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Voorwoord
2019

2019 was een bijzonder jaar, voor de NVvPO. Met veel energie en plezier hebben we achter 

de schermen ontzettend hard gewerkt en voor de schermen veel bereikt voor de POH en de 

(toekomstige) PVH. Ook onze ledencirkels. Door de inzet van de ledencirkel POH-ouderen 

kwam een overleg met het ministerie van VWS en een brandbrief aan Hugo de Jonge tot 

stand. De ledencirkel O&O creëerde het succesvolle NVvPO DOET! De ledencirkel O&O 

creëerde het succesvolle NVvPO DOET! En onze expertgroep POH-ggz zit aan tafel bij het 

landelijk overleg POH-ggz, waar nieuwe functie- en competentieprofielen worden opgesteld 

en wordt onderzocht of er een onafhankelijk kwaliteitsregister voor de POH-ggz kan worden 

gecreëerd. 

Naast NVvPO DOET!, de maandelijks livestreams en het duo-lidmaatschap met Arts & 

Leefstijl, hebben we in 2019 ook een mooie cirkel van samenwerkingspartners opgebouwd. 

In 2020 komen daar nog interessante partners bij. Blijf ons volgen via onze website, 

nieuwsbrieven en op social media, want daar houden we je op de hoogte van de diverse 

acties en aanbiedingen die we ook in 2020 voor je organiseren.

Met de V&VN-afdeling PVK/POH, de NVvPM, LVPOHGGZ en de NVDA hebben we in het 

afgelopen jaar een mooie samenwerkingsvorm gevonden. Door ons adviesrapport aan 

de Woudschoten-conferentie in januari 2019 zijn we met deze verenigingen in gesprek. 

We werken nu samen aan verschillende projecten. Zo gaan we op 24 september met 

de V&VN-afdeling PVK/POH een groots event organiseren voor alle POH’ers, PVK’ers 

en de toekomstige PVH’ers en zijn we voornemens om in 2020 samen een vakblad te 

maken. Met de LVPOHGGZ en NVvPM onderzoeken we hoe de NVvPO hen kan blijven 

vertegenwoordigen aan de cao-tafel. En met de vijf werknemersverenigingen (incl. NVvPO) 

starten we 2020 met het opstellen van een visie ‘Huisartsenteam van de toekomst’. 

In 2019 zijn de gezondheidscentra aangesloten bij de cao-huisartsenzorg. We zijn daar 

oprecht blij mee, want zo kunnen we voor iedereen evenwaardige cao-afspraken blijven 

maken. 

In het afgelopen jaar hebben we verschillende klankbordbijeenkomsten en twee ALV’s 

georganiseerd. Daarnaast hebben we onze leden middels diverse enquêtes gevraagd  

om mee te denken over/feedforward te geven op de activiteiten die we organiseren.  

De respons is altijd groot en dat sterkt ons. De laatste digitale ledenraadpleging was 

bijzonder positief. We gaan in 2020 dan ook door met de activiteiten vanuit onze strategie 

Boeiend & Verbindend.  

In dit laatste voorwoord van 2019 wil ik namens het voltallige bestuur, de collega’s op 

kantoor en de cao-onderhandelaars onze dank uitspreken voor het vertrouwen, de inzet 

voor de NVvPO en de huisartsenvoorziening, de positief-kritische feedforward en de 

opbouwende energie die we dagelijks ervaren bij onze werkzaamheden voor de NVvPO. 

We wensen jou en de jouwen nog een mooie decembermaand en een goede 
jaarafsluiting toe. Voor 2020 gunnen we je alle gezondheid, ruimte voor ontwikkeling, 
rust om te reflecteren en vooral: het kunnen genieten van alles wat op je pad komt. 
Heb het goed!  

Petra Portengen, directeur/voorzitter NVvPO



6  |  poh  December 2019

Nationale Diabetes Challenge

‘Volgend jaar hopen  
we de 15 km te lopen’
Bewegen is belangrijk en voor diabetespatiënten al helemaal. 
De Nationale Diabetes Challenge is een succesvol initiatief om 
diabetespatiënten in beweging te krijgen. Dit jaar vond het 
wandelevenement voor de vijfde keer plaats, met een afsluitend 
festival in Den Haag. Deelnemer Joke Persoon (62) deelt haar 
ervaringen.

De Nationale Diabetes Challenge is een 

jaarlijks terugkerend, twintig weken 

durend wandelevenement, dat wordt 

georganiseerd door de Bas van de 

Goor Foundation (BvdGF). Doel is om 

de kwaliteit van leven van mensen met 

diabetes te verbeteren. 

Wekelijks organiseren lokale zorg- en 

sportprofessionals met ondersteuning 

van de BvdGF een wandeling. In kleine 

stappen trainen deze professionals 

samen met de deelnemers tot de 

Nationale Diabetes Challenge Week in 

september. Tijdens deze week wandelen 

de deelnemers vier dagen achtereen; drie 

dagen in de eigen omgeving, de vierde 

dag met alle deelnemers uit het land op 

het NDC-Festival. 

Vriendenwandelgroep
Joke Persoon liep dit jaar voor de tweede 

keer mee. ‘In 2018 zijn we begonnen. Ter 

voorbereiding liepen we 3 keer in de week, 

begeleid door een een fysiotherapeut, 

een livestyle coach en 2 POH’ers. Steeds 

verder: we startten met 1,5 km om te 

eindigen met 10 km per wandeling. Na 

het festival in Amsterdam is de groep 

bijeen gebleven, we hebben het hele jaar 

doorgelopen, om dit jaar weer te kunnen 

deelnemen. Het is uitgegroeid tot een 

vriendenwandelgroep van 20 personen, 

mensen met diabetes en enkele partners. 

In plaats van live-begeleiding delen we 

nu tips en tricks in een groepsapp. Onze 

huisartsenvoorziening Wateringse Veld is 

namelijk met een tweede wandelgroep, de 

zorgprofessionals lopen nu met hen mee.’

Joke wil inmiddels niet meer zonder de 

wekelijkse wandelingen. ‘Het is heerlijk 

om er regelmatig samen op uit te gaan 

en buiten te zijn. De wetenschap dat je 

niet de enige bent met diabetes en elkaar 

begrijpt en steunt, sterkt me. Bovendien 

ben ik al een paar kilo kwijt, zijn mijn 

suikerwaarden gedaald en slik ik een 

pilletje minder tegen hoog cholesterol. 

Mijn groepsgenoten zijn ook zo 

enthousiast; volgend jaar in Tilburg hopen 

we de 15 km te lopen!’ 

Wil je ook een wandelgroep opzetten voor de 

patiënten van jouw huisartsenvoorziening? 

Neem contact op met de BvdGF via  

ndc@bvdgf.org. Meer informatie of 

inschrijven voor de NDC 2020? Ga naar 

www.nationalediabeteschallenge.nl.

‘Mijn suikerwaarden 
zijn gedaald en  
ik ben een paar  
kilo kwijt’
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Ben jij je bewust  
van je eigen ‘beweeg-cv’?
Tekst | Mrjam Stuij, i.s.m. Willemien Rietman en Melanie Uytendaal

Beweging als onderwerp in de diabeteszorg. Dat klinkt als een open 
deur; volgens de NHG-richtlijn is het immers een belangrijke basis 
tijdens het hele traject. Bij de ROHA, een zorggroep uit Amsterdam, 
voerden we eerder dit jaar een klein onderzoek uit over dit onderwerp. 
Maar wel met een heel nieuwe invalshoek. 

Als POH is het geven van leefstijladviezen, 

zoals meer bewegen, een belangrijke 

onderdeel van je werk. Uit ons onderzoek 

naar bewegen in de diabeteszorg komt 

echter naar voren dat dit lastig kan zijn. 

Ervaringen van zorgverleners laten 

zien dat zij het bijvoorbeeld niet altijd 

makkelijk vinden om begrip op te brengen 

voor (inactief ) gedrag van patiënten. Uit 

verhalen van patiënten komt naar voren 

dat zij dat onbegrip ook voelen en dat hun 

behoeften niet altijd aansluiten bij de zorg 

die ze krijgen.

Onverwachte verhalen
Naar aanleiding van deze resultaten 

raakten we met elkaar aan de praat over 

ons eigen ‘beweeg-cv’. Iedereen uit de 

projectgroep – een POH, twee diëtisten, 

twee huisartsen en de auteurs van dit 

artikel – schreef eerst voor zichzelf op 

welke rol bewegen, inclusief sport, op 

verschillende momenten in het leven 

heeft gespeeld én betekend. Tijdens 

de uitwisseling kwamen verhalen naar 

boven die we niet van elkaar hadden 

verwacht, bijvoorbeeld over de betekenis 

van bewegen in de jeugd of tijdens een 

ernstige ziekte.

Reflectie en discussie
Vooral die aanvullende vraag over de 

betekenis bleek belangrijk, omdat 

hierdoor reflectie en discussie op gang 

kwamen. Eén van de deelnemers vertelde 

dat ze bij het onderwerp eten/diëten 

veel makkelijker de moeilijkheden van 

patiënten begrijpt, omdat ze die zelf ook 

ervaart. Tijdens het bespreken van haar 

beweeg-cv, realiseerde ze zich ineens 

een verschil: bewegen is voor haar zo’n 

vanzelfsprekend onderdeel van haar leven, 

dat ze weerstand bij patiënten veel minder 

goed snapt. Het gesprek hielp haar inzien 

waar dit oordeel vandaan kwam.

Zelf een beweeg-cv invullen?
Enkele projectleden hebben het 

beweeg-cv inmiddels gebruikt tijdens 

een intervisiebijeenkomst met collega’s, 

andere hebben ervaring opgedaan in de 

spreekkamer door zich meer bewust te 

zijn van hun eigen verhaal, en eventuele 

oordelen, of door patiënten andere vragen 

te stellen. 

Lijkt het jou ook zinvol om je eigen 

beweeg-cv op te stellen, en te gebruiken 

als onderwerp voor intervisie of ter 

inspiratie voor gesprekken met patiënten?  

Ga dan naar www.rohamsterdam.nl/mijn-

verhaal-jouw-verhaal-over-beweging-in-de-

diabeteszorg en download het format. 

Over de auteurs:

Mirjam Stuij werkt als onderzoeker bij het 

Mulier Instituut en het Amsterdam UMC. 

Willemien Rietman en Melanie Uytendaal 

werken bij de ROHA als respectievelijk 

projectleider Persoonsgerichte Zorg en 

Coördinerend Diabetesverpleegkundige.

De resultaten uit de achterliggende studie 

staan op www.stzverhalen.nl onder de 

kopjes ‘diabetes’ en ‘publicaties.’

De betekenis van bewegen
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Op bezoek bij…

‘We kunnen sparren 
met heel veel collega’s’
In dienst zijn bij een zorggroep biedt alleen maar voordelen. Dat 
vinden POH’ers Petra de Jonge (38) en Anja Winkens (58). Hoe werkt 
dat dan precies? Daarvoor gaan we langs bij zorggroep Huisartsen 
Oostelijk Zuid-Limburg (HOZL).

Tekst | Eveline de Bruijn-Mevis Beeld en Anne Hamers

Op een mooie herfstdag zijn we te gast 

bij het PlusPunt Medisch centrum van 

HOZL, in het Limburgse Kerkrade. Dit 

centrum voor anderhalvelijnszorg is 

hier pas sinds enkele weken gehuisvest, 

pal onder de tribunes van het Roda JC 

Stadion. Het ziet er fris en modern uit 

en ruikt nog naar ‘nieuw’. Petra en Anja 

zijn niet vaak op deze locatie van hun 

werkgever te vinden. Ze werken als POH 

in een huisartsenpraktijk in oostelijk Zuid-

Limburg. 

Zorggroep in de praktijk
Coördinator Praktijkondersteuners 

Manon Parlevliet (33) is ook 

aangeschoven en legt uit hoe de 

zorggroep werkt. ‘HOZL is opgericht 

door en voor huisartsen, er zijn ruim 

130 huisartsen bij ons aangesloten. Ons 

doel is om hen te ondersteunen en te 

faciliteren. Daar komt veel bij kijken. Door 

de verschuiving van zorg van de tweede 

naar de eerste lijn, de personeelstekorten 

en een zwaardere zorgvraag, staat 

de eerstelijnszorg flink onder druk. 

Onze activiteiten zijn verdeeld over 

zes werkmaatschappijen (zie kader). 

We hebben 100 POH’ers in dienst, die 

bij verschillende huisartsenpraktijken 

werken.

’Groot netwerk
‘We zijn zeker geen detacheringsbureau 

dat alleen poppetjes plaatst,’ benadrukt 

Manon. ‘We begeleiden onze POH’ers 

intensief, bijvoorbeeld via een 

inwerktraject, scholing, intervisie, 

coaching en een jaarlijks evaluatiegesprek. 

De POH’ers werken onder regie van 

de huisarts, maar vanuit HOZL zijn én 

voelen wij ons verantwoordelijk voor hen. 

Bovendien hebben we een groot netwerk 

en een groot bereik. Als netwerkpartner 

evalueren we de zorg in de regio op een 

overkoepeld niveau. We zien waar op 

grote schaal knelpunten liggen en wat er 

nodig is. Er worden vaak pilots uitgezet, 

zoals een nieuwe manier van werken voor 

POH'ers. Bij goede resultaten kunnen deze 

vervolgens in alle praktijken doorgevoerd 

worden.’

