf procent kan dit niet beoordelen en 1% denkt dat de zorgwijzer niet 
waardevol is. Huisartsen en tweede zorgverleners verschillen niet wat betreft deze 
beoordeling. 
 
Attenderen op Diabetes Zorgwijzer 
Op de nameting is aan zorgverleners gevraagd of zij patiënten attenderen op de 
zorgwijzer. Iets minder dan de helft (46%) geeft aan dit soms te doen. Circa drie op de 
tien doen dit meestal, en één op de tien altijd. Twaalf procent doet dit nooit. Tweede 
zorgverleners attenderen patiënten hier vaker op dan huisartsen (figuur 7.3). 
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Figuur 7.3: Mate waarin diabeteszorgverleners patiënten met DM-2 attenderen op de 
zorgwijzer, naar type zorgverlener, op de nameting (n=138) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 Kernpunten voor- en nameting diabeteszorgverleners rond Diabetes 
Zorgwijzer 
 
• Op de nameting (eind 2012) zijn diabeteszorgverleners vaker bekend met de NDF-

Zorgstandaard (75%) en zorgwijzer (77%) dan ten tijde van de voormeting (respec-
tievelijk 57% en 51%). 

• Op zowel de voor- als nameting zijn POH’s, praktijkverpleegkundigen, diabetesver-
pleegkundigen vaker bekend met de zorgstandaard en de zorgwijzer dan huisartsen. 
Ook attenderen POH’s, praktijkverpleegkundigen, diabetesverpleegkundigen patiënten 
vaker op de zorgwijzer dan huisartsen. 

 
 

7.3 Individueel Zorgplan 
 
Eén van de elementen uit de NDF-Zorgstandaard en de Diabetes Zorgwijzer is het 
opstellen van een schriftelijk individueel zorgplan voor elke patiënt met DM-2.  
Aan diabeteszorgverleners zijn op de voor- en de nameting vragen voorgelegd over of 
men reeds een schriftelijk individueel zorgplan opstelt voor patiënten met DM-2 dan wel 
de intentie heeft om dit te gaan doen. Tevens zijn vragen gesteld over ervaringen met 
ondersteuning van patiënten bij het gebruik van de zorgwijzer en het individueel 
zorgplan. Opgemerkt dient te worden dat er in de analyse geen onderscheid is tussen een 
schriftelijk dan wel mondeling zorgplan.  
 
Gebruik individueel zorgplan 
Iets minder dan de helft (47%) van de diabeteszorgverleners gaf op de voormeting aan 
geen individueel zorgplan op te stellen voor patiënten met DM-2. Negenendertig procent 
deed dit voor een deel van de patiënten, en slechts 14% voor alle patiënten. 
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Twee derde (67%) van de zorgverleners die met zorgplannen werken, gaf aan het zorg-
plan schriftelijk (ofwel op papier ofwel digitaal) vast te leggen. De rest van hen (33%) 
deed dit niet. 
 
De groep die aangaf bij een deel van de patiënten niet hiermee te werken, noemde als 
belangrijkste reden hiertoe een hoge leeftijd van patiënten (67%), gevolgd door een 
gebrek aan motivatie bij patiënten (51%) (figuur 7.4 ). 
 
 
Figuur 7.4:  Redenen om bij een deel van de patiënten niet te werken met een zorgplan 

op de voormeting (n=63) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de nameting (eind 2012) laat 35% van de diabeteszorgverleners weten geen indivi-
dueel zorgplan op te stellen voor patiënten met DM-2. Vijfenvijftig procent doet dit voor 
een deel. Dit laatste percentage was op de voormeting lager, namelijk 39%. Slechts 10% 
doet dit op de nameting voor alle patiënten met DM-2. De praktijkondersteuner wordt op 
de nameting het vaakst genoemd als betrokken zorgverlener bij het werken met 
zorgplannen (85%), gevolgd door de huisarts (53%).  
Huisartsen en tweede zorgverleners verschillen niet in de mate waarin ze aangeven dat er 
in de praktijk zorgplannen worden opgesteld (ongeacht bij hoeveel patiënten). Ook zijn er 
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geen verschillen gevonden tussen zorgverleners van verschillende leeftijden. Wel is er 
een verschil tussen de drie grote zorggroepen. Figuur 7.5 laat zien dat binnen zorggroep 
A het vaakst zorgplannen worden opgesteld en binnen zorggroep C het minst. 
 
 
Figuur 7.5: Percentage zorgverleners dat zorgplannen opstelt naar zorggroep op de 

nameting (n=142) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het merendeel (81%) van de zorgverleners die op de nameting met zorgplannen werken, 
legt het zorgplan schriftelijk (ofwel op papier ofwel digitaal) vast. De rest van hen (19%) 
doet dit niet. 
 
De groep zorgverleners die op de nameting aangeeft bij een deel van de patiënten met 
DM-2 niet te werken met een zorgplan, doet dit vaak niet vanwege een hoge leeftijd van 
patiënten (62%), gevolgd door een gebrek aan motivatie bij patiënten (60%) (figuur 7.6). 
Deze twee redenen kwamen op de voormeting eveneens het vaakst naar voren (zie figuur 
7.4). 
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Figuur 7.6:  Redenen om bij een deel van de patiënten niet te werken met een zorgplan 
op de nameting (n=98) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezamenlijk opstellen van het zorgplan  
Circa een derde van de zorgverleners (32%) die op de nameting met een zorgplan wer-
ken, geeft aan dat het plan altijd samen met de patiënt en/of zijn of haar naaste omgeving 
vastgesteld wordt. De rest van de zorgverleners doet dit meestal (38%), soms (25%) of 
nooit (5%). Op de voormeting werden overeenkomstige percentages gevonden. 
Aan de zorgverleners die op de nameting aangeven dit niet altijd te doen, is gevraagd wat 
de redenen hiervoor zijn. De meest genoemde redenen zijn gebrek aan behoefte onder 
patiënten en/of naaste omgeving om het zorgplan gezamenlijk op te stellen (63%) en een 
hoge leeftijd van patiënten (53%) (figuur 7.7). Dit waren eveneens de meest genoemde 
redenen op de voormeting (data niet weergegeven). 
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Figuur 7.7:  Redenen voor het niet gezamenlijk met de patiënt en/of zijn omgeving 
opstellen van een zorgplan op de nameting (n=75) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementen zorgplan 
Zorgverleners die met zorgplannen werken is op de nameting gevraagd welke elementen 
er in de zorgplannen aanwezig zijn. Het element beschrijving van de doelen/streefwaar-
den is in 86% van de zorgplannen aanwezig (figuur 7.8). Daarnaast is in het zorgplan 
vaak een beschrijving van de wijze waarop doelen/streefwaarden te bereiken (69%), 
alsook het risicoprofiel van de patiënt (70%) opgenomen. Een beschrijving van de ver-
antwoordelijkheden van  zorgverleners is het minst vaak opgenomen(28%). Dit waren 
eveneens de meest/minst genoemde elementen op de voormeting (data niet weergegeven). 
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Figuur 7.8:  Door zorgverleners gerapporteerde elementen van het zorgplan op de 
nameting (n=98) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waargenomen effecten  
Gevraagd naar de waargenomen effecten als gevolg van het gebruik van de zorgwijzer en 
het zorgplan door patiënten, geven zorgverleners op de nameting het vaakst aan dat 
patiënten meer betrokken zijn bij de diabetes en de zorg hiervoor (58%), gevolgd door 
meer inzicht bij patiënten in hun diabetes en de zorg (49%) (figuur 7.9). 
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Figuur 7.9:  Waargenomen effecten door zorgverleners als gevolg van gebruik 
zorgwijzer/zorgplan door patiënten op de nameting (n=97) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ervaren knelpunten  
Ook is op de nameting gevraagd of zorgverleners knelpunten ervaren bij het werken met 
zorgplannen. Twee derde (66%) geeft aan dat dit het geval is. Huisartsen en tweede zorg-
verleners verschillen niet wat betreft het ervaren van knelpunten. Zorgverleners van ver-
schillende leeftijden en zorgverleners uit de drie grote zorggroepen verschillen eveneens 
niet wat betreft dit aspect. 
 
