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Inleiding 

Op de website van de ROHA stuit ik toevallig op een aankondiging voor 

drie POH-dagen met als thema Gezondheid en Gedrag. ‘De ROHA gaat GG’, dat klinkt interessant. Ik 

doe namelijk onderzoek naar betekenissen van bewegen/sport voor mensen met diabetes en naar 

hoe die betekenissen in de zorgcontext, dus in contact met zorgverleners, vorm krijgen 

(www.stzverhalen.nl). Gezondheid en gedrag zijn daarin belangrijke thema’s. Ik teken hiervoor 

levensverhalen op van mensen met diabetes en interview zorgverleners, waaronder 

praktijkondersteuners, over hun ervaringen met het begeleiden of adviseren van mensen met 

diabetes bij het (gaan) bewegen of sporten. 

 Om een beter beeld te krijgen van het vak van de praktijkondersteuners en van hoe zij met 

deze thematiek omgaan, mail ik de organisatie of ik bij de dagen aanwezig mag zijn. Een enthousiast 

antwoord volgt en zo meld ik me op de betreffende dagen bij de locatie. Er zijn drie POH-dagen met 

steeds hetzelfde programma, maar een andere groep praktijkondersteuners; er zijn zo’n 90 

deelnemers in totaal. 

 

Het ochtendprogramma begint met een afwisseling van een presentatie van dagvoorzitter Louis 

Overgoor, directeur van Big Move, en enkele praktische opdrachten van zijn collega. Een voorbeeld 

van zo’n opdracht is een ander vragen naar wat gezondheid in één woord voor diegene betekent. Als 

enkele woorden plenair worden uitgewisseld, noemt iedereen iets anders: veiligheid, geluk, geen 

klachten, ontspannen, kwaliteit, begrip, leven, prioriteit, balans. Louis gaat daarop door: ‘gezondheid 

is een ervaring, niet iets objectiefs. Voor jezelf kan gezondheid dus heel wat anders inhouden dan 

voor degene tegenover je.’ Dat zal een belangrijk uitgangspunt van zijn verhaal blijken.  

Gedurende zijn carrière als huisarts in een multiculturele praktijk had Louis vaak het gevoel 

dat er zoveel meer te bereiken was: hij zag mensen die met veel problemen en klachten bij hem 

zaten, maar in het leven buiten de praktijk veel plezier bleken te hebben. Hoe was dat nou mogelijk? 

Daar ligt de basis voor Big Move en de GG-visie. Het programma is gericht op de GGZ en het doel van 

de POH-dagen is om een vertaalslag naar het werk van de praktijkondersteuner te maken.  
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Een introductie in ZZ en GG 

Louis presenteert zijn visie op gezondheid in de vorm van een voetbalveld met GG (‘Gezondheid en 

Gedrag’) in het aanvalsveld en ZZ (‘Ziekte en Zorg’) in het verdedigingsveld: ‘ZZ, daar werken wij. ZZ 

is belangrijk om te kunnen blijven bestaan en in Nederland erg goed geregeld. We doen het goed 

en daar mogen we trots op zijn.’ In dit veld wordt uitgegaan van een probleem, daarop volgt een 

analyse en dan een oplossing, bij voorkeur eentje die ‘evidence based’ is. Een doelpunt aan deze kant 

betekent einde oefening; daar wacht de dood. De POH is onderdeel van de eerste lijn en staat in het 

ZZ-veld net voorbij de middellijn aan te moedigen, weergegeven op een slide met een vrouw die in 

een megafoon schreeuwt. De POH heeft een belangrijke opdracht, vertelt Louis: ‘Als jullie het goed 

doen, stromen er weinig mensen door naar de tweede en derde lijn. Daarom hebben jullie ook een 

belangrijke functie voor de toekomst. Jullie moeten je rol gaan vormgeven.’ Daarmee bedoelt hij dat 

de POH ook een rol in het aanvalsveld moet krijgen en zich moet richten op GG. Dat veld bestaat uit 

allerlei systemen waardoor mensen kunnen functioneren – zoals de wijk, arbeid, sport en welzijn – 

met vlak voor het doel de dingen die je zelf aan gezondheid doet, zoals bewegen, voeding en relaties. 