Alles goed geregeld
Hoe vinden Anja en Petra het om voor 

een zorggroep te werken? Anja is POH-

somatiek bij een huisartsenpraktijk in de 

gemeente Landgraaf. Zij ziet de voordelen 

van een grote organisatie als HOZL. ‘Je 

hebt goede arbeidsvoorwaarden, er is 

veel nascholing en bij problemen heb je 

een heel team achter je staan,’ geeft ze 

‘We begeleiden onze POH’ers intensief’

Zorggroep HOZL
Ruim 130 huisartsen hebben zich 

verenigd in zorggroep Huisartsen 

Oostelijk Zuid-Limburg. Er werken 230 

mensen, waaronder 100 POH’ers. De 

eerstelijnszorg is georganiseerd in zes 

werkmaatschappijen:

–  In PlusPunt Medisch Centrum 

werken huisartsen en medisch 

specialisten buiten het ziekenhuis 

nauw met elkaar samen om 

patiënten met klachten snel 

en doelgericht te helpen 

(anderhalvelijnszorg).

–  Huisartsen Chronische Zorg ontwik-

kelt zorgprogramma’s voor mensen 

met chronische aandoeningen zoals 

o.a. diabetes en COPD. Hieronder 

vallen de POH’ers-somatiek.

–  De Huisartsenpost regelt spoed-

eisende huisartsenzorg buiten 

kantooruren. 

–  Het Huisartsen Diagnostiek 

en Behandelcentrum verzorgt 

de planning van de eerstelijns 

diagnostiek zoals röntgenfoto’s en 

darmonderzoek. 

–  Het EersteLijns Business Center  

ondersteunt de aangesloten huisarts-

en met zaken als salarisadministratie, 

financiële administratie, ICT, beleids- 

en personeelszaken. 

–  Huisartsen Geestelijke Gezondheids-

zorg werkt voor en met huisartsen 

aan kwalitatief goede zorg 

voor mensen met psychische, 

psychiatrische en psychosociale 

problemen in de eerste lijn. 

Hieronder vallen de POH’ers-ggz en 

de psychiater.



‘We hebben 100 POH’ers in dienst,  
die bij verschillende huisartsenpraktijken werken’
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‘Heb je een vraag over een casus,  
dan is er altijd wel iemand die je verder helpt’
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aan. ‘De accreditatie, alles wordt voor je 

geregeld. De nieuwe richtlijnen krijg je 

bij wijze van spreken mooi in een lijstje 

voor op je bureau. Daarnaast heb je veel 

collega’s. Een paar keer per jaar is er een 

grote bijscholing voor iedereen en daarna 

kun je lekker bijpraten. Maar belangrijker, 

we leren van elkaar. Dat zie je ook tijdens 

de intervisies, als we vijf keer per jaar in 

groepjes samen zitten.’

Toegang tot kennis
Er is veel kennis aanwezig in de zorggroep, 

vindt ook Petra. Zij werkt als POH-ggz 

bij een huisartsenpraktijk in Mechelen 

en Landgraaf. ‘Die kennis is gewoon 

toegankelijk, je hoeft dus niet zelf het wiel 

uit te vinden. Met alle collega’s hebben 

we bijvoorbeeld een groepsmail. Heb 

je een vraag over een casus, dan is er 

altijd wel iemand die je verder helpt. We 

kunnen sparren met heel veel collega’s. 

Dat geldt ook voor ons werkoverleg. 

We wisselen kennis uit, delen zaken die 

spelen en bepalen wat we nodig hebben 

om ons vak beter te kunnen uitoefenen.’ 

HOZL speelt op dat laatste in door 

specifieke scholingen aan te bieden, 

naast de verplichte bijscholingen. De 

scholingsagenda staat elk jaar mudjevol. 

Soms vindt er scholing plaats samen met 

andere zorggroepen.

Andere zorggroepen
Manon: ‘Andere zorggroepen in de 

regio Limburg rekenen we ook tot 

ons netwerk. Als partners in de zorg 

hebben we elkaar nodig. Regelmatig is 

er overleg om elkaar te informeren over 

belangrijke ontwikkelingen.’ Volgens 

Anja onderscheidt HOZL zich van andere 

zorggroepen door onder andere de 

korte lijntjes met de specialisten in het 

ziekenhuis. ‘Je hebt de vrijheid om ze 

zelf te bellen. Bovendien mogen wij als 

HOZL-POH’ers patiënten vakinhoudelijk 

uitgebreider begeleiden, zodat ze minder 

vaak naar het ziekenhuis hoeven.’

Gesteund door achterban
Petra voelt zich gesteund en gewaardeerd 

door de zorggroep. ‘Hoewel je als POH 

intensief samenwerkt met de huisarts, is 

er vakinhoudelijk toch vaak een wereld 

van verschil,’ vertelt ze. ‘Je hebt een 

solistische rol en moet je eigen belangen 

behartigen. HOZL steunt ons daarin, weet 

als achterban wat we nodig hebben.’ 

Zijn er ook nadelen aan werken in een 

zorggroep? Poeh, daar moeten ze lang 

over nadenken. Anja: ‘Als ik dan iets moet 

noemen, dan is het dat het in een grote 

organisatie even duurt voordat je iedereen 

kent. En dat je veel via apps in het systeem 

moet invoeren. Ik heb daar persoonlijk 

niet zoveel mee.’

Win-win situatie
Beide POH’ers voelen zich helemaal thuis 

in de zorggroep. ‘Er heerst een warme, 

empathische cultuur, met veel respect 

voor elkaar,’ bevestigt Petra. ‘Dat is ook te 

danken aan onze manager Joyce en aan 

coördinator Manon, heel fijne mensen. 

Eigenlijk is het een win-win situatie: hoe 

meer je je gewaardeerd voelt, hoe meer je 

je best gaat doen.’ 

Anderhalvelijns ‘zorgstraat’
POH-somatiek Anja verwijst mensen ook door naar het PlusPunt Medisch centrum 

van HOZL. Bijvoorbeeld als er verder onderzoek bij hart en vaten nodig is. Daar volgt 

dan een consult bij een anderhalvelijns cardioloog in een zogenoemde ‘zorgstraat’. 

Dit betekent een gesprek met de cardioloog, bloedprikken, een hart-echo, een 

fietstest en dan weer een gesprek bij de cardioloog over alle uitslagen. De cardioloog 

verwijst dan weer terug naar de huisarts en indien nodig verwijst deze door naar het 

ziekenhuis voor verder onderzoek. Deze anderhalvelijnszorg biedt veel voordelen. 

De wachtlijst is kort, de kosten zijn beperkt, de patiënt krijgt direct de uitslag en in 

de meeste gevallen gaat het niet ten koste van het eigen risico. De regie blijft bij de 

huisarts.
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Effecten van online slaaptherapie blijken zeer positief

i-Sleep
Slapeloosheid komt veel voor. Gelukkig kan deze klacht goed 
behandeld worden met cognitieve gedragstherapie (CGT). De VU 
ontwikkelde de CGT-slaaptherapie i-Sleep. Deze is heel geschikt voor 
gebruik in de huisartsenpraktijk, met ondersteuning van de POH-ggz. 
Wat houdt de therapie in en wat is het effect op de deelnemers?

Tekst | dr. Jaap Lancee, prof. dr. Annemieke van Straten en drs. Tanja van der Zweerde

Slaapproblemen komen veel voor onder de 

Westerse bevolking. Denk aan slaapapneu 

(stoppen met ademhalen tijdens het 

slapen), nachtmerries of juist te veel slapen. 

Maar de meest gehoorde klacht is wel dat 

mensen te kort slapen of het gevoel hebben 

niet uitgerust wakker te worden.

Wanneer iemand ten minste 3 keer per 

week meer dan 30 minuten wakker ligt, 

gedurende een periode van minstens 3 

maanden, én daardoor problemen heeft 

met functioneren tijdens de dag, wordt dit 

in de DSM-5 gedefinieerd als ‘insomnie’. 

Ongeveer 10 tot 30 procent van de Westerse 

bevolking heeft insomnie of symptomen 

daarvan. Geschat wordt dat 30 procent van 

de huisartspatiënten in Nederland insomnie 

heeft.

Mensen met insomnie zijn vaak moe, 

hebben concentratieproblemen en kunnen 

wisselende stemmingen hebben. Deze 

klachten kunnen tot slechtere studie- of 

werkprestaties leiden, minder aandacht 

voor gezin of vrienden, et cetera. Bovendien 

kan langdurige insomnie ook depressies, 

angststoornissen of somatische klachten 

tot gevolg hebben. Behandeling is dus 

van belang. Dit geldt overigens ook voor 

mensen die al angst- of depressieklachten 

hebben. Vaak knappen deze klachten 

namelijk ook op wanneer iemand beter 

slaapt. Bovendien zijn patiënten vaak meer 

gemotiveerd om aan de slaapklachten te 

werken dan aan die van angst of depressie.

Behandeling in de huisartspraktijk
De NHG-standaard voor slaapproblemen 

schrijft (cognitieve) gedragstherapie voor 

als eerste behandeling voor insomnie. 

Desondanks schrijven veel huisartsen toch 

nog slaapmedicatie voor. Slaapmedicatie 

werkt weliswaar goed, maar alleen 

op de korte termijn. Het gevaar is dat 

mensen er verslaafd aan raken en steeds 

meer nodig hebben om hetzelfde effect 

te bereiken. Bovendien zijn (oudere) 

mensen overdag soms ook suffig van de 

medicatie en kunnen er valpartijen en 

ongelukken gebeuren. Bij het stoppen 

met slaapmedicatie treedt vaak rebound 

op: de slaapproblemen verergeren. De 

huisarts kiest soms voor slaapmedicatie, 

omdat er tot nu toe weinig getrainde 

slaaptherapeuten zijn waar mensen 

terecht kunnen voor CGT. Bovendien wordt 

behandeling voor slaapproblemen niet 

vergoed in de GGZ wanneer er geen andere 

diagnoses zijn. 

Wij denken dat de oplossing voor het 

beter behandelen van patiënten met 

slaapproblemen bij de POH-ggz ligt. De 

POH kan met zijn of haar achtergrond, en 

wellicht enige training, deze problemen 

prima te lijf gaan. De online therapie i-Sleep 

die we ontwikkelden, kan de POH hierbij 

gebruiken. 

Inhoud van het programma
De cognitieve gedragstherapie voor 

insomnie bestaat altijd uit een aantal 

elementen. Deze elementen zijn 

verwerkt in de 5 lessen van i-Sleep. De 

cursus is ontwikkeld door experts van 

de Vrije Universiteit en de Universiteit 

van Amsterdam op basis van literatuur 

en interviews met patiënten en experts. 

De eerste les heet ‘Slaap en gewoonten’. 

In deze les staan psycho-educatie en 

slaaphygiëne centraal. Hierin wordt 

bijvoorbeeld uitgelegd hoeveel uur slaap 

iemand nodig heeft, dat slapeloosheid 

doorgaans door meerdere factoren wordt 

uitgelokt en in stand gehouden, dat gedrag 

hierin een rol kan spelen, en welk gedrag 

iemand kan uitvoeren (of juist niet) om 

slaap te bevorderen. 

De tweede les is de meest belangrijke 

en heet ‘Uw slaappatroon verbeteren’. 

In deze les leert men dat de slaapkamer 

alleen gebruikt mag worden om te 

slapen (en seks), en leert men het belang 

van regelmatige bedtijden (vanwege 

ons biologische 24 uursritme) en van 

het beperken van de tijd die men in 

bed doorbrengt (slaaprestrictie, om de 

slaapdruk te verhogen). Het is vaak lastig 

voor patiënten om slaaprestrictie vol te 

‘De beste behandeling  
voor slaapproblemen is CGT’
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houden, maar áls zij dit doen, merken zij 

doorgaans dat zij al na een paar nachten 

beter gaan slapen. 

De derde les gaat over piekeren en 

ontspannen en bevat een aantal 

ontspanningsoefeningen. De vierde les 

gaat over het veranderen van niet-helpende 

gedachten. Het gaat hierbij vooral over 

gedachten over slaapproblemen maar er 

worden ook wat algemene tips besproken 

over het uitdagen van niet-helpende 

gedachten. In de laatste les zetten mensen 

alle informatie op een rij en maken zij een 

plan voor de toekomst.

Rol van de POH-ggz
Elke les in de online cursus i-Sleep bestaat uit 

tekst, video’s (van experts én van patiënten), 

voorbeelden van andere patiënten, een 

slaapdagboek, en oefeningen voor de 

komende week. De behandelaar kan online 

het slaapdagboek inzien en bekijken wat de 

patiënt de komende week aan oefeningen 

gaat doen. De behandelaar kan vervolgens 

online feedback geven op de voortgang van 

de patiënt. Het duurt circa 15 minuten per 

les om deze feedback te schrijven. 

Gebleken is dat de POH-ggz prima in 

staat is om deze online behandeling uit te 

voeren. In het HIS staat een code waar een 

online consult opgeschreven kan worden. 

De cursus is in principe bedoeld om uit te 

voeren met alleen online begeleiding. Het 

is uiteraard ook mogelijk om de patiënt 

voorafgaand of tussendoor op consult te 

zien, om vorderingen in de slaapcursus of 

andere klachten of problemen te bespreken.

Het is van belang dat de POH-ggz enige 

kennis heeft van slaapproblematiek en 

de behandeling. Omdat de cursus echter 

helemaal gestructureerd is en alle stappen 

worden toegelicht, denken wij dat het 

voldoende is als de POH de cursus zelf een 

keer helemaal doorloopt en hij of zij de 

mogelijkheid heeft een slaapdeskundige te 

raadplegen bij vragen. Dit kan bijvoorbeeld 

geregeld worden bij een slaapcentrum in 

de regio. 