Zorgverleners die knelpunten ervaren, geven het vaakst aan dat de tijdsinvestering een 
knelpunt is (68%), gevolgd door een gebrek aan motivatie onder patiënten om met een 
zorgplan te werken (54%). Ook geeft een aanzienlijk deel aan het lastig te vinden om 
patiënten te motiveren (51%) en dat patiënten het moeilijk vinden om met een zorgplan te 
werken (46%) (figuur 7.10). Uit de open antwoorden van zorgverleners komt regelmatig 
naar voren dat de vastlegging van het zorgplan een knelpunt is, omdat er geen duidelijk 
(digitaal) format is.    
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Figuur 7.10:  Gerapporteerde knelpunten bij het werken met individuele zorgplannen door 
zorgverleners die knelpunten ervaren op de nameting (n=65) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intentie te blijven werken met zorgplannen  
Een meerderheid van de zorgverleners die op de nameting met een zorgplan werken is dit 
ook van plan om te blijven doen (71%) en de rest (29%) weet dit nog niet. Er zijn geen 
verschillen gevonden tussen zorgverleners naar type functie (huisartsen en tweede zorg-
verleners), naar leeftijd en naar aangesloten zorggroep (dit is alleen onderzocht voor de 
drie grote zorggroepen).    
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Intentie gebruik individueel zorgplan  
Zevenenveertig procent (n=83) van de diabeteszorgverleners gaf op de voormeting aan 
dat er in hun huisartsenpraktijk niet met zorgplannen gewerkt wordt. Op de vraag of zij 
dit van plan waren, antwoordde 30% dit van plan te zijn voor een deel van de patiënten en 
16% voor alle patiënten. Zorgverleners die dit niet van plan waren voor een deel van hun 
patiëntenpopulatie, gaven als reden hiervoor een hoge leeftijd van patiënten (68%). Ook 
werd door zorgverleners aangegeven dat patiënten niet gemotiveerd (52%) of goed in 
staat (48%) zijn om met een zorgplan te werken (figuur 7.11). 
 
Het grootste deel (38%) gaf aan niet te weten of zij met zorgplannen aan de slag gaan en 
16% had hiertoe geen plannen. Degenen zonder plannen hiertoe gaven het vaakst aan dat 
tijdgebrek hier de reden voor was (60%), gevolgd door het niet op de hoogte zijn hiervan 
(40%), gebrek aan belang onder zorgverleners (40%), en de hoge leeftijd van patiënten 
(40%). 
 
 
Figuur 7.11:  Redenen om bij een deel van de patiënten niet te werken met een zorgplan 

op de voormeting (n=25) 
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Op de nameting is zorgverleners die niet met zorgplannen werken (n=62) eveneens ge-
vraagd of zij van plan zijn om dit te gaan doen. Vijfendertig procent antwoordt dit van 
plan te zijn voor een deel van de patiënten; 11% is dit van plan voor alle patiënten.  
Zorgverleners die bij een deel van de patiënten niet van plan zijn te werken met zorg-
plannen geven het vaakst als reden hiervoor de hoge leeftijd van patiënten (68%) en het 
gebrek aan motivatie bij patiënten (64%) (figuur 7.12). 
 
Net als op de voormeting geeft het grootste deel (44%) aan niet te weten of zij met zorg-
plannen gaan werken. Tien procent heeft hiertoe geen plannen. Zorgverleners die dit niet 
van plan zijn (n=6) geven als reden hiervoor het vaakst aan dat patiënten hier geen be-
hoefte aan hebben (n=4), gevolgd door dat patiënten niet goed in staat of gemotiveerd 
zijn (beide n=3) om met een zorgplan te werken. Ook wordt gebrek aan belang en tijd 
onder zorgverleners genoemd (beide n=3). 
 
 
Figuur 7.12:  Redenen om bij een deel van de patiënten niet te werken met een zorgplan 

op de nameting (n=22) 
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Ondersteuning bij gebruik individueel zorgplan  
Ondersteuning vanuit DVN 
Op de voormeting is aan zorgverleners gevraagd of men bekend was met ondersteuning 
vanuit DVN (in de regio) aan patiënten bij het gebruik van de zorgwijzer en het zorgplan. 
Circa drie kwart (73%) bleek hier (nog) niet bekend mee. Hierbij moet worden opgemerkt 
dat ten tijde van de voormeting de ondersteuning vanuit DVN ook nog niet geheel was 
opgestart.  
 
Op de nameting is eveneens gevraagd naar de bekendheid met extra ondersteuning vanuit 
DVN aan patiënten bij het gebruik van de zorgwijzer en het zorgplan. Circa zeven op de 
tien zorgverleners (69%) zijn hier op de nameting niet bekend mee. Huisartsen en tweede 
zorgverleners verschillen niet wat betreft hun bekendheid hiermee.  
Van degenen die hier wel bekend mee zijn, wijst meer dan de helft  (57%) patiënten hier 
soms op, 26% doet dit meestal of altijd. Het gaat dan onder andere om groepsbijeenkom-
sten, voorlichtingsavonden, schriftelijke en digitale informatie, en mogelijkheden voor 
buddy/lotgenotencontact. Zeventien procent doet dit nooit. 
 
Ondersteuning vanuit de praktijk/zorggroep 
Op de voormeting is ook aan zorgverleners gevraagd of er vanuit hun praktijk en/of zorg-
groep ondersteuning geboden wordt aan patiënten bij het gebruik van de zorgwijzer en 
het individueel zorgplan. Circa twee op de vijf zorgverleners (38%) gaven aan dat dit niet 
het geval was. Eén op de vijf (19%) wist dit niet. Drieënveertig procent bood vanuit hun 
praktijk en/of zorggroep ondersteuning aan patiënten bij het gebruik via één of meerdere 
ondersteuningsvormen. Het ging daarbij veelal om individuele ondersteuning door de 
zorgverlener (75%). 
 
Op de nameting is aan zorgverleners meer specifiek gevraagd in hoeverre er bij de ge-
leverde diabeteszorg vanuit hun samenwerkingsverband aandacht is voor ondersteuning 
van het zelfmanagement van patiënten. Dit werd bevraagd aan de hand van een vraag uit 
de ACIC (Assessment of Chronic Illness Care scale; MacColl Institute for Healthcare 
Innovation, 2004; Nederlandse versie: Cramm et al., 2011). De ACIC meet in hoeverre er 
binnen de zorg aandacht is voor de elementen van het ‘Chronic Care Model’. 
Gemiddeld wordt door zorgverleners een score van zes gegeven op een schaal van 0 tot 
11, waarbij een hoge score een hoge mate van aandacht weerspiegelt. Dit duidt erop dat 
er wel in enige mate zelfmanagementondersteuning wordt aangeboden door speciale 
zorgverleners die hiervoor zijn aangesteld. Deze zorgverleners zijn verbonden aan een 
praktijk, specialisme of patiëntgroep en zien patiënten na verwijzing. Er is wel enige 
variatie tussen de scores van zorgverleners. 
Gekeken is of er verschillen zijn tussen de zorggroepen wat betreft de aandacht hiervoor. 
Dit is gedaan door de scores van zorgverleners uit de drie grote zorggroepen met elkaar te 
vergelijken. De resultaten laten geen verschillen zien. 
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7.4 Kernpunten voor- en nameting diabeteszorgverleners rond individueel 
zorgplan 
 
• Zorgverleners geven op de nameting vaker aan voor een deel van hun patiënten een 

zorgplan op te stellen (55%) in vergelijking met de voormeting (39%), 35% doet dit 
in het geheel niet (voormeting:47%) en 10% doet dit voor alle patiënten met DM-2 
(voormeting: 14%). 

• De meerderheid van de zorgverleners (71%) die op de nameting met zorgplannen 
werken heeft de intentie dit te blijven doen.  

• De praktijkondersteuner is het vaakst betrokken bij het werken met zorgplannen. 
• Zorgverleners aangesloten bij verschillende zorggroepen verschillen op de nameting 

als het gaat om het opstellen van zorgplannen. 
• De meest voorkomende elementen in zorgplannen volgens zorgverleners zijn de 

doelen/streefwaarden van patiënten, de beschrijving van de wijze waarop deze te 
bereiken en het risicoprofiel van patiënten. 

• In 2012 legt het merendeel (81%) van de zorgverleners het zorgplan schriftelijk 
(ofwel op papier ofwel digitaal) vast. Op de voormeting was dit nog 67%. 

• Twee derde ervaart op de nameting knelpunten bij het werken met zorgplannen. 
Genoemde knelpunten zijn tijdgebrek, gebrek aan motivatie bij patiënten, moeilijk 
vinden om patiënten te motiveren, en de ervaring dat patiënten het moeilijk vinden om 
met een plan te werken. Ook wordt het ontbreken van een format voor het vastleggen 
van een zorgplan een aantal maal als knelpunt genoemd. 

