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Samenvatting 

 



Het aantal mensen met de chronische ziekte diabetes mellitus neemt wereldwijd toe. Deze toename 

komt voornamelijk door een groei in het aantal mensen met type 2 diabetes (DM2). Er zijn meerdere 

oorzaken voor het toenemende vóórkomen van DM2; mensen worden steeds ouder, mensen hebben 

een minder gezonde leefstijl en zorgverleners zijn alerter op bekende risicofactoren voor diabetes 

waardoor patiënten eerder dan voorheen worden gediagnosticeerd. De gevolgen van diabetes kunnen 

verstrekkend zijn, waaronder een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Om de consequenties van 

DM2 voor patiënten en voor de samenleving te beperken, zijn effectieve behandelstrategieën nodig. 

De behandeling van DM2 bestaat enerzijds uit medicatie en anderzijds uit zelfmanagement; het 

individuele vermogen om goed om te gaan met symptomen, behandeling, lichamelijke en sociale 

consequenties en leefstijlaanpassingen inherent aan leven met een chronische aandoening. 

Zelfmanagement gaat verder dan adequaat medicijngebruik en gaat ook over het vinden van de juiste 

balans tussen voedselinname, beweging en het effect van medicijnen. Daarnaast moeten patiënten hun 

conditie goed in de gaten houden en letten op bepaalde symptomen. Wat ook bij zelfmanagement 

hoort is het omgaan met de psychologische consequenties van de ziekte, bijvoorbeeld accepteren dat je 

DM2 hebt en stress management. Diabetes zelfmanagement is complex en vraagt veel van patiënten. 

Patiënten hebben, net als veel mensen zonder DM2, moeite met gedragsverandering en gedragsbehoud 

waardoor de gezondheidsstatus vaak suboptimaal is. Goede educatie en begeleiding van het medisch 

team zijn onontbeerlijk. 

Dit proefschrift gaat over de ontwikkeling, inhoud en evaluatie van een educatie- en 

counselingstrategie, gericht op patiënten en op zorgverleners, om zelfmanagement van patiënten te 

ondersteunen en daarmee de impact van de ziekte te beperken. De strategie bestaat uit een diabetes 

educatieprogramma dat beschikbaar is op internet en een training motiverende gespreksvoering voor 

praktijkverpleegkundigen (praktijkondersteuners en verpleegkundigen).  

De ontwikkeling van het educatieprogramma aan de hand van de stappen van het Intervention 

Mapping protocol en de inhoud van het programma worden beschreven in hoofdstuk 2. Gebaseerd op 

een behoeftepeiling, bestaande uit een literatuurstudie naar effectieve strategieën ter bevordering van 

zelfmanagement en focusgroep interviews onder diabetespatiënten en zorgverleners, zijn doelen voor 

het programma geformuleerd. Het programma beoogt het ziekte-inzicht te vergroten, de communicatie 

tussen zorgverleners en patiënten te ondersteunen, actieve patiëntbetrokkenheid te stimuleren en 

hulpmiddelen ter bevordering van zelfmanagement aan te bieden. Gedurende de ontwikkeling van het 

programma was er een structurele samenwerking met vertegenwoordigers van alle relevante 

Nederlandse diabetesorganisaties en met DM2 patiënten zelf. De planmatige ontwikkeling heeft 

uiteindelijk geleid tot www.diep.info; een uniek, evidence-based educatieprogramma bestaande uit 

zeven hoofdstukken met basis- en nadere informatie, een zoekfunctie, zelfmanagement 

informatieformulieren en een werkboek om doelen te stellen en consulten voor te bereiden. De 

informatie bestaat grotendeels uit gesproken tekst ondersteund met samenvattende beeldtekst, plaatjes, 

video’s en patiëntenervaringen.  

Het educatieprogramma is zowel op effect als meer procesmatig geëvalueerd. De effect- en 

gebruikersevaluatie worden beschreven in hoofdstuk 3. De effectevaluatie (n=99) toonde aan dat het 

programma het DM2 ziekteinzicht van patiënten kan vergroten. De gebruikersevaluatie, bestaande uit 

een online vragenlijst (n=564) en interviews met patiënten en zorgverleners (n=11), liet zien dat 



gebruikers het programma zeer positief beoordelen maar dat het programma hoofdzakelijk wordt 

gebruikt als informatiebron en niet als hulpmiddel om communicatie, actieve patiëntbetrokkenheid en 

adequaat zelfmanagement te ondersteunen. Gebaseerd op deze bevindingen is een training voor 

zorgverleners (diep@work) ontwikkeld om optimaal gebruik van het programma in de dagelijkse 

praktijk te ondersteunen en daarmee de meerwaarde van het programma te vergroten. Met de 

implementatie hiervan is reeds gestart.  