Effecten op de deelnemers 
Recent hebben wij een onderzoek 

afgerond waarbij we de effecten van 

i-Sleep hebben onderzocht. Daarbij voerde 

de POH-ggz de begeleiding uit. In totaal 

deden 15 huisartspraktijken mee (met 50 

huisartsen en 20 POH-ggz). De resultaten 

waren zeer positief. Ongeveer twee derde 

van de patiënten maakten de cursus in 

zijn geheel af, ondanks het feit dat er geen 

face-to-face consulten waren. Daarnaast 

was er een enorme verbetering te zien 

van de insomnieklachten. Na afloop van 

de cursus scoorde 65 procent van alle 

i-Sleep onder de cutoff van insomnie 

(tegen 5 procent van de patiënten in de 

controlegroep die niet behandeld waren). 

Na een half jaar scoorde 43 procent van 

de i-Sleep patiënten nog steeds onder 

de cutoff voor insomnie (tegen 8 procent 

in de onbehandelde controlegroep). De 

depressieve klachten waren ook significant 

afgenomen, maar helaas zagen we geen 

effect op onze overige uitkomsten: 

angstklachten, moeheid en functioneren 

tijdens de dag. Dit laatste is vreemd, 

omdat onderzoek naar CGT bij insomnie 

doorgaans laat zien dat deze klachten 

ook verminderen. We hebben hier geen 

sluitende verklaring voor. 

Beschikbaarheid i-Sleep 
De cursus i-Sleep wordt aangeboden via 

het platform van Minddistrict. Er zijn veel 

huisartspraktijken in Nederland die gebruik 

maken van dit platform. Let op: Minddistrict 

heeft ook een eigen slaapcursus, maar 

deze mist een aantal effectief bevonden 

elementen. Op verzoek is het mogelijk 

om i-Sleep gratis laten toevoegen aan het 

platform van Minddistrict. Neem hiervoor 

contact op via www.minddistrict.com.

I-Sleep is op dit moment nog niet 

beschikbaar via andere platforms. 

Desgewenst kunnen wij ondersteunen 

bij het overzetten van i-Sleep naar een 

ander platform. Wij hebben i-Sleep ook 

in boekvorm. Dit boekje is, ook voor 

patiënten, gratis te downloaden op 

https://www.i-sleep.nl/wp-content/

uploads/2019/03/i-Sleep-webversie.pdf.

Voor zover wij weten is er helaas nog 

geen online of korte trainingsmodule 

beschikbaar voor POH’ers die meer willen 

weten over slaap en slaaptherapie. Wel 

worden er regelmatig 3-daagse trainingen 

aangeboden door Kempenhaeghe 

Centrum voor Slaapgeneeskunde, zie 

www.kempenhaeghe.nl/kennishuis/

nascholing-slaaptherapie. 

Over de auteurs
Prof. dr. Annemieke van Straten en drs. Tanja 

van der Zweerde zijn als respectievelijk 

hoogleraar en promovenda verbonden 

aan de afdeling Klinische-, Neuro- en 

Ontwikkelingspsychologie van de Vrije 

Universiteit. Dr. Jaap Lancee is universitair 

docent bij de afdeling Klinische Psychologie 

aan de Universiteit van Amsterdam.

Kijk voor de referenties bij dit artikel op  

www.nvvpo.nl. 

‘De POH-ggz in de huisartspraktijk  
kan de online begeleiding bieden’

Overwin uw 

slaapproblemen

Prof. dr. Annemieke van Straten en Dr. Jaap Lancee
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Spirometrie, (ver) voorbij de valkuilen

‘Alsof er een Noorse trol 
op mijn borstkas zit’
Ook als een spirometrie een normale longfunctie aantoont, kun je 
astma niet uitsluiten, blijkt uit deze casus van een handbalster met 
klachten van kortademigheid. Astma is er in soorten en maten; het is 
de kunst om verder te kijken dan de spirometriepolstok lang is.

Tekst | Jan-Willem van den Bos

Marit Sjortbred, Noors van origine, is een 

22-jarige, zeer sportieve jongedame met een 

lenge van 166 cm en een gewicht van 65 kg. 

Ze meldt zich bij de huisarts met klachten 

van kortademigheid, vooral tijdens het 

sporten. Ze heeft dan een drukkend gevoel 

op de borst, wat ze omschrijft alsof ‘een 

Noorse trol op mijn borstkas zit’. Ze handbalt 

op landelijk niveau en naast de wedstrijden 

traint zij 8 uur per week.

Na het afnemen van een uitvoerige 

anamnese denkt de huisarts aan astma. 

Hij vraagt de praktijkondersteuner om 

het diagnostisch traject te starten. Een 

week later komt Marit terug en blaast 

onderstaande longfunctie.

1. Hoe beoordeel jij de uitvoering? 
De longfunctie is mijns inziens technisch 

goed afgenomen. De pogingen zijn 

goed uitgevoerd; een snelle stijging in 

de FV-curve, een ‘piek’, geen hoest, een 

expiratoir plateau in de VT-curve en weer 

goed teruggeademd tot het punt van 

maximale inademing. Voor iemand van 

22 jaar verwacht je een meer ‘bolle’ flow-

volumecurve en vind ik de curve zowel 

voor, als na luchtwegverwijding wat 

obstructief.

Samenvatting van alle geforceerde tests

FEV1 FVC PEF FEV1/FVC Kwaliteit

Base 3,02 4,11 374 73% Goed geblazen

Base 3,04 4,23 376 72%

Base 3,11 4,18 364 74% Goed geblazen

+Base 3,11 4,23 376 74% -

ATS/ERS-criteria [2005]: Er is aan de criteria voldaan.

Post 3,27 4,31 378 76% Goed geblazen

Post 3,24 4,18 386 78% Goed geblazen

Post 3,30 4,37 388 76% Goed geblazen

+Post 3,30 4,37 388 76% -

ATS/ERS-criteria [2005]: Er is aan de criteria voldaan.
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Index Base %Voorsp. Zscr Post1 %Voorsp. %Chg Zscr [Min. Voorsp. Max.]

FEV1 3,11 l 90% -0,87 3,30 l 95% 6% -0,4 2,79 l 3,46 l 4,12 l

FVC 4,23 l 106% 0,47 4,37 l 109% 3% 0,75 3,20 l 4,00 l 4,83 l

PEF 74% 84% -2,21 76% 87% 3% -1,89 75,6% 87,2% 96,1%

FEV1/FVC 376 l/min 86% -1,12 388 l/min 89% 3% -0,9 347 l/min 436 l/min 525%

2. Hoe beoordeel jij de 
herhaalbaarheid?
De herhaalbaarheid was goed, want het 

verschil – na 3 technisch goed uitgevoerde 

blaaspogingen – bedraagt tussen de twee 

beste FEV1’s en FVC’s niet meer dan 150 

ml, of 0,15L (FEV1 voor: 3,11 - 3,04 = 0,07L; 

FVC voor: 4,23 - 4,18 = 0,05L; FEV1 post: 

3,30 - 3,27 = 0,03L en FVC post: 4,37 - 4,31 

= 0,06L).

3. En hoe zou jij de spirometrie 
inhoudelijk willen beoordelen volgens 
het RROE-model? (Reversibiliteit, 
Restrictie, Obstructie, Ernst obstructie)? 

Een niet-obstructieve longfunctie (FEV1/

FVC post: Z-score van -0,9) zonder 

reversibiliteit. Een restrictieve longfunctie 

kan worden uitgesloten, omdat de 

FVC een Z-score laat zien van -0,75 (ten 

opzichte van de grootste FVC). Met andere 

woorden: een normale longfunctie.

Hoe nu verder?
Waarschijnlijk ben je zo’n casus als 

die van Marit wel vaker in de praktijk 

tegengekomen. Vooraf denk je aan 

astma, maar er wordt geen reversibiliteit 

aangetoond. Toch sluit een normale 

longfunctie astma niet uit. Hoewel wij 

allemaal weten dat astma vooral gesteld 

wordt op basis van de anamnese willen 

wij maar wat graag ook een reversibele 

longfunctie kunnen vinden. Marit heeft 

klachten die wel degelijk bij astma kunnen 

passen, met name de klachten tijdens 

inspanning. Dit wil niet zeggen dat er 

nu sprake is van inspanningsastma (ik 

heb al vaker opgemerkt dat deze term 

te pas en te onpas wordt misbruikt), 

maar dat er sprake is van een bronchiale 

hyperreactiviteit, waar zij met name 

tijdens inspanning hinder van ondervindt.

Zou je nu de NHG-richtlijn astma 

volgen, dan zou stap 1 in de 

medicamenteuze behandeling het 

voorschrijven van een kortwerkende 

luchtwegverwijder (salbutamol) zijn. Een 

inhalatiecorticosteroïd (ICS) zou worden 

toegevoegd wanneer de salbutamol 2 x in 

de week, of meer moet worden gebruikt. 

Het is interessant om te weten dat sinds 

het begin van dit jaar de wereldwijde 

GINA-richtlijn deze eerste stap in de 

behandeling niet meer heeft opgenomen. 

Het advies in deze geactualiseerde richtlijn 

is om na het stellen van de diagnose 

astma, te starten met in ieder geval een 

lage dosis van een inhalatiecorticosteroïd. 

Voor wat Marit betreft: de huisarts wil op 

proef een inhalatiecorticosteroïd (ICS) 

voorschrijven, maar vanwege het feit dat 

zij handbal op topniveau speelt en een ICS 

op de dopinglijst staat, wordt zij verwezen 

naar Sports Valley, het High Performance 

Medical Centre van Ziekenhuis Gelderse 

Vallei. Uiteindelijk blijkt zij positief 

te reageren op de methacholine 

provocatietest. Hiermee is het bewijs  

– naast de positieve astma-anamnese –

geleverd dat het gebruik van een ICS 

noodzakelijk is. Astma is er in vele soorten 

en maten; het is de kunst om verder te 

kijken dan de spirometriepolsstok lang 

is.  

Heb je een vraag, wil je een casus bespreken 

of heb je suggesties voor onderwerpen? 

Mail naar spiroabc@gmail.com. Referenties 

behorende bij dit artikel zijn bij de auteur op 

te vragen.

De auteur, van huis uit longfunctielaborant, 

is sinds 2007 werkzaam als Health Care 

Consultant Respiratoir bij Boehringer 

Ingelheim (www.facebook.com/

Medclassnascholingen).

‘Uiteindelijk blijkt ze positief te reageren op 
de methacholine provocatietest’
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Groepsbehandeling voor vooral complexe gevallen

Keer Diabetes2 Om
Keer Diabetes2 Om is een behandeling van diabetes type 2. In deze 
nieuwe aanpak staan niet streefwaarden en medicatie, maar gezonde 
voeding, slaap, beweging en ontspanning centraal. Het programma 
werd ontwikkeld door de stichting Voeding Leeft. In gesprek met 
medewerkers Minke den Hollander en Nicole Groot.

Tekst | Brigitte Buissink

Minke den Hollander en Nicole Groot 

hebben allebei meer dan tien jaar als 

verpleegkundige in een huisartsenpraktijk 

gewerkt. Ze weten waar POH'ers mee 

te maken hebben. ‘We kunnen op 

gelijkwaardig niveau goed met ze 

sparren,’ vertelt Nicole. ‘Wij zijn inmiddels 

ervaringsdeskundigen op het gebied van 

omkeren van diabetes en vinden het heel 

leuk om die expertise met ze te delen. 

Toen ik vijf jaar geleden begon met het 

groepsprogramma, was onze aanpak nog 

heel nieuw. Inmiddels weet elke POH 

wel dat leefstijl belangrijk is, maar niet 

iedereen weet hoe je het praktisch kunt 

inzetten.’ Minke: ‘We hebben dezelfde 

missie: diabetespatiënten optimaal 

begeleiden. Daarbij kunnen we niet 

zonder de medewerking van de POH.’ 

Hoe ziet het programma eruit?
‘Het groepsprogramma laat mensen 

ervaren wat een andere leefstijl met je 

doet,’ vertelt Minke. ‘Het programma 

beslaat vijf dagen. Tijdens de start-

2daagse op een bosrijke locatie gaan we 

met ze wandelen, koken en suikerwaarden 

meten. De twintig deelnemers krijgen 

professionele begeleiding van een 

multidisciplinair team; een ervaren 

verpleegkundige, coach, diëtist en 

programmacoördinator. Na die twee 

dagen gaan ze met de opgedane kennis 

aan de slag. Na een maand komen ze 

terug en gaan we opnieuw meten. Dan 

zien we vaak al verschil: ze hebben meer 

energie, meer zin in beweging, een betere 

kleur en dalende bloedwaarden. Daarna 

zijn er nog twee terugkomdagen. In totaal 

duurt het programma een half jaar.’ 

Nicole: ‘Die snelle resultaten zijn heel 

bemoedigend. De deelnemers voelen 

zich snel energieker en fitter. De meeste 

mensen willen nooit meer terug. Als de 

diabetesmedicatie eenmaal is afgebouwd, 

blijven ze vaak heel gemotiveerd.’

Hoe verloopt de samenwerking met de 
POH?
Het team werkt voor het 

groepsprogramma samen met de huisarts 

– die hoofd-behandelaar blijft – en de 

POH van de deelnemer. Minke: ‘Vooraf 

overleggen we over medicijnafbouw. 

Sommige huisartsen kennen het 

programma nog niet. Dan leggen we 

eerst onze aanpak uit en kunnen die 

onderbouwen met onze resultaten van het 

eerste jaar (zie: https://keerdiabetesom.

nl/voor-zorgverleners/resultaten, red.). 

Ook zijn sommige POH'ers nog helemaal 

niet gewend om medicatie af te bouwen, 

dat is dan best spannend. Wij hebben 

zelf ook lang in een huisartsenpraktijk 

gewerkt en gedacht dat opbouw de beste 

manier was. Nu weten we dat die therapie 

symptoombestrijding is, de oorzaak niet 

aanpakt en in sommige gevallen zelfs 

dikmakend is.’ 