• Zorgverleners rapporteren op de nameting meer betrokkenheid en inzicht door pa-
tiënten in de diabetes en de zorg daarbij als gevolg van het werken met zorgplannen.  

• Van de zorgverleners die eind 2012 nog niet werken met zorgplannen, is circa een 
derde dit wel van plan voor een deel van de patiënten, en een kleiner deel (11%) is dit 
van plan voor alle patiënten. Het grootste deel (44%) weet dit niet. Op de voormeting 
gaf nog 16% aan hiertoe geen plannen te hebben, op de nameting is dit 10%.  

• Veel genoemde redenen om bij (een deel van de) patiënten niet te werken met zorg-
plannen zijn de hoge leeftijd van patiënten, gebrek aan behoefte, motivatie, mogelijk-
heden bij patiënten en gebrek aan belang en tijd onder zorgverleners. 

• Op de voormeting was 73% van de zorgverleners (nog) niet bekend met extra onder-
steuning vanuit DVN aan patiënten bij het gebruik van de zorgwijzer en het zorgplan. 
Op de nameting is dit 69%. Van de zorgverleners die ten tijde van de nameting 
bekend zijn met deze ondersteuning, geeft meer dan de helft aan (57%) hier soms 
patiënten ook op te wijzen, 26% doet dit meestal of altijd. Het gaat dan onder andere 
om groepsbijeenkomsten, voorlichtingsavonden, schriftelijke en digitale informatie, 
en mogelijkheden voor buddy/lotgenotencontact. 
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Deel 2b:  Groepsgesprek diabeteszorgverleners en DVN-
vrijwilligers 

 
 

8 Methode 
 
Begin 2013 is een gesprek gevoerd met diabeteszorgverleners en vrijwilligers van DVN 
die betrokken waren bij een DVN-projectactiviteit (in één van de pilotregio’s) ter onder-
steuning van het gebruik van de zorgwijzer door mensen met DM-2. Het doel van dit 
gesprek was inzicht te verkrijgen in het verloop van de projectactiviteit en de ervaringen 
van de betrokkenen met de geboden ondersteuning in het kader van het project. In dit deel 
worden de belangrijkste bevindingen besproken. 
 
 

8.1 Beschrijving projectactiviteit 
 
De projectactiviteit behelsde een drietal bijeenkomsten voor mensen met DM-2 in 
september, oktober en november 2012, die in principe door alle deelnemers werden 
doorlopen. 
 
Voorafgaande aan de bijeenkomst kregen deelnemers een informatiepakket thuis gestuurd 
met daarin het Individueel Zorgplan Diabetes, de Zorgwijzer Diabetes Type 2 plus een 
opdracht voor de eerste bijeenkomst. 
Elke bijeenkomst behandelde een bepaald thema, te weten:  
Zelfredzaamheid, Voetzorg en Bloeddruk.  
De bijeenkomsten volgden een vast patroon bestaande uit: 
• informatieverstrekking over het betreffende thema; 
• onderlinge patiëntencontacten (tafelgesprekken) onder begeleiding van DVN- en 

zorgprofessionals; 
• ontmoetingen met vertegenwoordigers van zorgverleners, zoals diëtisten, 

voetzorgverleners, apotheker, huisartsen, fysiotherapeuten, mantelzorgsupport, hart- 
en vaatspecialisten, en zorgorganisaties (zogenoemde ‘marktplaats’ gebaseerd op Dia-
Corner); 

• ontmoetingen, ervaringsuitwisselingen tussen partners van patiënten; 
• workshop; 
• evaluatie (en voorbereiding op eventuele volgende bijeenkomst). 
Tijdens alle bijeenkomsten was er ruimte voor persoonlijke aandachtspunten van mensen 
met DM-2 en hun eventuele partners, en werden mensen door zorgprofessionals en 
ervaringsdeskundigen van DVN uitgenodigd en begeleid om persoonlijke doelstellingen 
te vertalen naar actie. 
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8.2 Doelgroep, selectie en respons groepsgesprek 
 
De doelgroep bestaat uit begeleiders van de bijeenkomsten voor mensen met DM-2 
(projectactiviteit) die eind 2012 door Diabetesvereniging Nederland (DVN) en één van de 
betrokken zorggroepen zijn georganiseerd.  
Betrokken begeleiders zijn in januari 2013 per e-mail bericht uitgenodigd om deel te 
nemen aan het groepsgesprek. In totaal zijn twintig personen benaderd. Op basis van de 
aanmeldingen is één groepsgesprek met negen deelnemers georganiseerd in februari 
2013. Onder de deelnemers waren vier vrijwilligers/ervaringsdeskundigen van DVN en 
vijf zorgprofessionals (vier diabetesverpleegkundigen en één praktijkondersteuner). 
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9 Belangrijkste bevindingen 
 
 
 

9.1 Deelnemers bijeenkomsten 
 
Tijdens de zogenoemde ‘metercontrole’ dagen die in de pilotregio werden georganiseerd 
werden 100 mensen met DM-2 uitgenodigd om deel te nemen aan de drie bijeenkomsten. 
In totaal hebben ruim 100 mensen (patiënten én partners) zich aangemeld voor de bijeen-
komsten, echter niet al deze mensen hebben daadwerkelijk deelgenomen. Precieze deel-
nemersaantallen zijn niet bekend. Met name de opkomst tijdens de eerste bijeenkomst 
was laag (circa 60 deelnemers). Een mogelijke verklaring die hiervoor werd gegeven door 
de betrokkenen is dat er te veel tijd was verstreken tussen het moment van de informatie-
brief over de bijeenkomsten en de eerste bijeenkomst. Hierdoor waren mensen de 
bijeenkomst mogelijk vergeten. 
 
Deelnemers aan het gesprek gaven aan dat de groep patiënten die deelnam aan de drie 
bijeenkomsten zeer gevarieerd was. Zo waren er mensen aanwezig bij wie recentelijk 
diabetes was vastgesteld en mensen die al jaren diabetes hebben. Patiënten ouder dan 65 
jaar waren vertegenwoordigd, alsook patiënten in de leeftijd van 45-50 jaar. Hier werd 
ook rekening mee gehouden bij de selectie. 
Een zorgverlener merkte op het jammer te vinden dat zij geen patiënten uit hun eigen 
praktijk konden uitnodigen voor deelname aan de bijeenkomsten. 
 
 

9.2 Rol begeleiders bijeenkomsten 
 
De begeleiders hadden tijdens de bijeenkomsten een rol als gespreksleider. Hun rol werd 
niet bekend gemaakt aan de deelnemende patiënten en partners. 
De gespreksleiders hadden de taak om gesprekken te stimuleren tussen patiënten over 
ervaringen alsook persoonlijke wensen. Patiënten was gevraagd om ter voorbereiding op 
de bijeenkomsten reeds na te denken over hun wensen en doelen.  
Ter voorbereiding op de taak als gespreksleider volgden de begeleiders een korte training. 
Begeleiders merkten dat het leiden van de gesprekken een groeiproces was en dat dit 
steeds beter verliep naarmate de bijeenkomsten vorderden.  
 
 

9.3 Opzet bijeenkomsten 
 
Een standaard onderdeel van de bijeenkomsten was een voorlichtingssessie over het 
thema van de betreffende bijeenkomst. Een volgens de begeleiders belangrijk aan-
dachtspunt hierbij is de moeilijkheidsgraad en relevantie van de verstrekte informatie. 
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Wat betreft de groepsgesprekken tussen patiënten, merkten de begeleiders op dat deze 
activiteit voldeed aan de behoefte van zowel patiënten als van henzelf. Deelnemende 
patiënten en partners vonden het volgens de begeleiders fijn om met elkaar in gesprek te 
gaan. Wat met name opviel was dat mensen heel open en vertrouwelijk met elkaar in 
gesprek gingen.  
Begeleiders vonden de gesprekken boeiend, waarbij werd opgemerkt dat er in de dage-
lijkse praktijk vaak geen tijd is voor dergelijke gesprekken met patiënten.  
 
Een ander vast onderdeel van de bijeenkomsten was de zogenoemde ‘marktplaats’ waar-
voor steeds andere zorgverleners/-organisaties, die betrokken zijn bij de diabeteszorg, 
werden uitgenodigd om voorlichting te geven aan patiënten. Geconstateerd werd dat van 
deze mogelijkheid niet veel gebruikt werd gemaakt door patiënten.   
 