De tweede en aanvullende component van onze strategie, de training motiverende gespreksvoering 

voor praktijkverpleegkundigen, was gebaseerd op de principes van Motivational Interviewing (MI) en 

Health Behaviour Change Counseling. De inhoud en effectevaluatie hiervan wordt in hoofdstuk 4 

beschreven. Deze component bestond uit een tweedaagse groepstraining voor verpleegkundigen, 

gevolgd door individuele feedback en terugkombijeenkomsten. De totale trainingstijd bedroeg 

ongeveer 21,5 uren en 5 optionele uren voor terugkombijeenkomsten. Gedurende de groepstraining 

stonden MI principes en technieken en een gespreksprotocol centraal. Daarnaast werd aandacht 

besteed aan het educatieprogramma en de link tussen kenmerken van het programma en de 

gesprekstechnieken, zoals het gebruik van het haalbare doelenformulier. De eerste individuele 

feedback die verpleegkundigen kregen bestond uit een brief met feedback op opgenomen consulten 

ongeveer 3 maanden na de groepstraining. Naar aanleiding van deze consulten is besloten om meer 

individuele ondersteuning bij de implementatie te bieden. Ongeveer 6, 9 en 11 maanden na de 

groepstraining kregen verpleegkundigen directe feedback op hun consultvoering door middel van 

visitaties gedurende 1 dagdeel per keer. De effectevaluatie (n=584) liet geen duidelijke effecten van de 

training zien op klinische, gedragsmatige en procesmatige uitkomstmaten, behalve een positief effect 

op kennis en op een van de ‘health locus of control’ dimensies en een negatief effect op vetinname en 

HDL-cholesterol. Op basis van deze studie kon niet worden geconcludeerd dat de training een 

meerwaarde had boven zorg door verpleegkundigen die niet waren getraind.  

De meest waarschijnlijke verklaring voor het gebrek aan effectiviteit van de training motiverende 

gespreksvoering werd gevonden in de implementatiestudie die in hoofdstuk 5 wordt beschreven. Deze 

studie had als doel de mate van implementatie van de counselingmethode te evalueren evenals het 

exploreren van factoren die de mate van implementatie hebben beïnvloed. Hoewel zorgverleners 

aangaven de geleerde vaardigheden vaak toe te passen werd op basis van opgenomen, gescoorde 

consulten een zeer beperkte implementatie waargenomen. De belangrijkste factoren die volgens 

verpleegkundigen een rol bij de implementatie hebben gespeeld waren: trainingsintensiteit, er aan 

herinnerd worden, ervaren werkdruk, beschikbare tijd per patiënt, type patiënt en steun van 

leidinggevenden en collegae. Uit ons onderzoek bleek net als uit eerdere onderzoeken dat MI-

trainingen in de vorm van een workshop onvoldoende zijn voor het aanleren van de methode en dat de 

rol van individuele feedback en terugkombijeenkomsten essentieel zijn voor het leerproces.  

Naast de ontwikkeling en evaluatie van een educatie- en counselingstrategie werd een systematisch 

literatuuronderzoek naar recent gepubliceerde (2000- 2010) zelfmanagement-interventies uitgevoerd, 

welke is beschreven in hoofdstuk 6. Veertien studies voldeden aan de inclusiecriteria en 

zelfmanagement-interventies bleken een duidelijke meerwaarde te hebben voor het verbeteren van 

voedingsgewoonten, diabetes specifieke kwaliteit van leven en kennis. Meer gemengde resultaten 

werden gevonden voor beweging en klinische uitkomsten en slechts weinig interventies waren in staat 



gewicht te verminderen. Interventietype (1-op-1 versus groepsinterventies) en interventiemethode 

(gericht op leren, op plannen of oefenen / ervaren) bleken geen duidelijk verschil te maken, hoewel 

groepsinterventies met een oefencomponent de meeste potentie leken te hebben om metabole controle 

te verbeteren. Conclusies over de onderliggende veranderingsprocessen konden niet worden getrokken 

omdat procesmaten vaak niet gemeten of gerapporteerd werden en de wel gerapporteerde maten 

varieerden sterk. Kenmerkend voor de interventies was dat didactische leermethoden nauwelijks 

werden toegepast, terwijl dat in studies voor 2000 nog wel het geval was. Wat verder opviel was dat 

op één interventie na, alle interventies plaatsvonden buiten de dagelijkse diabeteszorg.  

In hoofdstuk 7 tot slot wordt het onderzoek samengevat en worden de belangrijkste uitkomsten 

geïntegreerd en bediscussieerd. Tevens worden de methodologische kenmerken van de studies in 

beschouwing genomen, gevolgd door een beschrijving van aanbevelingen voor verder onderzoek en 

voor de praktijk. Toekomstig zelfmanagement-onderzoek dient meer aandacht te besteden aan 

procesmaten om beter inzicht te krijgen in processen die ten grondslag liggen aan gedragsverandering. 

Motiverende gespreksvoering als manier van counseling is populair, maar diabeteszorgverleners 

dienen zich ervan bewust te zijn dat voor het toepassen van deze counselingstijl meer nodig is dan het 

volgen van een 2- of 3-daagse workshop. Bewijs voor de effectiviteit van motiverende 

gespreksvoering binnen diabeteszorg is nog beperkt en verdient verdere aandacht. Ook moet gekeken 

worden naar de effectiviteit van verschillende trainingsmethoden en de toepasbaarheid van de methode 

in de huidige organisatie van zorg. Naast het medische aspect dient in de praktijk meer nadruk te 

worden gelegd op educatie en counseling als kwaliteitsaspect van diabeteszorg, waarbij intervisies 

zorgverleners dienen te ondersteunen en de kwaliteit van zorg kunnen bevorderen. Tevens kan de 

inhoud van het educatieprogramma zoals beschreven in dit proefschrift verder worden 

geoptimaliseerd, bijvoorbeeld door het educatieprogramma interactief te maken. 