Nicole: ‘Gelukkig kunnen we de POH 

steeds meer meenemen. We delen 

de kennis die ze nodig hebben om 

het proces te begrijpen. We vertellen 

wat je kunt afbouwen en met wie ze 

samen kunnen werken.’ Minke: ‘We zijn 

Geschiktheidscriteria 
Een patiënt kan meedoen als hij of zij:

–    medicijnen gebruikt;

–     jonger is dan 80 (tussen 70 en 80 

jaar in overleg);

–    een BMI > 25 heeft en/of een 

vergrote buikomvang.

Daarnaast is geschiktheid voor een 

groepsprogramma belangrijk en 

vooral: motivatie! 

Bij twijfel kun je altijd even bellen 

naar: 020-2217906 voor overleg. 

Of vul samen de Leefstijlanamnese 

in; een praktisch document, 

dat je snel inzicht geeft in de 

gezondheidssituatie van de patiënt. 

Je kunt het downloaden op: 

keerdiabetesom.nl/ 

voor-zorgverleners/tips.

‘De deelnemers voelen zich snel  
energieker en fitter’



‘We hebben dezelfde missie: 
diabetespatienten optimaal begeleiden’
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nu bezig met een nascholing, die we 

vanaf 2020 gaan geven aan POH'ers die 

minimaal één deelnemer bij ons hebben 

aangemeld.’

Wat is de kracht van deze aanpak?
‘Inmiddels hebben we 100 programma’s 

op 7 plekken in Nederland gedaan, voor 

bijna 2000 mensen,’ vertelt Nicole. ‘Na een 

jaar is 92 procent geheel of gedeeltelijk 

omgekeerd. Een hele omkering betekent: 

betere bloedwaarden, minder medicatie. 

Bij een gedeelte omkering is een van de 

twee het geval; die patiënt heeft vaak 

meer tijd nodig.’

Nicole: ‘De kracht van het groeps-

programma is, dat we de patiënten uit 

hun dagelijkse situatie halen én dat ze 

samen met lotgenoten een commitment 

aangaan. En in twee dagen kun je 

ontzettend veel informatie overbrengen 

over wat er in het lichaam gebeurt. Op dag 

2 gaan we nuchter in het bos wandelen. 

De deelnemers zijn dan heel bang voor 

een hypo, maar we leggen uit dat ze 

genoeg energiereserves hebben. Op 

dag 1 zie je vaak nog boosheid: “Hoe kan 

het dat ik geen insulinetekort heb, maar 

toch insuline krijg?” Op dag 2 zie je al dat 

mensen heel graag hun leefstijl willen 

veranderen.

Minke: ‘We schrijven geen dieet voor, maar 

vers en onbewerkt eten en benadrukken 

het belang van koolhydraatarm eten. 

Daarom kijken we ook samen kritisch 

naar producten: wat zijn snel en wat zijn 

langzaam brandende koolhydraten?’ 

Welke patiënten zijn geschikt voor het 
programma?
En een heel groot deel van de diabetes-

2-patiënten komt niet in het programma. 

‘De POH kan die patiënten zelf prima 

begeleiden,’ zegt Minke. ‘Bovendien heb je 

als POH niet de tijd om alle patiënten in de 

kering te krijgen en niet iedereen wil het. 

Van de honderd patiënten zijn er ongeveer 

tien heel enthousiast over het programma. 

Nicole: ‘Idealiter kunnen patiënten kiezen 

en kan de POH ons als optie aanbieden. 

Wij zijn vooral goed geworden in 

complexe gevallen. Als een POH vastloopt, 

is het voor haar prettig dat ze met de 

patiënt dit zijpad kan inslaan.’ 

Hoe ziet het nazorgtraject eruit?
Het programma biedt nog anderhalf jaar 

na het eerste halfjaar nazorg. Minke: ‘De 

deelnemers kunnen zich daar vrijwillig 

voor aanmelden. Op die opfrismiddagen 

herhalen we nog eens hoe het ook 

alweer zit: dat je cellen ongevoelig 

zijn geworden voor insuline en je een 

leverprobleem hebt. Mensen hebben 

duidelijk de behoefte dat nog een keer 

te horen. Sommige mensen hebben 

moeite met voeding. We benadrukken 

de noodzaak om hun voedingspatroon 

blijvend te veranderen: ze zijn in feite 

koolhydratenintolerant. Tijdens die 

middagen beantwoorden we hun vragen 

en bespreken we waar nog kansen liggen.’ 

Nicole: ‘We organiseren elke twee weken 

een nazorgmiddag, op vier plekken in 

Nederland: Utrecht, Noord-Holland, 

Rotterdam en Brabant.’ 

Welke vragen krijgen jullie uit de 
praktijk?
‘Bijvoorbeeld wat te doen als de 

meetwaardes na het programma ineens 

weer pieken,’ vertelt Minke. ‘Wij adviseren 

om dan niet direct de medicatie weer op 

te hogen. Het kan heel goed een kwestie 

van stress zijn. Intussen moet de POH die 

te hoge streefwaarden terugkoppelen. We 

begrijpen dat dat best lastig is: wat is nog 

acceptabel en wanneer moet je ingrijpen?’ 

Nicole: ‘De POH van de toekomst geeft 

de regie terug aan de patiënt en gaat 

veel coachender werken. Wij adviseren: 

ga naast je patiënt zitten en vul samen 

de Leefstijlanamnese in en vraag door: 

wat speelt er in je leven? Waar wil je aan 

werken en hoe? Dat doen ze nu al, maar 

daar kunnen we ze meer in ondersteunen. 

We willen heel graag POH'ers meer 

coachingsvaardigheden bijbrengen; 

dat willen we graag ontwikkelen. Ook 

willen we hen meer verdieping van de 

diabetesfysiologie bieden. Overigens 

mogen op de eerste terugkomdag 

patiënten iemand meenemen. Wij vinden 

het leuk als dat de POH is.’  

Meer weten over Keeriabetes2 Om?
Ga naar op: keerdiabetesom.nl/voor-

zorgverleners en bekijk de video op 

de Facebookpagina van de NVvPO 

waarin Nicole en Minke meer over het 

programma vertellen. 

Keer Diabetes2 Om in binnen- en buitenland
Inmiddels werken 15 POH'ers en diabetesverpleegkundigen – naast hun werk in 

praktijk of ziekenhuis – in de groepsprogramma’s Keer Diabetes2 Om; van Noord-

Holland tot Maastricht. Het in Nederlandse bedachte programma is zó succesvol, 

dat het sinds kort ook de grens overgaat. Zo was tijdens dit interview Francis Bruijns, 

1 van de 3 verpleegkundigen van het medisch team, in Hong Kong om daar 2 

startgroepen op te zetten. Nicole: ‘Er is veel interesse vanuit het buitenland. Dat is 

gaaf, maar er is in Nederland nog genoeg te doen!’

Vergoeding 
zorgverzekeraars
Tot nu toe vergoeden VGZ, IZA, 

IZZ, Univé, UMC, Bewuzt, ZEKUR, 

Zorgzaam, Promovendum, 

BeSured en National Academic de 

programmakosten bijna volledig. VGZ 

heeft de pilot vergoed en neemt het 

op in de basisverzekering. Voeding 

Leeft zet zich in voor vergoeding voor 

alle verzekerden.
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Valkuil

Column
Oscar Aberson

Hulpverlener zijn betekent eigenlijk elke 

keer het wiel opnieuw uitvinden. Iedere 

patiënt is immers uniek en niemand is te 

vangen is in een enkel model. De praktijk 

is anders. Omdat de mens de neiging 

heeft te doen waar hij goed in is, bestaat 

het gevaar dat een hamer het enige 

gereedschap wordt en elk probleem 

steeds meer op een spijker gaat lijken, 

zoals het spreekwoord luidt. Dat betekent 

voor mij – opgeleid tot systeemtherapeut 

– bijvoorbeeld, dat ik moet oppassen niet 

iedereen alleen maar te zien in de context 

van zijn familiegeschiedenis. 

De Amerikaanse emeritus hoogleraar 

counselingtechnieken Bruce Wampold 

stelt zelfs dat naarmate een therapeut 

meer ervaren is in een bepaalde techniek, 

hij of zij minder effectief wordt. Het heeft 

te maken met hoe mensen leren en 

controle nastreven. Heb je je eenmaal een 

manier van werken eigen gemaakt, dan is 

het moeilijk deze los te laten. Nascholing 

en cursussen leiden vooral tot een 

bevestiging van wat je al wist.

Wampold noemt in plaats van 

technieken een aantal eigenschappen 

die hij belangrijk vindt voor een goede 

hulpverlener. Op de eerste plaats is dat 

inlevingsvermogen of empathie. Het is ook 

belangrijk om te kunnen samenwerken 

met een patiënt en daarmee een ‘warm en 

accepterend contact’ aan kunnen gaan. 

Bovendien moet een goede hulpverlener 

gevoelens en emoties kunnen herkennen 

en benoemen, zich verbaal goed kunnen 

uitdrukken en kunnen verhelderen wat 

er in de gesprekken gebeurt. Ik zou zelf 

de vaardigheid nog willen toevoegen 

om het taalgebruik aan te passen aan de 

belevingswereld van de patiënt.

Wampold stelt dat reflecteren op het eigen 

handelen de enige manier is voor een 

hulpverlener om erachter te komen of hij 

of zij goed heeft gehandeld. Reflecteren 

gaat volgens Wampold het beste door het 

bekijken van video-opnames; je bekijkt 

jezelf van een afstand en bent daardoor 

beter in staat om op een objectieve 

manier je gedrag te beoordelen.

Ik was verrast door het besef dat juist 

ervaring een valkuil kan zijn voor goede 

resultaten. Het zette mijn kijk op ervaring 

op zijn kop. De methodiek waarin je 

geschoold bent, kan dus ook een valkuil 

zijn. Empathie en echtheid, de kwaliteiten 

die de Amerikaanse grondlegger van de 

humanistische psychologie Carl Rogers 

ook al hoog in het vaandel had staan, 

zijn belangrijker. Maar: hoe houd je die 

op pijl? Hoe doen we dat als POH-ggz in 

de praktijk? Zelf doe ik er in elk geval te 

weinig aan, en ik heb de indruk dat dat 

voor meer collega’s geldt.

Daarom pleit ik voor meer intervisie 

en het bespreken van eigen handelen 

door de POH-ggz. Ik realiseer met dat 

het bespreken van eigen gedrag best 

moeilijk is. Het vraagt om veiligheid en om 

middelen, bijvoorbeeld als je opnames 

van jezelf wilt maken. En uiteraard heb 

je voor dit laatste toestemming van 

je patiënt nodig. Toch lijkt het mij een 

uitdaging om te onderzoeken hoe het is te 

realiseren.  

Reageren op deze column? 

Mail naar redactie@nvvpo.nl

Oscar Aberson is sociaal psychiatrisch verpleegkundige en relatie-/systeemtherapeut. 

Hij werkt als POH-ggz bij een huisartsenpraktijk in Amsterdam. 

‘Hoe houd je je empathie en echtheid op peil’
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Nog aanzienlijke kwaliteitswinst mogelijk

Zelfmanagementondersteuning 
bij een diabetische voet
Hoe is het gesteld de zelfmanagementondersteuning die geleverd 
wordt door Nederlandse POH’ers tijdens de jaarlijkse voetcontrole 
van patiënten met diabetes mellitus type II? Een onderzoek naar de 
kwaliteit aan de hand van het zogenoemde 5A-model.

Tekst | Vera A.J. Hellenbrand, Edwin J.M. Oberjé, Sabine Pieters en Manya M.G.T.A. Rutjens 

De diabetische voet is een verzamelterm 

voor complicaties aan de voet, die 

gedurende het ziekteverloop van diabetes 

mellitus type II optreden. De belangrijkste 

oorzaken van een diabetische voet zijn 

metabole stoornissen, polyneuropathie 

en macro-angiopathie. Hierdoor kunnen 

complicaties ontstaan, zoals een 

verminderd gevoel in de tenen en voeten, 

pijnscheuten, langzaam genezende 

wonden en is er een aanzienlijk hogere 

kans op infecties. 

Complicaties
Uit onderzoek blijkt dat bij 25 procent van 

de patiënten met diabetes mellitus type II 

een of meerdere complicaties optreden. 

Bij 3 tot 10 procent van de patiënten wordt 

een voetulcus aangetroffen en ongeveer 

15 procent van deze patiënten ondergaat 

een voetamputatie. De kwaliteit van leven 

van patiënten met een diabetische voet is 

mede hierdoor aanzienlijk lager dan van 

patiënten zonder diabetische voet. Het 

is dus belangrijk dat complicaties aan de 

voet vroegtijdig geïdentificeerd worden 

en passende zorg geleverd wordt. 

Zelfmanagement
De verantwoordelijkheid voor – met name 

preventieve – voetzorg bij patiënten 

met diabetes mellitus type II is in de 

afgelopen jaren steeds meer komen te 

liggen bij de POH-S. In de Nederlandse 

eerstelijnszorg wordt de voetcontrole 

echter slechts eenmaal per jaar door 

de POH uitgevoerd. Volgens de NHG-

standaard is daarom het stimuleren van 

zelfmanagement een belangrijk aspect 

tijdens deze voetcontrole. Effectief 

zelfmanagement bij een diabetische voet 

betekent dat de patiënt de gezondheid 

van de voet zelf monitort, preventieve 

activiteiten uitvoert, symptomen herkent, 

en acties neemt indien nodig. Uit 

onderzoek blijkt echter dat zorgverleners 

een gebrek aan vaardigheden ervaren 

om zelfmanagement effectief te 

ondersteunen.