Vervolgondersteuning 
Voor de patiënten die aanwezig waren bij de bijeenkomsten was er geen vervolgonder-
steuning. Dit werd door één van de deelnemers als een gemiste kans gezien. Tijdens de 
bijeenkomsten was het de bedoeling dat de gespreksleiders niet naar buiten traden als 
gespreksleider, maar als deelnemer. Hierdoor was het voor hen niet goed mogelijk om te 
wijzen op de professionele ondersteuning die zij konden bieden.   
 
 

9.4 Aandacht voor de zorgwijzer en het zorgplan 
 
Vanuit DVN waren de groepsbijeenkomsten onder meer bedoeld om ondersteuning aan 
patiënten te bieden bij het gebruiken van de zorgwijzer (inclusief het werken met een 
individueel zorgplan). Alle deelnemers aan het gesprek waren bekend met dit doel.  
 
Aandacht voor Diabetes Zorgwijzer tijdens bijeenkomsten 
Zowel de zorgwijzer als het zorgplan zaten in de informatiemap die deelnemers voor-
afgaande aan de bijeenkomsten ontvingen. Volgens de deelnemers was hier met name 
tijdens de eerste bijeenkomst over zelfredzaamheid aandacht voor.  
Tijdens de tafelgesprekken van de eerste bijeenkomst schreven patiënten in de zorgwijzer 
hun persoonlijke verlangens en doelen op. De gesprekken stonden tijdens deze eerste 
bijeenkomst echter vooral in het teken van kennismaking en minder in het teken van de 
zorgwijzer. Dit was volgens een van de aanwezigen echter ook de bedoeling.  
 
Algemene bekendheid en gebruik zorgwijzer 
Alle deelnemers aan het gesprek waren bekend met de zorgwijzer (inclusief het zorg-
plan). De betrokken zorgverleners zijn over de zorgwijzer geïnformeerd tijdens werkover-
leggen en hebben ook allemaal een exemplaar ontvangen. Daarnaast komt de zorgwijzer 
aan de orde tijdens visitaties bij huisartsenpraktijken. Er wordt dan nagegaan wat ermee 
wordt gedaan en of er op terug wordt gekomen tijdens contacten met patiënten. 
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De ervaring is dat de meeste praktijken in de regio de zorgwijzer gebruiken bij nieuwe 
patiënten, omdat men de indruk heeft dat deze groep hier het meest aan heeft.  
 
De deelnemende zorgverleners aan het gesprek gaven aan dat zij de zorgwijzers onder 
hun patiënten hebben verspreid. Eén van de deelnemers heeft de ervaring dat als je 
patiënten ernaar vraagt, weinig patiënten over de zorgwijzer weten. Een andere deelnemer 
vult aan dat ook niet elke zorgverlener de zorgwijzer uitdeelt. Een derde zorgverlener 
benadrukt het wel consequent uit te delen, maar dat er nooit door patiënten op terug wordt 
gekomen.  
 
“Nieuwe diabeten krijgen ‘m nog steeds. Ik vertel ook uitgebreid wat de bedoeling is, 
maar niemand komt er meer op terug.” 
 
Eén van de deelnemers is van mening dat de zorgwijzer veel tekst bevat, wat mogelijk 
een reden is voor het niet gebruiken ervan. Een ander geeft aan dat veel mensen ook 
denken “de dokter die regelt het wel”. Verder is er de ervaring dat veel patiënten het 
boekje weggooien, onder andere omdat ze niet te veel willen weten over de diabetes. 
 
Eén deelnemer benadrukt dat de zorgwijzer ook als functie heeft patiënten inzicht te ge-
ven in wat goede diabeteszorg inhoudt, zodat zij de ontvangen zorg zelf kunnen toetsen. 
De deelnemende zorgverleners geven aan dit ook altijd te benadrukken tijdens hun 
contacten met patiënten. In reactie hierop wijst één zorgverlener erop dat het werken met 
de zorgwijzer ook zorgverleners inzicht biedt in wat patiënten willen en dat dat erg 
waardevol is. 
 
Aandacht voor het Individueel Zorgplan tijdens bijeenkomsten 
Er wordt aangegeven dat het zorgplan tijdens de bijeenkomsten wel is genoemd, maar 
niet uitgebreid aan bod is gekomen. Eén van de deelnemers merkt op dat het - na de ver-
spreiding van de zorgwijzers - nu tijd is voor het zetten van de stap richting een indivi-
dueel zorgplan. De bijeenkomsten waren hier volgens deze deelnemer een mooie eerste 
aanzet voor. Tijdens de bijeenkomsten was er aandacht voor het perspectief en de verha-
len van patiënten en dit kan nu volgens deze deelnemer verder worden toegepast in de 
praktijk. Een andere zorgverlener heeft de indruk dat iedereen die bij de bijeenkomsten 
aanwezig is geweest ook enthousiast is geraakt over het werken met zorgplannen.  
 
Algemene bekendheid en gebruik zorgplan 
De deelnemers zijn unaniem van mening dat patiënten veelal niet bekend zijn met het 
individueel zorgplan. Wat betreft het gebruik van het zorgplan in de dagelijkse praktijk 
geeft één deelnemer aan het vooral geschikt te vinden voor patiënten die hier zelf inte-
resse in hebben. Eén deelnemer vult aan dat het belangrijk is goed te kijken wie wat kan 
en wil. Ook wordt opgemerkt dat zorgverleners eveneens kunnen aansluiten bij het 
perspectief van een patiënt, zonder gebruik te maken van een zorgplan.  
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“Ik probeer eigenlijk al mijn patiënten er wel een beetje bij te betrekken hoor, op hun 
niveau dan, op het level dat kan natuurlijk.”  
 
Geopperd wordt dat nieuwe patiënten met de zorgwijzer en het zorgplan zouden moeten 
worden ‘opgevoed’. Bij mensen die al langer diabetes hebben en al veel weten, wordt het 
als lastiger ervaren hiermee aan de slag te laten gaan omdat deze mensen het vaak niets 
voor hen vinden. Dit wordt beaamd door de aanwezige ervaringsdeskundigen die al lange 
tijd diabetes hebben. Zij hebben reeds veel kennis en anticiperen op toekomstige verande-
ringen rond hun diabetes.  
Ook wordt aangegeven dat er prikkels nodig zijn om patiënten te laten werken met een 
zorgplan. Dit zouden volgens sommigen ook financiële prikkels kunnen zijn, bijvoor-
beeld een premiekorting op de zorgverzekering.  
 
Eén van de deelnemers wijst erop dat er in de regio twee versies van het zorgplan in om-
loop zijn: de versie van DVN en een eigen versie. De regionale versie richt zich niet 
alleen op diabetes, maar ook op COPD en vasculair risico management. Door de focus op 
co-morbiditeit is het volgens de aanwezigen meer toegesneden op de praktijk. 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat beide versies worden verenigd in één digitale versie.  
 
De deelnemende zorgverleners maken zelf nog geen gebruik van het zorgplan, maar 
enkelen geven aan wel meer te richten op de wensen en mogelijkheden van patiënten en 
het samen nemen van beslissingen. Deze werkwijze kost volgens hen wel meer tijd en dit 
levert een spanningsveld op. Ook wordt als knelpunt genoemd dat  patiënten niet altijd 
door dezelfde zorgverleners worden gezien. Het wordt dan ook van belang geacht dat er 
als team met zorgplannen aan de slag wordt gegaan. In reactie op de knelpunten worden 
ook voordelen van het werken met  zorgplannen genoemd: 
 
“Wat ik aan iedereen probeer te vertellen is dat je werk gewoon veel leuker wordt als je 
het op deze manier gaat invullen.” “Je gaat met iemand in gesprek, waar je eigenlijk het 
beste in bent…waar wil je naartoe, het is veel leuker om zo een spreekuur te draaien.”  
 
“Je moet eigenlijk weer terug naar de patiënt.” “Dat de patiënt weet: ‘dit kan ik 
verwachten van de diabeteszorg, en wat krijg ik, wat wil ik?’” 
 
In reactie hierop geeft een zorgverlener aan dat de dagelijkse praktijk ook nog erg gericht 
is op het medische gedeelte, terwijl het eigenlijk breder zou moeten worden getrokken, 
bijvoorbeeld waar patiënten tegenaan lopen en waar ze mee bezig willen zijn.  
Volgens een van de deelnemers wordt momenteel in de regio gekeken hoe zorgverleners 
kunnen worden ondersteund bij het werken met zorgplannen. 
 