5A-model
In de literatuur worden verschillende 

theoretische modellen beschreven 

die handvatten bieden aan POH’ers 

om zelfmanagement effectief te 

ondersteunen. Een van deze modellen 

is het 5A-model. Het 5A-model 

kan toegepast worden op vrijwel 

iedere gezondheidsgedraging en 

bevat 5 essentiële elementen van 

zelfmanagementondersteuning. De 5 A’s 

bij voetzorg van patiënten met diabetes 

mellitus type II zijn:

1  Achterhalen hoe de patiënt op dit 

moment voetzorg uitvoert;

2  Adviseren hoe de voetzorg uitgevoerd 

kan worden; 

3  Afspreken welke gedragsdoelen de 

patiënt hierbij opstelt; 

4  Assisteren bij mogelijke barrières die 

optreden tijdens de voetzorg;

5  Arrangeren van een evaluatiemoment 

om te bespreken of de gestelde 

gedragsdoelen behaald zijn. 

Studies hebben aangetoond dat 

toepassing van het 5A-model 

door zorgverleners tot meer 

zelfmanagementvaardigheden bij 

chronische patiënten leidt, bijvoorbeeld 

in rookgedrag, voedingsinname en 

beweeggedrag. Tot zover bekend 

is er echter nog geen onderzoek 

gedaan naar de kwaliteit van 

zelfmanagementondersteuning rondom 

voetzorg bij patiënten met diabetes 

mellitus type II.

‘Het is opvallend dat er aanzienlijke  
variatie zit in de inhoud van adviezen’
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Doel 
Het doel van deze observationele 

studie is de kwaliteit van 

zelfmanagementondersteuning in 

kaart brengen die geleverd wordt 

door Nederlandse POH’ers tijdens de 

jaarlijkse voetcontrole van patiënten met 

diabetes mellitus type II. De kwaliteit van 

zelfmanagementondersteuning wordt 

gemeten aan de hand van het 5A-model.

Methoden
Tussen februari en mei 2019 werden 

50 willekeurig geselecteerde consulten 

geobserveerd tussen de POH en patiënten 

met diabetes type II die voor hun 

jaarlijkse voetcontrole langskwamen. 

Het onderzoek werd uitgevoerd in 3 

Limburgse huisartsenpraktijken. Binnen 

deze huisartsenpraktijken waren 6 POH’ers 

werkzaam.

De consulten werden opgenomen met 

audio-apparatuur. Zowel de patiënt als de 

POH werden om toestemming gevraagd 

voor opname van het consult. Na afloop 

van het consult werd de kwaliteit van 

zelfmanagementondersteuning beoor-

deeld aan de hand van een observatie- 

lijst (zie tabel 1). De observatielijst werd 

ontwikkeld op basis van literatuur en  

vervolgens doorontwikkeld en gevalideerd 

met 5 experts: een gepromoveerd onder-

zoeker op het gebied van zelfmanage-

mentondersteuning bij chronisch zieken,  

2 diabetes podotherapeuten, een verpleeg-

kundig specialist diabetische voet en een 

medisch pedicure.

Resultaten
6 POH’ers participeerden in de studie. Alle 

POH’ers waren vrouw. De gemiddelde 

leeftijd was 39,5 jaar (SD=13,4). De POH’ers 

waren gemiddeld 7,8 jaar (SD=5,3) 

werkzaam in de eerstelijnszorg. Alle 

POH’ers waren hbo-verpleegkundigen. 

5 POH’ers hadden een post-hbo-studie 

afgerond tot POH-S.

Alle patiënten stemden toe tot deelname 

in het onderzoek. De gemiddelde leeftijd 

was 71,0 jaar (SD=12,7). 20 van de 50 

patiënten waren vrouw. Drie patiënten 

hadden een Simm’s classificatie van 3, vier 

patiënten hadden een Simm’s classificatie 

van 2, negen patiënten hadden een 

Simm’s classificatie van 1, en 34 patiënten 

hadden een Simm’s classificatie van 0. 

De patiënten waren gemiddeld 9,0 jaar 

(SD=7,8) gediagnosticeerd met diabetes 

mellitus type II. De gemiddelde tijd die 

tijdens het consult aan voetzorg werd 

besteed, was 6,1 minuten (SD=2,7).

De voeten van patiënten met diabetes 
mellitus type II worden jaarlijks 
door de POH onderzocht. De Simm’s 
classificatie wordt hierbij vastgesteld.

Simm’s 0: Beperkt risico op voetwonden

Simm’s 1: Matig risico op voetwonden

Simm’s 2: Hoog risico op voetwonden

Simm’s 3: Zeer hoog risico op 

voetwonden

Achterhalen
De POH’ers achterhaalden tijdens alle 

consulten de gevoeligheid van de voeten 

met een monofilament-tester. Tijdens geen 

van de geobserveerde consulten werd de 

kennis over voetzorg achterhaald. Tijdens 

7 consulten werd achterhaald hoe de 

patiënt op dit moment voetzorg uitvoert. 

Daarnaast achterhaalden de POH’ers tijdens 

45 consulten een of meer symptomen van 

een diabetische voet: tijdens 32 consulten 

werd gevraagd naar wondjes; tijdens 28 

consulten werd gevraagd naar overmatige 

eeltvorming; en tijdens 20 consulten werd 

gevraagd naar kalknagels. Minder frequent 

achterhaalde klachten waren lokale 

warmte, roodheid, en blaren.

Adviseren
De POH’ers gaven tijdens alle consulten 

adviezen over uitvoer van voetzorg. De 

meest voorkomende adviezen hadden 

betrekking op het gebruik van een lotion 

of crème, het maken van een afspraak bij 

de podotherapeut en/of pedicure, het 

dragen van stevig en passend schoeisel, 

en het goed afdrogen van de voeten en 

tussen de tenen. Minder frequent gegeven 

adviezen hadden betrekking op het 

vermijden van lopen op blote voeten, het 

dagelijks uitvoeren van een voetinspectie 

en het recht afknippen van teennagels.

Afspreken
Tijdens 6 consulten werden 

gedragsdoelen opgesteld over de 

voetzorg. Geen van de opgestelde 

gedragsdoelen werd gerapporteerd 

in het huisartsinformatiesysteem. De 

gedragsdoelen hadden betrekking op 

het insmeren van de voeten met lotion of 

crème, het droogdeppen van de voeten na 

het douchen, het kopen van magnesium 

tegen krampen, en het monitoren 

van vochtigheid tussen de tenen. Alle 

gedragsdoelen werden opgesteld door de 

POH, zonder dat de patiënt gestimuleerd 

werd om zelf een doel op te stellen. De 

De monofilament-tester kan (het verlies 

van) gevoeligheid achterhalen. Het 

monofilament is een soepele draad in 

kunststof die gemonteerd is op een houder. 

De POH drukt het filament kortstondig 

loodrecht op de huid van de voet tot het 

een C-vorm aanneemt. De patiënt geeft 

vervolgens aan of de plek gevoelig is.
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patiënt stemde echter wel in alle gevallen 

met het gedragsdoel in.

Assisteren 
Tijdens 13 consulten werden barrières 

besproken die het behalen van 

gedragsdoelen kunnen belemmeren. 

In 10 van de 13 situaties gaf de patiënt 

uit zichzelf aan een barrière te ervaren, 

zonder dat de POH hiernaar vroeg. In 3 

van de 13 situaties vroeg de POH expliciet 

naar barrières. De meest voorkomende 

barrière was onvoldoende reikwijdte. 

Voorbeelden van andere gerapporteerde 

barrières waren onvoldoende zicht en 

onvoldoende financiële middelen om de 

pedicure te bezoeken.

6 van de 13 besproken barrières werden 

door de POH geadresseerd met mogelijke 

oplossingen. Bij de overige 7 barrières 

werden geen oplossing besproken. 

Voorbeelden van oplossingen die POH’ers 

aandroegen waren het inschakelen van 

een medisch pedicure, het inschakelen 

van een familielid ter ondersteuning 

bij de voetzorg en het maken van een 

afspraak bij de podotherapeut. In 1 

situatie werd de patiënt aangemoedigd 

om zelf een oplossing aan te dragen. In 

de overige 5 situaties droeg de POH zelf 

de oplossing aan. 

Arrangeren
De POH’ers maakten tijdens alle 

consulten een vervolgafspraak met 

de patiënt. Er werd tijdens 1 consult 

besproken dat gedragsdoelen 

geëvalueerd zouden worden tijdens het 

volgende consult. Tijdens dit consult 

besprak de POH met de patiënt dat hij 

vaseline cetomacrogolcrème zou gaan 

gebruiken en dat tijdens het volgende 

consult geëvalueerd zou worden of 

klachten hierdoor verminderden.

Tabel 1
Observaties aan de hand van het 5A model van zelfmanagementondersteuning tijdens voetzorg (n=50).

Indicatoren Geobserveerd Niet geobserveerd

Achterhalen

De POH achterhaalt symptomen van een diabetische voet. 45 (90%) 5 (10%)

De POH achterhaalt de gevoeligheid van de voeten met een monofilament tester. 50 (100%) 0 (0%)

De POH achterhaalt kennis van de patiënt over voetzorg. 0 (0%) 50 (100%)

De POH achterhaalt hoe de patiënt voetzorg uitvoert. 7 (14%) 43 (86%)

De POH achterhaalt of de patiënt voetzorg ontvangt van een pedicure of podotherapeut. 42 (84%) 8 (16%)

Adviseren

De POH adviseert dagelijks voetinspectie uit te voeren. 2 (4%) 48 (96%)

De POH adviseert niet op blote voeten te lopen. 2 (4%) 48 (96%)

De POH adviseert dagelijks de voeten te wassen. 1 (2%) 49 (98%)

De POH adviseert drogen tussen de tenen. 6 (12%) 44 (88%)

De POH adviseert het gebruik van lotion of crème. 14 (28%) 36 (72%)

De POH adviseert teennagels recht af te knippen. 1 (2%) 49 (98%)

De POH adviseert passend schoeisel te dragen. 8 (16%) 42 (84%)

De POH adviseert om een afspraak te maken bij de podotherapeut of pedicure. 11 (22%) 39 (78%)

Afspreken

De POH stelt samen met de patiënt gedragsdoelen op. 6 (12%) 44 (88%)

De POH rapporteert gedragsdoelen in het huisartsinformatiesysteem. 0 (0%) 50 (100%)

Assisteren

De POH bespreekt barrières die het behalen van doelen kunnen belemmeren. 13 (26%) 37 (74%)

De POH bespreekt oplossingen voor de gerapporteerde barrières. 6 (12%) 44 (88%)

Arrangeren

De POH maakt een vervolgafspraak. 50 (100%) 0 (0%)

De POH bespreekt dat doelen geëvalueerd worden tijdens de vervolgafspraak. 1 (2%) 49 (98%)
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Discussie
Deze studie is het eerste Nederlandse 

onderzoek naar de kwaliteit van 

zelfmanagementondersteuning geleverd 

door POH’ers rondom voetzorg bij 

diabetes mellitus type II. Uit observaties 

van POH’ers blijkt dat er nog aanzienlijke 

kwaliteitswinst behaald kan worden 

tijdens zelfmanagementondersteuning. 

POH’ers vervullen met name een 

adviserende rol, terwijl uit theorie 

blijkt dat het gezamenlijk opstellen 

van gedragsdoelen en het zowel 

identificeren als wegnemen van barrières 

een belangrijke bijdrage leveren 

aan gedragsverandering. Gezien de 

groeiende verantwoordelijkheid van 

de patiënt voor zijn voetzorg is het 

belangrijk dat POH’ers zelfmanagement 

evidence-based ondersteunen. Hierbij 

dient gezamenlijke besluitvorming 

centraal te staan.

Het is opvallend dat het merendeel van 

de POH’ers een adviserende rol vervult, 

maar dat er aanzienlijke variatie zit in 

de inhoud van adviezen. De adviezen 

waren namelijk uiteenlopend en er werd 

relatief weinig consistentie geobserveerd 

zowel tussen POH’ers als binnen 

individuele POH’ers. Het is positief dat 

de adviezen gekoppeld worden aan de 

symptomen die de patiënt rapporteerde, 

maar doorontwikkeling van richtlijnen 

kan POH’ers handvatten bieden welke 

adviezen het meest betekenisvol zijn 

voor de patiënt. Vervolgens kunnen 

gedragsdoelen gesteld worden die 

gerelateerd zijn aan de gedragingen die 

de meeste impact op het ziekteverloop 

hebben.

Beperkingen
Deze studie heeft een aantal 

beperkingen. Ten eerste was de 

externe validiteit beperkt door het lage 

aantal POH’ers (n=6) dat geïncludeerd 

werd. Daarnaast werd het onderzoek 

uitgevoerd in slechts drie Limburgse 

huisartsenpraktijken. Het is dus 

onduidelijk in hoeverre de resultaten 

generaliseerbaar zijn naar een andere 

doelgroep of setting. Er was echter geen 

sprake van selectie bias. Alle POH’ers 

en patiënten stemden namelijk toe tot 

deelname. 

Ten tweede kunnen geen conclusies 

getrokken worden over de 

effectiviteit van de geobserveerde 

zelfmanagementondersteuning. Er 

worden alleen uitspraken gedaan 

over de inhoud en de kwaliteit van 

zelfmanagementondersteuning tijdens 

het consult. Een longitudinale studie 

met meerdere tijdpunten per patiënt 

is vereist om uitspraken te kunnen 

doen over de relatie tussen de kwaliteit 

van zelfmanagementondersteuning, 

verbeterde voetzorg door de patiënt en 

een vermindering van complicaties. 