“Wat hebben we nodig om onze poh’s en huisartsen zover te krijgen dat ze er wat mee 
gaan doen, want de weerstand zit daar nog heel erg.” 
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Volgens deze deelnemer werkten de bijeenkomsten motiverend om hiermee aan de slag te 
gaan, vanwege de interactie die er ontstond met patiënten en het inzicht dat dit opleverde. 
De grootste groep zorgverleners in de regio heeft echter deze bijeenkomsten nog niet 
meegemaakt en denkt: “we moeten met een plan gaan werken”. Het is dan ook de bedoe-
ling het aanbod van dergelijke bijeenkomsten in de regio uit te breiden. Daarbij wordt 
aangetekend dat drie bijeenkomsten mogelijk te veel is en dat twee bijeenkomsten ook 
zouden volstaan. 
 
 

9.5 Kernpunten 
 
Projectactiviteit 
• De betrokken begeleiders waren bekend met de doelstelling van de bijeenkomsten om 

ondersteuning te bieden aan patiënten bij het gebruik van de zorgwijzer en het zorg-
plan. 

• De georganiseerde bijeenkomsten werden volgens de begeleiders bezocht door een 
gevarieerde patiëntengroep. 

• De bijeenkomsten voldeden volgens de betrokken begeleiders aan de behoefte van 
patiënten en die van henzelf. Met name doordat er aandacht was voor zaken die in de 
dagelijkse praktijk vaak niet aan de orde komen. Wel wordt aangegeven dat de 
organisatie en opzet van de bijeenkomsten verder moet worden uit ontwikkeld. 

 
Diabetes Zorgwijzer  
• Voorafgaande aan de bijeenkomsten ontvingen deelnemende patiënten de zorgwijzer 

per post. Binnen de eerste bijeenkomst werd aandacht besteed aan de zorgwijzer door 
mensen in het boekje hun wensen ten aanzien van het leven met diabetes te laten 
noteren. De zorgwijzer was echter geen vast onderdeel van de bijeenkomst.  

• Betrokken begeleiders constateren dat er over het algemeen nog weinig bekendheid is 
rond de zorgwijzer bij patiënten.  

 
Individueel Zorgplan 
• Tijdens de bijeenkomsten is het individueel zorgplan wel ter sprake, maar niet uitge-

breid aan bod gekomen. Door een van de begeleiders wordt aangegeven dat de bijeen-
komsten een aanzet zijn geweest voor het gebruik van dergelijke plannen, en dat nu de 
tijd rijp is om deze stap te gaan maken. Geconstateerd wordt dat er veel enthousiasme 
hiervoor is onder de zorgverleners die bij de bijeenkomsten aanwezig zijn geweest. 
Het doel is dan ook om alle zorgverleners dergelijke bijeenkomsten te laten bijwonen. 

• Volgens de begeleiders zijn patiënten over het algemeen niet bekend met het zorgplan.  
• Om te kunnen gaan werken met zorgplannen wordt door de begeleiders aangegeven 

dat patiënten zelf interesse hierin moeten hebben, en dat er tijd en samenwerking tus-
sen zorgverleners nodig is om hiermee aan de slag te gaan.  

• Genoemde voordelen van het werken met zorgplannen is dat het het werk voor 
zorgverleners aantrekkelijker maakt en dat men als zorgverlener dichter bij de 
leefwereld van de patiënt komt.   
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10 Samenvatting en conclusie 
 
 
 

10.1 Achtergrond 
 
In 2008 heeft Diabetesvereniging Nederland (DVN) de Diabetes Zorgwijzer type 2 ont-
wikkeld. De zorgwijzer is bedoeld om mensen met diabetes type 2 (DM-2) een instru-
ment in handen te geven, waarmee zij zelf kunnen vaststellen of zij alle zorg krijgen die 
ze volgens de Zorgstandaard van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) behoren te 
krijgen. Daarnaast biedt de zorgwijzer handvatten aan mensen met DM-2 om zelf een 
actieve rol te vervullen in de zorg voor hun diabetes, bijvoorbeeld aan de hand van het 
opstellen van een individueel zorgplan. Een individueel zorgplan bevat de afspraken die 
de patiënt met zijn zorgverlener(s) (huisarts, praktijkondersteuner, diabetesverpleegkun-
dige) heeft gemaakt over de manier waarop zij gezamenlijk de diabetes zullen behande-
len. Het plan bevat onder andere afspraken over op welke manier de diabetes zal worden 
behandeld, hoe de behandeling zal worden afgestemd op de persoonlijke omstandigheden 
van de patiënt, en welke taken door welke zorgverleners of de patiënt zelf zullen worden 
gedaan en hoe vaak. 
 
Pilotproject 
DVN wil de verspreiding en het gebruik van de zorgwijzer (inclusief het individueel 
zorgplan) bevorderen. Om dit te bewerkstelligen is DVN - in het kader van het Nationaal 
Actieprogramma Diabetes -  in 2010 een pilotproject gestart met als doel na te gaan hoe 
de verspreiding en het gebruik van de zorgwijzer de komende jaren het beste kan worden 
bevorderd.  
In het kader van de pilot is de zorgwijzer in vier regio’s (vier zorggroepen) onder patiën-
ten verspreid, en heeft DVN in deze regio’s afspraken gemaakt over de manier waarop 
ondersteuning aan patiënten wordt geboden bij het gebruik ervan. 
 
Evaluatie 
Het DVN-pilotproject is in de periode eind 2010 – begin 2013 door het NIVEL 
(Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) geëvalueerd. Dit is gedaan 
via vragenlijstonderzoek (eind 2010 en eind 2012) en/of groepsgesprekken bij zowel 
patiënten met DM-2 (jonger dan 75 jaar), diabeteszorgverleners als betrokkenen bij de 
DVN-projectactiviteiten ter ondersteuning van het gebruik van de zorgwijzer in de vier 
pilotregio’s. De hoofddoelstellingen van de evaluatie waren: 
1. nagaan of de projectactiviteiten van DVN leiden tot meer verspreiding en gebruik van 

de zorgwijzer in de regio’s,   
2. inzicht verkrijgen in de bevorderende en belemmerende factoren voor de verspreiding 

en het gebruik van de zorgwijzer, zodat hieruit lering kan worden getrokken voor de 
vervolgstappen die moeten worden gezet voor het landelijk uitrollen van de zorg-
wijzer.
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10.2 Samenvatting belangrijkste bevindingen 
 
In de nu volgende sub paragrafen worden de belangrijkste bevindingen uit het evaluatie-
onderzoek samengevat en waar mogelijk in perspectief geplaatst. 
Achtereenvolgens komen aan bod:  
• ervaringen met de diabetes zorgwijzer; 
• ervaringen met het schriftelijk individueel zorgplan, en de bevorderende en 

belemmerende factoren voor het gebruik ervan; 
• relatie tussen het individueel zorgplan en ervaringen met de zorg; 
• ondersteuning bij het gebruik van de zorgwijzer en het zorgplan.  
 

10.2.1 Diabetes Zorgwijzer 
Uit de evaluatie komt naar voren dat het belang van de diabetes zorgwijzer over het 
algemeen door zowel patiënten als zorgverleners wordt onderstreept. Zo wordt door 
patiënten aangegeven dat de zorgwijzer duidelijke en goede informatie biedt en voor 
bewustwording en houvast zorgt. Patiënten lijken ook vaak de intentie te hebben om de 
zorgwijzer te gaan gebruiken. In de praktijk wordt er echter niet door veel patiënten 
gebruik van gemaakt. Minder dan 40% van de patiënten op de nameting (eind 2012) heeft 
een zorgwijzer. Dit terwijl de diabetes zorgwijzer in het kader van het pilotproject door de 
betrokken zorggroepen onder patiënten is verspreid. Wanneer patiënten een zorgwijzer 
hebben, dan wordt deze door een groot deel niet (meer) gebruikt. Redenen hiervoor zijn 
volgens patiënten dat alles rond de diabetes onder controle is, de informatievoorziening 
tijdens de contacten met zorgverleners volstaat, en de informatie uit de zorgwijzer bekend 
is. Sommige patiënten geven aan dat de zorgwijzer te veel tekst bevat of geven aan 
informatie te missen over DM-2 in combinatie met andere aandoeningen en over leefstijl.  
 