Over de auteurs: 

Vera A.J. Hellenbrand is POH-S bij 

Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg, Manya 

M.G.T.A. Rutjens is POH-S bij Cohesie 

Huisartsenzorg, Edwin J.M. Oberjé en 

Sabine Pieters zijn docent en onderzoeker 

bij Zuyd Hogeschool – Academie voor 

Verpleegkunde.

Dit artikel is eerder verschenen in TVM 

nummer 5, 2019. Zie www.tvzdirect.nl.  

De referenties vind je ook op www.nvvpo.nl.

‘Het stimuleren van zelfmanagement is 
volgens de NHG-standaard een belangrijk 
aspect tijdens de jaarlijkse voetcontrole’

Samenvatting
–  POH'ers hebben een belangrijke 

rol bij het ondersteunen van 

zelfmanagement rondom voetzorg 

bij patiënten met diabetes mellitus 

type II.

–  POH'ers geven vooral adviezen, 

terwijl het gezamenlijk opstellen 

van gedragsdoelen en het 

adresseren van barrières een 

belangrijke bijdrage leveren aan 

gedragsverandering. 

–  Het is belangrijk dat POH'ers 

evidence based zelfmanagement 

ondersteunen. Het 5A-model kan 

hierbij handvatten bieden.
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Boeken en sites

Niet-helpen voor hulpverleners.  
Waarom het leven al therapeutisch genoeg is 
Jeffrey Wijnberg is de uitvinder van de 

provocatieve therapie. Met de provocatieve 

methode verwart de therapeut zijn of haar 

patiënt met ongemakkelijke, confronteren-

de of onverwachte opmerkingen en vragen 

om de zelfredzaamheid te bevorderen. Een 

beetje zoals Sigmund dat doet, in de strips 

van Peter de Wit. 

Een voorbeeld: 
Therapeut: ‘Wat is het probleem?’

Patiënt: ‘Dat ik geen grenzen stel.’

Therapeut: ‘Oh, je bent dus zo’n goedzak 

die met alle winden meewaait?’ 

Patiënt: ‘Dat is wel heel extreem.’

Therapeut: ‘Ah, nu kun je het wel, grenzen 

stellen!’ 

De provocatieve methode is paradoxaal; 

door een patiënt te provoceren, probeer 

je hem tot nadenken te bewegen en in te 

laten zien dat therapie ook niet altijd de 

oplossing biedt. Daar zit wel wat in, zeker 

voor mensen die te hoge verwachtingen 

hebben van therapie of die met de wens 

komen om te ‘ventileren’ of ‘te sparren’. 

Maar de provocatieve methode, zo leer ik 

uit dit boek, is vooral ook een methode 

die de hulpverlener helpt om zijn werk 

nog leuker te vinden. Of, zoals Wijnberg 

schrijft: ‘dragelijker te maken’. Een belangrijk 

element is namelijk humor. 

 De POH-ggz vindt...
Het is een prettig boek, omdat het 

‘hulpverlenen’ relativeert. De patiënt is 

zelf verantwoordelijk voor zijn herstel. 

Wijnberg heeft een punt; voor patiënten 

is de hulpverlening vaak het laatste 

hulpmiddel. Nadat zij alle andere 

hulpbronnen, zoals familie, vrienden, 

de kerk of de sportclub al hebben 

Het misverstand psychotherapie
Hoe kunnen we verdragen dat niet voor 

alles een oplossing is? Hoe kunnen we 

accepteren dat psychisch lijden bij het 

leven hoort? Veel therapeuten zullen het 

lastig vinden om dit aan hun patiënten te 

vertellen. Arts en systeemtherapeut Flip Jan 

van Oenen onderzoekt wat de oorzaak is dat 

we zo hardnekkig vasthouden aan de mythe 

van voortuitgang in de psychotherapie.

Beperkingen erkennen
Van Oenen geeft een schets van ons huidige 

zorgsysteem, dat gedomineerd wordt 

door evidence based behandelmodellen. 

Binnen deze modellen is het behalen van 

doelen belangrijk, want op grond van het 

afronden van succesvolle behandelingen 

geeft de zorgverzekeraar meer of minder 

geld. Volgens Van Oenen is dit een pervers 

systeem, omdat het ertoe heeft geleid dat 

steeds meer zorg geconsumeerd wordt door 

de mensen die het wellicht niet het hardst 

nodig hebben. Het behandelen van mensen 

met lichte klachten levert immers sneller 

resultaat. 

Bovendien richten de psychotherapie, net 

als andere psychologische interventies, 

zich steeds meer op het veranderen van 

cliënten. Dat is een valkuil, volgens de 

schrijver, omdat maar een heel klein deel 

van de cliënten in therapie daadwerkelijk 

veranderen. De meeste cliënten moeten 

het doen met het kunnen verdragen van 

hun klachten. Van Oenen vindt dat de 

therapeuten eerlijker moeten zijn over 

de mogelijkheden van verandering door 

therapie en hun beperkingen moeten 

erkennen, ook tegenover de cliënten die zij 

behandelen.

De POH-ggz vindt...
Het misverstand psychotherapie is een 

interessant boek dat prettig leest omdat 

Van Oenen op een nuchtere manier over 

therapie schrijft en het op die manier 

ontdoet van de mythische sfeer die er vaak 

omheen hangt. Van Oenen heeft in de tekst 

het bekende en toepasselijke citaat van 

Franciscus van Assisi opgenomen: ‘Geef 

me de moed om te veranderen wat ik kan 

veranderen. Geef me de wijsheid om te 

accepteren wat ik niet kan veranderen. 

Geef me het inzicht om het verschil te zien 

tussen beide.’ Een mooie boodschap voor 

cliënten, therapeuten, zorgverzekeraars en 

de overheid, maar natuurlijk ook gewoon 

voor ons allemaal.  

Productinformatie
Titel: Het misverstand psychotherapie

Auteur: Flip Jan  van Oenen

Uitgever: Boom/ de Tijdstroom 2019

ISBN: 9789024430239
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Boeken en sites
Oorzaken. Actieve zelfhulp bij tinnitus en hyperacusis
Psycholoog Arno Lieftink is vele jaren 

werkzaam op de audiologische afdelingen 

van het Erasmus Medisch Centrum in 

Rotterdam en het Universitair Medisch 

Centrum Utrecht. Door de jaren heen is 

hij steeds meer gespecialiseerd geraakt 

in de begeleiding van mensen met 

gehoorproblematiek, met name met 

tinnitus (geluidswaarneming zonder externe 

bron) en hyperacusis (overgevoeligheid 

voor geluid). Naast het bepleiten van een 

multidisciplinaire aanpak vanuit de kno-arts, 

audioloog en psycholoog, zet Lieftink met 

zijn boek Oorzaken een belangrijke stap op 

het gebied van het zelf leren omgaan met 

tinnitus en hyperacusis. 

Lieftink benadrukt in zijn boek dat 

het niet gaat om het genezen van de 

klachten, maar om het verminderen 

van de ernst van de klachten en daarbij 

het terugdringen van de beperking en 

hinder die de klachten kunnen geven. Het 

boek start met een duidelijke uitleg en 

achtergrondinformatie over tinnitus en 

hyperacusis. Vervolgens worden door het 

boek heen allerlei oefeningen geboden 

voor het verkrijgen van inzicht in de 

klachten en het ermee leren omgaan.  

De oefeningen zijn vooral gebaseerd 

op technieken uit de Acceptatie en 

Commitment Therapie (ACT) en op 

training en geduld. 

De POH vindt...
Om zelf aan de slag te gaan met het meer 

hanteerbaar maken van klachten van 

tinnitus en/of hyperacusis is het een zeer 

praktisch, uitgebreid en motiverend boek. 

Er worden tien hoofdstukken aangereikt 

met elk een specifiek doel en oefeningen. 

De hoofdstukken bestaan uit duidelijke 

uitleg en achtergrondinformatie, praktisch 

toepasbare oefeningen met tijdsduiding 

en een aangeraden frequentie voor 

het uitvoeren. Naast de praktische tips 

wordt de lezer bemoedigd. Het boek 

is verfrissend en goed toepasbaar. Een 

aanrader! 

Productinformatie
Titel: Oorzaken, actieve zelfhulp bij 

tinnitus en hyperacusis

Auteur: Arno Lieftink

Uitgever: Boom

ISBN:  ISBN 9789024400553

geprobeerd. Wat kun je als hulpverlener 

dan nog aan alternatieven bieden?

Wijnberg confronteert de patiënt 

hiermee. Kan het zo zijn dat deze zelf al de 

oplossing al heeft gevonden maar deze 

niet accepteert? Gedrag veranderen is 

moeilijk, mensen weten vaak wel hoe het 

anders moet; maar beseffen niet hoe veel 

energie dat kost en blijven steken in hun 

zoektocht. Wijnberg biedt een methode die 

dit inzichtelijk maakt voor de patiënt én het 

werk van de hulpverlener leuker maakt.

Niet-helpen voor hulpverleners is leuke en 

makkelijk leesbare psycho-lectuur, met 

een interessante boodschap. Zeker voor 

hulpverleners die al langer in het vak 

zitten en soms wat uitgeblust raken door 

het appèl dat voortdurend op hen gedaan 

wordt door patiënten om met oplossingen 

te komen. 

Productinformatie
Titel: Niet helpen voor hulpverleners. 

Waarom het leven al therapeutisch 

genoeg is 

Auteur: Jeffrey Wijnberg

Uitgever: Scriptum

ISBN:  9789463191876 
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Minder hart- en vaatziekten bij behandeling vanaf jonge leeftijd 

Familiaire hypercholesterolemie
Uit onderzoek van het Amsterdam UMC blijkt dat het behandelen 
van FH-patiënten vanaf de kinderleeftijd heel effectief en veilig is. 
Een reden te meer om op zoek te gaan naar de ruim 7.000 kinderen in 
Nederland met FH die nog niet zijn opgespoord. Wat kun je als POH 
doen?

Tekst | Prof. dr. Erik Stroes Beeld | Stichting LEEFH

Onlangs publiceerde de New England 

Journal of Medicine de opvallende 

resultaten van een onderzoek van het 

Amsterdam UMC onder kinderen met 

familiaire hypercholesterolemie (FH). Ze 

zijn tussen hun 8e en 18e jaar gestart met 

statines en werden 20 jaar lang gevolgd 

en onderzocht op hun hartgezondheid. 

Minder hart- en vaatziekten
Uit de resultaten bleek dat het optreden van 

hart- en vaatziekten voor het 40e levensjaar 

drastisch verlaagt, als FH- patiënten een 

medische behandeling starten vanaf 

de kindertijd. Slechts 1 van de ruim 200 

patiënten onderging een dotterbehandeling 

vanwege angina pectoris-klachten.

De uitkomsten staan in schril contrast met 

de situatie van de ouders met FH: meer dan 

25 procent van hen ondervond voor het 

40e levensjaar al een manifestatie van hart- 

en vaatziekten en 7 procent overleed zelfs 

aan de gevolgen van hart- en vaatziekten.

Vroegtijdig opsporen
Op basis van dit onderzoek blijkt dat 

het behandelen met statines van FH-

patiënten vanaf kinderleeftijd op lange 

termijn veilig en enorm effectief is. Het is 

dus van groot belang om mensen met FH 

vroegtijdig op te sporen, en te laten testen 

om hart- en vaatziekten op latere leeftijd 

te voorkomen. In Nederland zijn nog 5000 

families met FH die niet zijn opgespoord. 

Erfelijk hoog cholesterol
1 op de 250 mensen heeft FH. Daarvan 

geeft 1 op de 2 het dus ook weer door 

aan zijn of haar kind. Wanneer je FH niet 

behandelt, kunnen er tussen het 35ste en 

het 50ste levensjaar problemen ontstaan. 

Maar als je er vroeg bij bent, dan kun je 

deze problemen voorkomen en heeft 

een kind met FH gemiddeld dezelfde 

levensverwachting als een kind zonder FH. 

Jong geleerd is oud gedaan
Er zijn belangrijke redenen om kinderen 

met FH al op jonge leeftijd (vanaf 5 jaar) 

te laten testen en door te verwijzen naar 

een LEEFH-centrum (zie www.leefh.nl) of 

kindercardioloog. Hoe jonger je start met 

de behandeling, des te meer winst behaal 

je op latere leeftijd. De kindercardioloog 

houdt ze in de gaten, leert ze wat FH 

is en kan helpen met het opbouwen 

van een leefstijl die ze de rest van hun 

leven kunnen volhouden. Wacht je met 

doorverwijzen tot kinderen in de puberteit 

komen, dan wordt het lastiger om ze iets 

aan te leren. 

Medicijnen op jonge leeftijd 
In sommige gevallen moeten de kinderen 

op jonge leeftijd al aan de medicijnen. Als 

ze op jonge leeftijd al geneesmiddelen 

gebruiken, dan hebben ze daar vaak 

profijt van. Met het klimmen van de jaren, 

worden niet alleen onze huid, maar ook 

onze bloedvaten rimpeliger. Daarom is het 

belangrijk dat je cholesterol laag is, zodat 

je bloed makkelijker door je vaten kan 

stromen. Wat dat betreft kun je niet vroeg 

genoeg beginnen om je vaten schoon te 

houden. 

‘Tandpasta voor schone vaten’
Het dagelijks gebruik van medicijnen is 

voor kinderen natuurlijk even wennen. 

DNA-test

Het aanvragen van een DNA-test voor 

een kind van een ouder met FH kan 

al vanaf 5 jaar. Ouders kunnen er ook 

voor kiezen om het al bij de geboorte 

te laten testen. Meer informatie over 

het DNA-onderzoek en hoe je dit 

aanvraagt vind je op www.leefh.nl. 

‘Wanneer je FH niet behandelt,  
kunnen er tussen het 35ste en het  
50ste levensjaar problemen ontstaan’



poh  December  2019  |  27

Volgens kindercardioloog dr. Bert 

Wiegman van het Amsterdam UMC kun je 

het op zo’n manier uitleggen dat het voor 

de kinderen de normaalste zaak van de 

wereld wordt: ‘Ik leg ze uit dat je tandpasta 

gebruikt voor schone tanden. De tabletjes 

die zij moeten innemen hebben ze 

nodig voor schone bloedvaten. Maar dan 

moeten ze het wel elke dag doen, net 

zoals ze elke dag hun tandenpoetsen.’  

‘Stofzuiger-cholesterol’
Naast voeding is beweging ook essentieel. 

Het is belangrijk voor mensen met FH, 

want het verhoogd het ‘goede’ HDL-

cholesterol, ook wel het ‘stofzuiger-

cholesterol’ genoemd. Het HDL-cholesterol 

zuigt het slechte LDL-cholesterol op 

en brengt het terug naar de lever. Hoe 

meer je sport, hoe meer HDL er wordt 

aangemaakt. Als kinderen op jonge 

leeftijd al veel bewegen, blijven ze dat 

vaak de rest van hun leven doen. 

Prof. dr. Erik Stroes is medisch directeur van 

de Stichting LEEFH en vasculair internist in 

Amsterdam UMC.

Wat kan je doen om FH tijdig op te sporen in een familie?

In Nederland zijn er zo’n 14.500 kinderen met FH. Meer dan de helft van hen is nog 

niet opgespoord en getest op DNA. Daarvoor heeft Stichting LEEFH en Harteraad 

een aantal handige materialen ontwikkeld. 

 

Om je kennis over FH op te frissen is er speciaal voor de POH een 

quiz beschikbaar op www.leefh.nl. Je kunt op www.leefh.nl een 

gratis tafelflipover aanvragen om patiënten voor te lichten.

Op www.harteraad.nl vind je de interactieve brochure ‘FH: 

Wat is dat’, waarin FH duidelijk wordt uitgelegd aan kinderen.

Kijk voor meer materialen en informatie op www.leefh.nl en op www.harteraad.nl.
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Innovatief, interactief en inspirerend

NVvPO DOET!
Op donderdag 14 en op 21 november vonden in respectievelijk 
Nijkerk en Rotterdam de bijeenkomsten van NVvPO DOET! plaats. In 
Nijkerk waren we te gast bij de HuisartsenService en in Rotterdam 
bij Breederode Hogeschool. Voor deze nascholing was een origineel 
en gevarieerd programma opgesteld, dat de deelnemers meer 
leerde over innovatie, teamdynamica en communicatie. 

De avond startte met een zogenoemde 

carrousel, om de deelnemers op te 

warmen in het innovatieve denken. In 

kleine groepjes werden de deelnemers 

langs zes samenwerkingspartners 

geleid. De SSFH, Breederode 

Hogeschool, Bayer en Boehringer 

Ingelheim, The Competence Groep en 

de HuisartsenService hielden een korte 

pitch over hun organisatie in relatie tot 

innovatie. Wat doen zij al en hoe kunnen 

zij de POH en de toekomstige PVH nog 

meer ondersteunen?

Grote Verandershow 
Aansluitend stond de Grote 

Verandershow op het programma. 

In de vorm van een quiz werden de 

deelnemers plenair meegenomen in een 

interactieve voordracht over innovatie 

in de zorg. Hoe innovatief zijn we al? 

Hoelang duurt het eigenlijk om nieuwe 

innovaties in de praktijk van de grond te 

krijgen? 

Marshmellow Challenge 
Daarna volgde een presentatie over 

samenwerking, de rollen die mensen 

op zich nemen en wat er op dit vlak 

valt te verbeteren om het zorgproces 

nog efficiënter te laten werken. De 

Marshmallow Challenge was een 

gezellige en interactieve manier om dit 

in de praktijk te ontdekken. 

Informatiemarkt 
De inspirerende avond werd afgesloten 

met een korte update over reeds 

bestaande innovaties in de zorg, 

waarna er nog gelegenheid was om 

de informatiemarkt te bezoeken en 

de sprekers van Bureau Zorginnovatie 

vragen te stellen.

NVvPO DOET! in 1 woord

Innovatieve tips, opgedaan bij NVvPO DOET!
www.ppboxzorg.nl, een soort kraampakket voor de palliatieve zorg. 

www.ggdappstore.nl; betrouwbare apps op gebied van gezondheid en zorg. 

www.getfello.com;  een app voor het plannen van mantelzorghulp.
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NVvPO en V&VN zetten zich in voor POH-ouderen
Op 29 oktober stuurden we samen 
met de V&VN-afdeling PVK/POH een 
brandbrief naar minister de Jonge. 
Beide beroepsverenigingen maken zich 
ernstig zorgen over de ouderenzorg in 
de huisartsenvoorziening en de inzet 
van de POH-ouderen. Wat gebeurde er 
daarna?

Tijdens het zorgdebat op 31 oktober werd 

in de kamer uitgebreid stilgestaan bij de 

uitdagingen rondom de ouderenzorg in de 

huisartsenpraktijk. De PVDA-fractie heeft 

meerdere malen gepoogd om de minister 

en de kamer ervan te overtuigen dat de 

POH-ouderen van toegevoegde waarden 

is. Daarnaast is er een amendement door 

hen ingediend dat beoogt 2,42 miljoen vrij 

te maken voor de periode 2020 tot en met 

2022 om onder andere de POH-ouderen te 

equiperen om aan de complexe zorgvraag 

te voldoen. De minister heeft het amende-

ment echter ontraden, omdat hij het niet 

passend vindt om vooruit te lopen op het 

plan dat hij samen met de LHV heeft opge-

steld, gericht op het aantrekkelijk maken 

van het huisartsenvak en het verhogen van 

het aanbod van de huisartsenzorg.

Petra Portengen heeft contact opgenomen 

met LHV over dit plan van VWS en LHV. 

Omdat het regionaal wordt opgepakt en 

de SSFH-onderzoek heeft gedaan naar 

de regionale cijfers met betrekking tot 

tekorten van praktijkondersteuners, zal 

ook de SSFH zich aansluiten. 

 

Hbo-opleiding
In de brandbrief hebben we ook onze 

zorg uitgesproken over het feit dat 

zorgverzekeraars bepalen dat een POH-

ouderen een hbo-opleiding moet hebben 

genoten. Dit vinden wij onwenselijk 

vanwege het feit dat:

–  Er veel POH-ouderen zijn zonder 

hbo-opleiding, die hun werk door 

nascholing, ervaring en elders 

verworven competenties zeer 

professioneel uitvoeren en van grote 

toegevoegde waarde zijn.

–  Wij vinden dat de huisartsenpraktijk 

zelf moet kunnen bepalen wat nodig 

is voor hun praktijk/patiëntpopulatie, 

etc.  De zorgverzekeraar heeft een 

andere verantwoordelijkheid wat ons 

betreft. 

 
De LHV (landelijke Huisartsenvereniging) 

heeft ons voor het eerst in het openbaar 

gesteund. Middels een bericht op 

Facebook hebben zij laten weten dat: 

‘De huisartsenvoorziening is de spin in het 

web voor de zorg voor de kwetsbare ouderen 

en houdt de zorg toegankelijk en betaalbaar. 

De POH-ouderen zorgen er mede voor dat 

ouderen zo goed mogelijk worden geholpen 

en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven na 

een ziekenhuisopname of bij andere cala-

miteiten.

NVvPO en V&VN vragen de minister om erva-

ren, gekwalificeerde praktijkondersteuners te 

blijven inzetten in de huisartsenvoorziening 

om deze zorg voor kwetsbare ouderen te 

kunnen voortzetten.

De LHV steunt dit pleidooi om huisartsen de 

ruimte te bieden om de praktijkondersteu-

ners aan te nemen (en zittende praktijkon-

dersteuners in dienst te houden) die zij nodig 

hebben, zonder extra eisen.’

 

Inmiddels poogt de NVvPO om samen 

met de V&VN-afdeling PVK/POH aan tafel 

te komen bij de Nza (Nederlandse Zorgau-

toriteiten). Tot op heden is hier nog geen 

gehoor aan gegeven. Wij blijven acties 

uitzetten en de verantwoordelijke partijen 

benaderen om in gesprek te gaan.

Wij verzoeken onze leden en 
andere praktijkondersteuners/
praktijkverpleegkundigen en de 
POH-ouderen het ons te melden als 
zorgverzekeraars eisen stellen aan het 
hebben van een hbo-diploma. 

De tekst van de brandbrief vind je op  

www.nvvpo.nl/actueel.

Openingstijden NVvPO  
tijdens de feestdagen 

Tijdens de kerstvakantie is ons 

kantoor gesloten van 23 december 

2019 tot en met 3 januari 2020. 

Vanaf 5 januari 2020 zijn we weer 

telefonisch bereikbaar.

Kom je ook naar onze ALV en nieuwjaarsborrel?

Op donderdag 9 januari organiseren we een ALV in ons kantoor in Veenendaal, 

waarop we onze plannen en de begroting voor 2020 ter goedkeuring aan je 

voorleggen. Deze ALV wordt afgesloten met een nieuwjaarsborrel. Je bent welkom 

vanaf 17.30 uur en om 18.00 uur zijn er soep en broodjes. De ALV start om 18.30 uur 

en eindigt om 19.30 uur, waarna we het glas heffen op 2020. 
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ALV 14 september 2019 
Op 14 september vond de tweede ALV 

2019 plaats. Ter voorbereiding van de 

ledenbijeenkomst heeft NVvPO een 

digitale ledenraadpleging gehouden. 

Uit de – grote – respons maakten wij 

op dat alle verenigingsactiviteiten, die 

we vanaf 2018 hebben opgepakt en 

geprofessionaliseerd bijzonder goed 

worden gewaardeerd. Ook gaf deze 

digitale ledenraadpleging aan, dat 

een contributieverhoging naar € 95,– 

voor 2020 acceptabel is. Het bestuur 

heeft de uitkomsten gepresenteerd 

en met instemming van de ALV het 

contributiebedrag van € 95,– voor 2020 

vastgesteld. Daarnaast is er besloten om 

de notulen van de ALV met alle leden 

te delen. Per 1 januari 2020 kun je deze 

vinden achter de speciale inlogpagina 

voor leden www.nvvpo/inloggen.  Wij 

blijven de digitale ledenraadpleging 

inzetten om van jou en je collega’s 

feedforward te ontvangen over de 

verschillen verenigingsactiviteiten.    

Goed voor elkaar
Het sociaal fonds huisartsenzorg (SSFH) heeft begin september het 

programma ‘Goed voor elkaar’ gelanceerd. De komende 3 jaar gaat 

de SSFH met dit programma het land in via social media, beroeps-

verenigingen en andere kanalen. Goed voor elkaar gaat over duur-

zaam inzetbaar zijn in de huisartsenvoorziening, in jouw praktijk. 

En wat heb je hierbij dan nodig als praktijkondersteuner en prak-

tijkverpleegkundige? 

Om hier achter te komen heeft Petra Portengen (ook 

voorzitter SSFH) op 14 en 21 november tijdens de NVvPO 

DOET! bijeenkomsten de deelnemers gevraagd 4 vragen te 

beantwoorden;

1.    Wat heb jij de afgelopen drie jaar gedaan 

om duurzaam inzetbaar te blijven?

2.    Wat wil jij er komend jaar aan gaan doen?

3.    Wat gaat op jouw werk goed op het 

gebied van duurzaam inzetbaar?

4.    Welke verbetermogelijkheden zie jij?  

Wat heb je nodig?

De antwoorden zijn op kaartjes ingevuld en deze 

worden gebundeld. De ideeën worden zoveel mogelijk omgezet in 

daadwerkelijke acties speciaal voor jou en je collega’s in de praktijk. 

Wordt vervolgd! 

Boeiend

Zet vast in je agenda!

Livestreams op Facebook
Iedere tweede dinsdag van de maand 

biedt NVvPO via haar Facebookpagina 

een livestream aan. In 2019 hebben 

Tamara de Weijer, Janneke Wittekoek , 

Minke den Hollander en Nicole de Groot 

van Keer Diabetes2 Om, verschillende 

livestreamssessies gedaan. Tijdens deze 

sessies beantwoorden deze professionals 

direct de vragen van jou en je collega’s 

met betrekking tot het onderwerp. 

Terwijl je achter je laptop zit, kun je een 

half uur meekijken en luisteren en zelf je 

vraag stellen. Je hoeft dus niet de deur 

uit!   

Ook in 2020 organiseren wij iedere 

tweede dinsdag van de maand van 

20.30 tot 21.00 uur een livestream. 

Op 14 januari is de eerstvolgende. In 

december maken wij bekend wie je 

tijdens deze sessie kunt ‘ontmoeten’. 

Blok iedere tweede dinsdag van de 

maand je agenda van 20.30 tot 21.00 

uur en laat je meenemen door andere 

zorgprofessionals in hun specialisme. 
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Nieuwe arbeidsmarktcampagne voor de huisartsenzorg

In de praktijk
Om mbo- en hbo-studenten en zij-instro-

mers te attenderen op hoe leuk het is om 

te werken in de huisartsenzorg start de 

SSFH half februari 2020 met een nieuwe 

arbeidsmarktcampagne. Deze online 

campagne heeft als doel om jongeren 

kennis te laten maken met de verschil-

lende banen in de huisartsenvoorziening 

en aan te moedigen om een loopbaan 

in de deze zorgtak te overwegen. Met 

unieke en persoonlijke videoportretten 

van praktijkondersteuners, praktijkver-

pleegkundigen, doktersassistenten en 

triagisten benadrukt de campagne de 

unieke én leuke kanten van het vak, zoals 

de persoonlijke interactie met de patiënt 

en het teamwork. Ook de regelmatige 

werktijden en de verschillende ontwik-

kelmogelijkheden worden belicht.