Patiënten die al dan niet gebruik maken van de zorgwijzer verschillen niet onderling wat 
betreft hun leeftijd, diabetesbehandeling, ziekteduur en ervaren algemene gezondheid.   
Binnen een subgroep van patiënten die maximaal drie jaar DM-2 hebben, heeft (eind 
2012) slechts 22% een zorgwijzer. Degenen zonder zorgwijzer zijn vaak ook niet bekend 
hiermee. Uit groepsgesprekken met DM-2 patiënten komt naar voren dat zij zelf van 
mening zijn dat het juist belangrijk is dat mensen zodra zij horen dat zij diabetes hebben 
de zorgwijzer ontvangen, omdat vooral in deze fase het gebruik ervan waardevol is.  
 

10.2.2 Schriftelijk individueel zorgplan  
Gebruik 
Op de voormeting gaf 8% van de patiënten met DM-2 aan een schriftelijk individueel 
zorgplan te hebben voor hun diabetesbehandeling. Op de nameting (eind 2012) is dat 
ietwat hoger, namelijk 11%. Binnen een aparte subgroep van patiënten met maximaal drie 
jaar DM-2 heeft in 2012 slechts 4% een individueel zorgplan. 
Het merendeel van de patiënten met DM-2 heeft dus geen individueel zorgplan op schrift. 
Wel lijkt er sprake te zijn van een kleine toename. Dit komt ook naar voren in de ervarin-
gen van diabeteszorgverleners: in 2012 geven zij vaker dan in 2010 aan voor een deel van 
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hun patiënten met DM-2 zorgplannen op te stellen. Het is niet duidelijk of deze kleine 
toename van het zorgplanbezit te maken heeft met inspanningen vanuit de zorggroepen 
om het gebruik ervan te stimuleren, of dat dit het gevolg is van de toegenomen landelijke 
aandacht voor het werken met individuele zorgplannen en – meer in het algemeen – voor 
zelfmanagement van patiënten.  
 
In zorgplannen van patiënten is met name aandacht voor de te gebruiken medicatie, 
risico’s voor de gezondheid en meet- en streefwaarden. Op grond van de bevindingen 
onder patiënten lijkt het zorgplan nog nauwelijks te worden gebruikt voor het opstellen en 
realiseren van persoonlijke (behandel)doelen van patiënten. Als voordelen van het werken 
met zorgplannen noemen patiënten dat het inzicht/duidelijkheid biedt, dat het alertheid en 
houvast bevordert en dat het motivatie en controle geeft.  
De meeste patiënten met een zorgplan hebben ook de intentie om het plan te blijven 
gebruiken. Ditzelfde geldt voor zorgverleners. Door zorgverleners waargenomen effecten 
van het werken met zorgplannen zijn meer betrokkenheid en inzicht van patiënten in 
diabetes en de zorg daarbij. 
 
Factoren die het gebruik kunnen bevorderen dan wel belemmeren 
Factoren die het gebruik van de zorgwijzer en het zorgplan kunnen bevorderen dan wel 
belemmeren kunnen gelegen zijn bij de patiënten zelf, de zorgverleners en de zorgpraktijk 
(organisatie en activiteiten van de huisartsenpraktijk of zorggroep). Hieronder bespreken 
we de bevorderende en belemmerende factoren geordend naar het niveau van patiënten en 
het niveau van de zorgverleners en de zorgpraktijk.  
 
Patiënten  
Achtergrondkenmerken patiënten 
De bevindingen van het vragenlijstonderzoek onder patiënten bieden geen aanwijzingen 
dat het zorgplan vaker wordt ingezet bij bepaalde groepen patiënten op grond van leeftijd, 
opleiding, ziekteduur en ervaren algemene gezondheid. Bevraagde diabeteszorgverleners 
geven echter aan dat een hoge leeftijd van patiënten voor hen een belangrijke reden is om 
bij (een deel van de) patiënten niet aan de slag te gaan met een individueel zorgplan.  
 
Bekendheid onder patiënten 
Een opvallende bevinding is dat patiënten zonder een zorgplan vaak ook niet bekend zijn 
met het zorgplan. Dit blijkt zowel uit het vragenlijstonderzoek onder patiënten als de 
gesprekken met patiënten. Uit de gesprekken kwam eveneens duidelijk naar voren dat 
patiënten geen goed beeld hebben van wat het (werken met een) zorgplan inhoudt. Om 
het gebruik van het zorgplan te bevorderen is er daarom meer aandacht nodig voor het 
informeren van patiënten over het doel en de werkwijze van het zorgplan, en over wat het 
gebruik ervan voor hen kan betekenen.  
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Attitude patiënten 
Door zorgverleners wordt vaak genoemd dat er bij patiënten een gebrek aan motivatie en 
vaardigheden is om te werken met het zorgplan. Onder patiënten is nagegaan in hoeverre 
zij bereid en in staat zijn om via zelfmanagement een actieve bijdrage te leveren aan de 
eigen gezondheid en zorg. Dit is gemeten met de Patient Activation Measure (PAM; 
Hibbard et al., 2004; 2005; Nederlandse vertaling: Rademakers et al., 2012). De bevin-
dingen laten variatie zien in de scores van patiënten op de PAM. Circa vier op de tien 
patiënten bevinden zich op de laagste twee niveaus van activering. Zij missen op het 
moment de benodigde motivatie, kennis en/of vaardigheden om een actieve rol in de zorg 
op zich te kunnen nemen. Circa zes op de tien mensen bevinden zich echter op niveau 
drie of vier wat betekent dat mensen, met gerichte ondersteuning, al wel een actieve 
bijdrage aan de eigen zorg kunnen en willen leveren. 
 
Uit de groepsgesprekken met patiënten kwam eveneens naar voren dat patiënten variëren 
in de mate waarin zij een actieve rol op zich nemen in het zorgproces en in de mate waar-
in zij het vertrouwen hebben dat zij deze rol kunnen vervullen. Het is van belang dat men-
sen die passief of reactief zijn, worden ondersteund bij het aannemen van een meer 
proactieve houding. Voor mensen met een meer afwachtende houding en voor mensen die 
onzekerheden ervaren rondom de diabetes(-zorg) kan het werken met een zorgplan moge-
lijk handvatten bieden voor bevordering of versterking van de eigen verantwoordelijkheid 
en regie, alsook het vertrouwen hierin. Deelnemers aan de groepsgesprekken lijken over 
het algemeen wel bewust van het belang van het nemen van eigen verantwoordelijk voor 
hun gedrag en gezondheid. Echter, een actieve rol van patiënten bij de besluitvorming en 
invulling van de behandeling (zoals zelf doelen stellen, gezamenlijke besluitvorming) 
lijkt nog niet sterk te leven. 
 
De bevindingen van het vragenlijstonderzoek bieden geen aanwijzingen dat patiënten met 
en zonder zorgplan verschillen wat betreft hun patiëntactivatie (op basis van de PAM). 
Hierbij moet worden opgemerkt dat de toetsingen op verschillen in dit onderzoek werden 
beperkt door de kleine aantallen in met name de groep patiënten met een zorgplan. Er is 
dan ook meer onderzoek nodig naar het verband tussen het gebruik van een zorgplan en 
patiëntactivatie, waarbij ook wordt gekeken wat de richting is van een eventueel verband 
(leidt het werken met zorgplannen tot meer patiëntactivatie of neemt het verband de 
omgekeerde richting aan?).     
 
Behoefte patiënten  
Een andere veel genoemde reden door zorgverleners om niet te werken met een zorgplan 
is dat patiënten hier zelf geen behoefte aan hebben. Patiënten zonder zorgplan geven dit 
zelf ook vaak aan, waarbij onder andere als toelichting wordt gegeven dat de huidige aan-
pak bevalt, alles onder controle is, en het nog niet nodig is. 
Ditzelfde beeld komt naar voren uit de groepsgesprekken met patiënten: deelnemers aan 
deze gesprekken zagen voor henzelf vaak geen meerwaarde in het werken met een zorg-
plan, omdat zij de huidige zorgaanpak goed vinden. Zij vonden het zorgplan met name 
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geschikt in het geval van onzekere of veranderde omstandigheden ten aanzien van de 
diabetes. Dit sluit echter niet aan bij het beoogde preventieve doel dat het werken met 
zorgplannen ook heeft, namelijk het voorkomen van complicaties door proactief met de 
diabetes om te gaan. Ook gaven deelnemers aan deze gesprekken aan het wenselijk te 
vinden om met name bij nieuwe diabetespatiënten aan de slag te gaan met het zorgplan. 
Dit werd ook geopperd door betrokken begeleiders van de projectactiviteiten, waarbij 
werd aangegeven dat deze groep als het ware zou moeten worden ‘opgevoed’ met de 
zorgwijzer en het zorgplan. DVN heeft gedurende het pilotproject, op basis van ervarin-
gen uit de praktijk, ook besloten het project alleen nog te richten op patiënten bij wie nog 
niet zo lang geleden DM-2 is vastgesteld. De reden voor dit besluit is dat patiënten die al 
lange tijd DM-2 hebben hun eigen weg in de diabeteszorg hebben gevonden, waardoor 
deze groep minder ontvankelijk zal zijn voor een nieuwe aanpak.    
 
Zorgverleners en de zorgpraktijk 
Twee derde van de zorgverleners die met zorgplannen werken geeft aan knelpunten te 
ervaren bij het werken met zorgplannen. Zo geven zij regelmatig aan dat zij het lastig 
vinden om patiënten te motiveren om met zorgplannen te werken.  
Van de zorgverleners die geen zorgplannen opstellen voor hun patiënten geeft het 
grootste deel aan niet te weten of men dit in de toekomst wel zal gaan doen. Een ge-
noemde reden die gerelateerd is aan de zorgverleners zelf is het gebrek aan belang onder 
zorgverleners om hiermee te gaan werken. 
Op het niveau van de zorgpraktijk is het gebrek aan tijd een veel genoemd knelpunt. Ook 
wordt, in mindere mate, het ontbreken van een format voor (digitale) vastlegging van het 
zorgplan als knelpunt genoemd. 
 

10.2.3 Het zorgplan en ervaringen met de zorg 
Het gebruik van de zorgwijzer en het werken met een individueel zorgplan heeft onder 
meer tot doel patiënten meer inzicht te geven in en te betrekken bij het zorgproces.  
Nagegaan is wat de persoonlijke ervaringen van patiënten zijn met de diabeteszorg, 
waarbij is gekeken of patiënten met en zonder zorgplan hierin verschillen. Voor het 
meten van deze ervaringen met de zorg is gebruik gemaakt van de Nederlandse vertaling 
van de Patient Assessment of Chronic Illness Care vragenlijst (PACIC, MacColl Institute 
for Healthcare Innovation, 2004; Nederlandse vertaling van Hubertus et al., 2009). Meer 
specifiek meet deze vragenlijst in hoeverre de zorg wordt geleverd volgens de principes 
van het ‘Chronic Care Model’ (CCM). 
Patiënten met een zorgplan (op de nameting) blijken meer de ervaring te hebben dat hun 
diabeteszorg wordt geleverd volgens de principes van het CCM, dan degenen zonder een 
zorgplan. Dit wil zeggen dat zij meer positieve ervaringen hebben met aspecten als 
patiëntgerichtheid, inzichtelijke organisatie van de zorg, het stellen van gezamenlijke 
doelen, gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor problemen, en follow-up/coördinatie 
van zorg. Ook hier moet worden aangetekend dat de toetsingen op verschillen in dit 
onderzoek werden beperkt door de kleine aantallen in met name de groep mensen met een 
zorgplan, en dat er meer onderzoek nodig is naar dit verband alsook de richting ervan. 
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10.2.4 Ondersteuning bij gebruik zorgwijzer en zorgplan 
Perspectief patiënten met DM-2 
Ruim een derde (37%) van de patiënten in het bezit van een zorgwijzer (op de nameting) 
is door een zorgverlener gewezen op mogelijkheden voor ondersteuning bij het gebruik 
ervan. Daarbij zijn verschillen te zien tussen patiënten uit verschillende zorggroepen. 
Circa één op de vijf patiënten kreeg ook daadwerkelijk ondersteuning, vaak in de vorm 
van ondersteuning door zorgverleners en/of schriftelijke informatie, zoals folders. Het 
merendeel van de patiënten heeft echter geen behoefte aan (meer) ondersteuning bij het 
gebruik van de zorgwijzer. 
 
Perspectief diabeteszorgverleners 
De meerderheid van de zorgverleners was op de nameting niet bekend met extra onder-
steuning vanuit DVN aan patiënten bij het gebruik van de zorgwijzer en het zorgplan. 
Degenen die dat wel waren, wijzen patiënten hier in meer of mindere mate op. Het gaat 
dan onder andere om groepsbijeenkomsten, voorlichtingsavonden, schriftelijke en digitale 
informatie, en mogelijkheden voor buddy/lotgenotencontact.  
Binnen de zorggroepen/praktijken zelf wordt volgens zorgverleners in enige mate zelf-
managementondersteuning aangeboden door speciale zorgverleners die hiervoor zijn 
aangesteld. 
 
Inventarisatie ondersteuningsactiviteiten via zorggroepen 
In het kader van de evaluatie is daarnaast via contactpersonen van de zorggroepen 
geïnventariseerd welke specifieke activiteiten er bij de zorggroep jaarlijks (in 2010, 2011, 
2012) zijn geweest of gestart rondom de zorgwijzer, het zorgplan en – meer in het alge-
meen – zelfmanagement van patiënten met DM-2. Uit deze inventarisatie komt onder 
meer naar voren dat twee zorggroepen bijeenkomsten hebben aangeboden waarin aan-
dacht was voor de zorgwijzer en het zorgplan, al dan niet in samenwerking met DVN. In 
de evaluatie kon echter geen verband worden aangetoond tussen het aanbod van deze 
bijeenkomsten en het aandeel patiënten dat aangaf een zorgplan te hebben. 
 
De bevindingen wijzen erop dat er nog geen structurele aandacht is voor ondersteuning 
van patiënten bij het werken met de zorgwijzer en het zorgplan binnen de pilotregio’s. 
Onder patiënten lijkt hier ook geen vraag naar te zijn. Dit laatste heeft mogelijk te maken 
met het feit dat veel patiënten in de praktijk geen gebruik maken van de zorgwijzer en het 
zorgplan en ook niet het belang ervan inzien om dit te gaan doen.  
 
 

10.3 Aanbevelingen voor implementatie 
 
Gedurende de evaluatieperiode heeft een beperkt aantal ondersteuningsactiviteiten gericht 
op patiënten plaatsgevonden om het gebruik van de zorgwijzer en het zorgplan te stimu-
leren. Deze activiteiten werden niet structureel aangeboden. De evaluatie toont aan dat 
voor het implementeren van de zorgwijzer en het zorgplan in de zorgpraktijk meer nodig 
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is dan eenmalige aandacht en ondersteuning gericht op uitsluitend patiënten. Het betreft 
een complex proces waar factoren op verschillende niveaus aan ten grondslag liggen. De 
evaluatie biedt aanknopingspunten voor het interveniëren op factoren op zowel patiënt-
niveau, zorgverlenersniveau als organisatieniveau. Op het niveau van de patiënt gaat het 
om de bekendheid met (het doel en de werkwijze van) de zorgwijzer en het zorgplan, de 
attitude ten aanzien van beide instrumenten (opvattingen, motivatie en vaardigheden om 
hiermee aan de slag te gaan) en de aansluiting bij de behoefte aan een andere zorgaanpak. 
Op het niveau van zorgverleners gaat het om eenzelfde soort factoren, namelijk de 
vaardigheden om samen met patiënten aan de slag te gaan met het zorgplan (met name 
vaardigheden om patiënten te motiveren en activeren) en het ervaren belang van deze 
veranderde aanpak. Op organisatieniveau betreft het factoren gerelateerd aan de tijd die 
het werken met zorgplannen vraagt en de beschikbaarheid en bruikbaarheid van een 
format voor (digitale) vastlegging van het zorgplan.  
 
In het buitenland (o.a. Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk) wordt eveneens ingezet 
op de implementatie van individuele zorgplannen. De implementatie lijkt ook in deze 
landen moeizaam van de grond te komen. De NHS (National Health Service) in het 
Verenigd Koninkrijk bepaalde in 2008 dat alle mensen met een chronische ziekte binnen 
twee jaar een schriftelijk zorgplan moet worden aangeboden. Gegevens van het ‘General 
Practice Patient’ onderzoek - uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk gedurende de jaren 
2009 en 2010 - toonden dat 12% van de patiënten met een chronische aandoening een 
schriftelijk zorgplan heeft (Burt et al., 2012). Een andere studie vond een hoger 
percentage onder mensen met diabetes: een derde had een individueel zorgplan, echter, in 
het geval dat het werd aangeboden kreeg het niet de aandacht en tijd die ervoor nodig was 
of werd het ervaren als een invuloefening (Analysis of DiabetesE  Primary Care Trust 
Questionnaire Data 2011 in State of the Nation 2012, England). 
 