Het werken in de huisartsenzorg komt 

vaak negatief in het nieuws. De tekorten 

aan huisartsen, doktersassistenten en 

praktijkondersteuners, de moeite die het 

kost om aan een stageplek te komen, de 

agressie op de werkvloer en de werkdruk 

zijn opgepakt door de media. Zonder 

hieraan voorbij te gaan, wil de SSFH 

ook de mooie kanten van het werken 

in de huisartsenzorg laten zien en meer 

zorgprofessionals uitnodigen om daarin 

te komen werken.

Hét grote landelijke POH/PVK/PVH-event

Save the date:   
24 september 2020 
Zoals je vast wel weet heeft de NVvPO tot 

2018 het Nationaal POH-congres met veel 

plezier en inzet mede georganiseerd en 

gefinancierd. In 2019 besloten we om onze 

leden meer te betrekken bij de inhoud en 

de vorm van de nascholingsactiviteiten. 

Dit bleek een succes en daarom hebben 

wij besloten om in 2020 samen met de 

afdeling POH/PVK van de V&VN een 

groots event te organiseren.   

We bouwen aan een groot evenement 

voor alle praktijkondersteuners, 

praktijkverpleegkundigen en 

toekomstige praktijkverpleegkundigen 

huisartsenzorg. Wij betrekken jou en al 

onze samenwerkingspartners, die in grote 

getalen hun bijdragen willen leveren 

aan deze landelijke nascholingsdag, 

voorafgaande aan dit evenement bij de 

inhoud en de vorm. 

Alle leden van de NVvPO en V&VN 

(POH/PVK) zullen daarom per mail een 

enquête ontvangen waarin men kan 

aangeven wat de behoefte is rondom deze 

nascholingsdag. Dus houd je mail goed in 

de gaten om zo zelf invloed uit te kunnen 

oefenen op de inhoud van hét event van 

2020. 

Denk en doe mee aan dit fantastische 

evenement, speciaal voor en door jou en  

je collega’s. En noteer alvast in je 

agenda: 24 september 2020, Het grote 

landelijke POH/PVK/PVK event! 
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Welke wijzigingen kun je verwachten in 2020?

Wat je moet weten  
over jouw pensioen
‘Pensioen’ is momenteel een beladen onderwerp van gesprek. Het gaat 
dan vaak over het pensioenakkoord dat in juni 2019 werd gesloten. En 
natuurlijk ook om de vraag of en met hoeveel de pensioenen volgend 
jaar omlaag gaan. In dit artikel lees je wat dat voor jouw pensioen zou 
kunnen betekenen. 

Je bouwt pensioen op bij Pensioenfonds 

Zorg en Welzijn (PFZW). Dat is in onze 

cao zo geregeld. En dat is niet voor niets. 

Door de pensioenen in de sector zorg en 

welzijn samen te regelen, levert dat een 

beter pensioen op, dan wanneer ieder 

voor zich dat doet. Want samen delen we 

de kosten en de risico’s. Op deze manier is 

jouw uiteindelijke pensioen hoger dan het 

bedrag dat je aan pensioenpremie hebt 

betaald. Na veertig jaar opbouwen is je 

pensioen drie keer zo hoog als de premie 

die je in die jaren hebt betaald. Dat is een 

goede deal.

Akkoord voor een nieuw stelsel
In het pensioenakkoord dat in juni van 

dit jaar werd gesloten, zijn op hoofdlijnen 

afspraken gemaakt over aanpassingen van 

het huidige pensioenstelsel en over de AOW. 

AOW-leeftijd stijgt minder snel

Er is veel te doen geweest over wat een 

passende leeftijd is om met pensioen te 

gaan. We leven gemiddeld steeds langer. 

De overheid schuift daarom de AOW-

leeftijd op om de AOW betaalbaar te 

houden. De vakbonden hebben hier met 

succes tegen geprotesteerd, onder meer 

door te wijzen op de vele zware beroepen. 

In het pensioenakkoord is opgenomen 

dat de AOW-leeftijd minder snel omhoog 

gaat dan aanvankelijk de bedoeling was. 

In 2020 en 2021 blijft de AOW-leeftijd zoals 

die nu is: 66 jaar en 4 maanden. Vervolgens 

stijgt de leeftijd in 2022 naar 66 jaar en 7 

maanden en in 2023 naar 66 jaar en 10 

maanden. Vanaf 2024 is de AOW-leeftijd 67 

jaar. In de oude situatie zou de AOW-leeftijd 

al in 2021 naar 67 jaar zijn gestegen. 

Pensioenstelsel aangepast

Op het gebied van pensioenen moeten de 

betrokken partijen nog veel uitdenken en 

uitwerken. Jij werkt in de zorg en betaalt 

premie aan PFZW. Voor jou betekent het 

pensioenakkoord het volgende:

1  In Nederland stappen we over naar 

een aangepast pensioenstelsel. Het 

voorstel is dat pensioenfondsen 

minder geld achter de hand hoeven 

te houden. Als PFZW voldoende 

rendement op de beleggingen haalt, 

kunnen hierdoor de pensioenen en 

pensioenopbouw sneller omhoog. 

Aan de andere kant betekent dit ook 

dat als het economisch tegenzit, de 

pensioenen sneller omlaag gaan 

2  Nu is het zo dat iedereen hetzelfde 

pensioen opbouwt. Het voorstel is 

dat de opbouw van pensioen gaat 

afhangen van de leeftijd: jongeren 

gaan per ingelegde euro meer 

pensioen opbouwen dan ouderen. 

3  Een zogenaamd 

‘zwareberoepenbesluit’. In dit 

besluit staan drie onderdelen die de 

komende jaren uitgewerkt worden, 

namelijk: 

 a     Na 45 jaar werken is het mogelijk 

om te stoppen.

 b     De werkgever krijgt de 

mogelijkheid om een vergoeding 

te geven bij eerder stoppen met 

werken (3 jaar voordat de AOW 

ingaat).

 c     Het sparen van verlof om eerder 

te stoppen met werken wordt 

uitgebreid van 50 dagen naar 100 

dagen. 

Pensioen verlagen?
Je hebt het overal kunnen lezen en 

horen: er is een grote kans dat veel 

pensioenfondsen in 2020 de pensioenen 

moeten verlagen. Dat geldt ook voor 

PFZW. Dat heeft allemaal te maken met 

een te lage dekkingsgraad. 

Dekkingsgraad is bepalend

De financiële gezondheid van een 

pensioenfonds wordt weergegeven door 

de dekkingsgraad. De dekkingsgraad 

is de verhouding tussen aan de ene 

kant het vermogen van PFZW en aan 

de andere kant alle pensioenen die we 

nu en in de toekomst moeten betalen. 

‘PFZW moet misschien de pensioenen van 
werkenden en gepensioneerden verlagen’
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Bijvoorbeeld: bij een dekkingsgraad van 

100 procent hebben we precies evenveel 

geld in kas als we aan pensioen moeten 

betalen. Bij een dekkingsgraad van 

110 procent is er voor elke euro die we 

moeten betalen € 1,10 in kas. 

Dekkingsgraad verlagen

Bij het schrijven van dit artikel heeft 

minister Koolmees aan de tweede 

kamer voorgesteld om de regels iets te 

versoepelen; de minimale dekkingsgraad 

moet 90 procent zijn in plaats van 

94 procent. Als die verlaging ingaat, 

betekent dat niet dat de financiële 

situatie van PFZW meteen verbeterd is. 

Een grote zorg voor de komende jaren 

blijft de lage rente. Bovendien worden de 

financiële regels voor pensioenfondsen 

de komende jaren nog strenger. In het 

huidige stelsel moeten we er rekening 

mee houden dat voor 2021 misschien 

moet worden besloten de premie te 

verhogen en/of de pensioenopbouw te 

verlagen. 

Je pensioen gaat misschien omlaag

PFZW moet misschien de pensioenen 

van werkenden en gepensioneerden 

verlagen. Als PFZW moet verlagen, gaan 

jij en je werkgever bovendien meer 

premie betalen. Nu betalen we samen 

een premie van 23,5 procent. Hoeveel 

de premie omhoog gaat, hangt af van 

het percentage waarmee de pensioenen 

omlaag gaan. De premie gaat maximaal 

2,5 procent omhoog. Als je met pensioen 

gaat, krijg je een lager bedrag per maand 

vergeleken met het bedrag vóór de 

verlaging. 

Of je pensioen omlaag gaat en met 
hoeveel, is nog niet zeker. Dit hangt 

af van de dekkingsgraad van PFZW, 

eind december 2019. Stel, dat de 

overheid heeft bepaald dat de actuele 

dekkingsgraad minimaal 94 procent 

moet zijn op 31 december 2019 om 

verlagingen te voorkomen, en de actuele 

dekkingsgraad van PFZW is op die 

datum 89 procent. Het verschil is dan 5 

procent. Dat betekent dat PFZW in dit 

voorbeeld de pensioenen met 5 procent 

moet verlagen. Indien verlaging van 

je opgebouwde pensioen plaatsvindt, 

word je hierover door PFZW persoonlijk 

geïnformeerd.  

Meer informatie?
Ga naar www.pfzw.nl/verlagen.

Dit artikel is tot stand gekomen in 

samenwerking met het Pensioenfonds Zorg 

en Welzijn.
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Aanbod lidmaatschap 
Vereniging  
Arts en Leefstijl
Vereniging Arts en Leefstijl is een snel groeiende vereniging van bijna 2000 
zorgprofessionals, die zich inzet om leefstijladviezen volledig te implementeren in 
de spreekkamer, zowel preventief als bij de behandeling van ziekten. Dit doen zij 
onder andere door de bewustwording over dit onderwerp te vergroten, het geven 
van nascholingen, het vertalen van de nieuwste wetenschappelijke inzichten naar 
duidelijke praktijkadviezen en het organiseren van netwerkbijeenkomsten. 

Sinds dit jaar werken de NvVPO en Vereniging Arts en Leefstijl nauw samen. Om deze samenwerking te 

vieren wordt een gratis lidmaatschap aangeboden voor 2019/2020 voor alle leden van de NvVPO. 

Leden van de vereniging krijgen een stem in de gezamenlijke lobby om dit onderwerp hoger op de 

agenda te krijgen van onder andere de overheid, zorgverzekeraars en opleidingen. Daarnaast ontvangen 

leden hoge kortingen op nascholingen en gratis materialen voor in de praktijk. Bij deze editie van De POH 

vind je de nieuwste patiëntenfolder ‘Voeding bij DMT2’.

Op vrijdag 3 april 2020 wordt het 9e Arts en Leefstijl congres georganiseerd. Dit jaar staat het congres 

volledig in het teken van de meest actuele stand van leefstijlgeneeskunde. Bij welke aandoeningen 

speelt leefstijl een belangrijke rol? Hoe pas je dit toe in de praktijk? En wat is de rol van e-health hierin? 

Word nu lid en krijg € 100 euro korting op je aanmelding voor het congres! Inschrijven kan via de website 

www.artsenleefstijl.nl/lid-worden met gebruik van kortingscode ‘NVVPOGRATIS’ met daarachter je 

lidmaatschapsnummer van de NVVPO.

Gratis lidmaatschap

9e Arts en Leefstijl congres
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Jan Oudenes 
Werkt…
‘29 uur per week, voor 3 verschillende 

huisartsenvoorzieningen. Bij MedAr in Arnhem ben 

ik 1 dag per week POH-ouderenzorg. Bij Moen & 

Warnier in Doorwerth werk ik 1 dag per week als 

POH in opleiding, in combinatie met ouderenzorg. 

En bij Pekkeriet in Ede werk ik anderhalve dag per 

week als POH.’ 

Daarvoor…
‘Werkte ik 25 jaar als verpleegkundige in het 

Radboudumc. Eerst op interne afdelingen, daarna 

als verpleegkundig consulent geriatrie. Daarnaast 

was ik vakdocent op onder andere de Radboud 

Health Academy en de HAN. Ik heb ook POH’ers 

onderwijs gegeven over kwetsbare ouderen, de 

geriatrische reuzen en de zogenoemde 3 D’s; 

dementie, delier en depressie.’ 

Doet spreekuren…
‘Ouderenzorg, dementie, DM, CVRM en binnenkort 

ook astma/COPD.’

Volgde de opleidingen…
‘Tuinbouw aan de Wageningen Universiteit en de 

hbo V-instellingenvariant bij het Radboudumc. 

Nu doe ik de opleiding Praktijkondersteuner 

Huisartsenzorg/Praktijkverpleegkundige aan de 

Breederode Hogeschool.’

Favoriete website…
‘Www.jufdanielle.nl; een website met heldere 

uitlegvideo’s over het menselijk lichaam.’

Mijn vrije tijd…
‘Besteed ik aan tuinieren, hardlopen en 

accordeonspelen bij vereniging RAC Bennekom.’ 

Ouderenzorg over 10 jaar…
‘De circa 1 miljoen kwetsbare ouderen met hun 

enorme diversiteit hebben baat bij integraal 

denkende praktijkverpleegkundigen die verstand 

hebben van de ouderenzorg, somatiek en de GGZ 

én multicultureel georiënteerd zijn. We moeten 

ernaar streven dat de kwetsbare oudere zaken kan 

doen met één praktijkverpleegkundige.’

de POH is