Er worden vanuit de literatuur en de praktijk veel factoren aangedragen die een rol spelen 
bij de implementatie van zorgplannen (Year of Care Partnership, 2011; Burt et al., 2012; 
Walker et al., 2012; Shortus et al., 2011; Harris et al., 2007,  2011, Holum, 2012). Ook 
hier betreft het factoren op het niveau van patiënten (o.a. attitudes, kennis, vaardigheden), 
zorgverleners (o.a. attitudes, kennis) en de organisatie (o.a. financiering, ondersteunende 
systemen (administratie, ICT), coördinatie & samenwerking, tijdsinvestering, training). In 
een in 2011 verschenen rapport van de NHS wordt het volgende geconcludeerd:  
 
Effective care planning consultations rely on three elements working together in the local 
healthcare system: an engaged, empowered patient working with healthcare 
professionals committed to a partnership approach, supported by appropriate/robust 
organizational systems (YOC programme, June 2011).  
  
Aanbevolen wordt om structureel, dat wil zeggen planmatig en continu, aandacht te 
besteden aan het werken met de zorgwijzer en het zorgplan. Deze aandacht dient zich niet 
alleen te richten op patiënten, maar ook op zorggroepen en diabeteszorgverleners. 
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Het feit dat veel patiënten geen zorgwijzer meer hebben of hier niet bekend mee zijn, is 
een belangrijk aandachtspunt. Zorgverleners zouden bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse 
diabetescontrole standaard kunnen checken of de patiënt (nog) een zorgwijzer heeft en 
daarbij kunnen benadrukken wat het gebruik ervan kan opleveren. Uit de bevindingen 
blijkt ook dat, hoewel een meerderheid van de diabeteszorgverleners zegt bekend te zijn 
met de zorgwijzer, een aanzienlijk deel (46%) hier patiënten slechts soms op attendeert.  
Gerelateerd hieraan wordt aanbevolen te investeren in het inzichtelijk maken van de 
meerwaarde van het werken met de zorgwijzer en het zorgplan, met name voor zorg-
groepen en zorgverleners. Zorggroepen en zorgverleners zijn een cruciale schakel in de 
implementatie. Wanneer zij het werken met individuele zorgplannen ondersteunen en een 
vast onderdeel maken van de door hen geleverde zorg, zullen patiënten mogelijk meer 
gestimuleerd worden om hiermee aan de slag te gaan. Uit de evaluatie komt naar voren 
dat zorgverleners die met zorgplannen werken vaak de intentie hebben om dit te blijven 
doen. Ditzelfde geldt voor patiënten. Zij hebben kennelijk positieve ervaringen. Deze 
‘ervaringsdeskundige’ zorgverleners en patiënten kunnen via het delen van hun ervarin-
gen een belangrijke rol spelen bij het creëren van een groter draagvlak onder zorgver-
leners en patiënten voor het gebruik van het individueel zorgplan. Het aantonen van de 
meerwaarde van individuele zorgplannen en het creëren van draagvlak voor het werken 
met zorgplannen is een belangrijke eerste stap. Voor gedragsverandering zijn naast een 
positieve houding ten opzichte van de betreffende activiteit ook vaardigheden en 
ondersteuning nodig om tot actie over te gaan (Ajzen, 1991; Bandura, 1977; Deci&Ryan, 
2000). Belangrijke vervolgstappen zijn dan ook het trainen van vaardigheden om met 
zorgplannen aan de slag te gaan en het creëren van een omgeving die dit ondersteunt bij 
zowel zorgverleners als patiënten. Daarbij zou de voorlichting en ondersteuning van 
patiënten bij het werken met individuele zorgplannen ook een belangrijke taak van de 
zorggroepen en zorgverleners moeten zijn. Een dergelijke aanpak vergroot de kans dat het 
werken met individuele zorgplannen structureel wordt ingebed in de diabeteszorg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluatie DVN pilotproject rond de implementatie van de Diabetes Zorgwijzer, NIVEL 2013 87 

Referenties  
 
 
 
Ajzen I. The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision 
processes 1991; 50: 179-211. 

Analysis of DiabetesE  Primary Care Trust Questionnaire Data 2011 in State of the 
Nation 2012, England. 

Assessment of Chronic Illness Care scale (ACIC), MacColl Institute for Healthcare 
Innovation, 2004. 

Bandura A. Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological 
Review 1977; 84: 191-215. 

Burt J, Roland M, Paddison C, Reeves D, Campbell J, Abel G, Bower P. Prevalence and 
benefits of care plans and care planning for people with long-term conditions in England. 
Journal of Health Services Research and Policy 2012; 17(1): 55-63. 

Cramm JM, Strating MMH, Tsiachristas A, Nieboer AP. Development and validation of a 
short version of the Assessment of Chronic Illness Care (ACIC) in Dutch Disease 
Management Programs. Health and Quality of Life Outcomes 2011; 9:49. 

Deci EL, Ryan RM. The “what”and “why”of goal pursuits: Human needs and the self-
determination of behavior. Psychological Inquiry 2000; 11: 227-268. 

Harris MF, Jayasinghe UW, Taggart JR, Christl B, Proudfoot JG, Crookes PA, Beilby JJ, 
Powell  Davies G. Multidisciplinary Team Care Arrangements in the management of 
patients with chronic disease in Australian general practice. MJA 2011; 194: 236–239. 

Harris MF, Zwar NA. Care of patients with chronic disease: the challenge for general 
practice. MJA 2007; 187: 104–107. 

Hibbard JH, Mahoney ER , Stockard J, Tusler M. Development and Testing of a Short 
Form of the Patient Activation Measure. Health Services Research 2005;40: 1918–1930.  

Hibbard JH, Stockard J, Mahoney ER, Tusler M. Development of the Patient Activation 
Measure (PAM): Conceptualizing and Measuring Activation in Patients and Consumers. 
Health Services Research 2004;39:1005-1026 . 

Holum LC. It is a good idea, but…” A qualitative study of implementation of ‘Individual 
Plan’ in Norwegian mental health care. International Journal of Integrated Care 2012; 12: 
e15. 

Patient Assessment of Chronic Illness Care (PACIC), MacColl Institute for Healthcare 
Innovation, 2004.  

Rademakers J, Nijman J, van der Hoek L, Heijmans M, Rijken M. Measuring patient 
activation in the Netherlands: translation and validation of the American short form 
Patient Activation Measure (PAM13). BMC Public Health 2012;12:577. 



88 Evaluatie DVN pilotproject rond de implementatie van de Diabetes Zorgwijzer, NIVEL 2013 

Shortus T, Kemp L, McKenzie S, Harris M. Managing patient involvement: provider 
perspectives on diabetes decision-making. Health Expectations, doi: 10.1111/j.1369-
7625.2011.00700.x 

Vrijhoef HJM, Berbee R, Wagner EH, Steuten LMG. Quality of integrated chronic care 
measured by patient survey: identification, selection and application of most appropriate 
instruments Health Expectations 2009;12(4): 417–429. 

Walker R, Davison C, Maher AM, Law J, Reilly P, Fordjour G. Short Report: Care 
Delivery Introducing personalised care planning into Newham: outcomes of a pilot 
project. Diabetic Medicine 2012; 29:1074–1078. 

Year of Care (YOC). Report of findings from the pilot programme: 2011. 



Evaluatie DVN pilotproject rond de implementatie van de Diabetes Zorgwijzer, NIVEL 2013 89 

Bijlage Ondernomen (project)activiteiten zorggroepen 
 
In het kader van de evaluatie is via de contactpersonen van de deelnemende zorggroepen jaarlijks 
(eind 2010, eind 2011, eind 2012) geïnventariseerd  welke (project)activiteiten zorggroepen 
hebben ondernomen in het kader van de diabetes zorgwijzer, het individueel zorgplan en – meer in 
het algemeen – zelfmanagement van mensen met DM-2. Op pagina 90,  91 en 92 worden de 
gerapporteerde activiteiten per zorggroep, per jaar uiteengezet. 
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