Een doelpunt aan deze kant betekent ‘leven!’.  

In het aanvalsveld van de GG zijn volgens Louis twee concepten van belang. Het eerste is het 

Complex Adaptief Systeem, kortweg CAS. Dat is ‘een systeem met heel veel processen dat zich 

voortdurend aan de omgeving aanpast’. De essentie ervan is onvoorspelbaarheid: het is totaal niet 

duidelijk wat de volgende toestand zal zijn. Wel heeft een CAS altijd de drang om het zo goed 

mogelijk te doen. ‘Als je zo ook naar patiënten kijkt, is dat eigenlijk heel prettig, omdat je iets kunt 

doen zonder dat je er veel kennis van hebt. Je weet namelijk toch niet wat er gaat gebeuren met 

alle adviezen die je geeft.’  

Het tweede concept is ‘ervaren gezondheid: een maat waar alles om draait en waar jijzelf de 

specialist in bent. Mensen blijken goed in te kunnen schatten hoe het met hun ervaren gezondheid 

is gesteld. Uit onderzoek komt namelijk naar voren dat ervaren gezondheid een sterke relatie kent 

met ziekteverzuim, zorggebruik en sterftekans’, vertelt Louis. Hij vraagt mij dat toe te lichten vanuit 

de wetenschap en ik vertel over het onderzoeksproject Sport in Tijden van Ziekte, dat behalve over 

diabetes ook over borstkanker, hiv en depressie gaat. We hebben mensen met één van deze ziekten 

een vragenlijst voorgelegd en daarin ook gevraagd naar ervaren gezondheid, weer te geven op een 

schaal van 1 tot 5. Het antwoord daarop bleek met veel dingen samen te hangen en vooral met hoe 

iemand in het leven staat en tegen zijn ziekte aankijkt.  

 

In de koffiepauze volgt een mededeling over een nieuw ingevoerd keteninformatiesysteem dat nog 

niet naar behoren werkt. Voor mij alvast een inkijkje in een onderdeel van ‘het systeem’ waarin de 

praktijkondersteuner werkt, een onderwerp dat gedurende de dagen veelvuldig terug zal komen in 
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de discussies. Om weer een beetje ‘positieve energie’ te krijgen volgt een praktische opdracht: 

rondlopen in verschillende varianten. Bijvoorbeeld terwijl we elkaar gedag zeggen, met de armen 

wijd, iemand een zetje meegevend of een duwtje tegen, iemand anders leidend of juist volgend. Uit 

de reacties blijkt dat deze opdrachten heel verschillend worden ervaren. De één gaat aan de kant 

voor anderen, de ander neemt de ruimte en nog een ander zoekt de ruimte. Sommigen hielden zich 

afzijdig, omdat ze er het nut niet van inzagen.  De één vindt het ongemakkelijk om een duwtje tegen 

te geven, de ander juist leuk. En het onderscheid tussen volgen of leiden blijkt ook niet altijd duidelijk 

getuige de uitspraak ‘ik dacht dat ik volgde, maar mijn leider vond van niet’. Er wordt een link 

gemaakt naar het werk: ook in relatie met je patiënten gaat het over volgen, leiden, gek durven 

doen, ruimte durven en kunnen nemen, aldus Louis. In plaats van een ‘ziektebenadering’ pleit hij 

voor een ‘gezondheidsbenadering’ waarin de rol van de professional meer volgend in plaats van 

leidend is. Deze benadering is onder andere gericht op het functioneren en handelen van degene 

tegenover je en op het vermeerderen van zijn of haar gezondheid in plaats van het verminderen van 

ziekte. Hij vervolgt: ‘De praktijkondersteuner heeft eigenlijk een tegengestelde opdracht: die moet 

als ZZ-professional én als GG-professional werken. In ZZ weet je wat je moet doen, namelijk meten, 

onderzoeken en een probleem oplossen. Maar in GG weet je dat niet, daar draait het om de 

interactie met de patiënt. GG en ZZ zijn allebei nodig, maar haal ze uit elkaar en speel ermee.’ 

 

Intermezzo: nieuws uit de ketens en een lunch 

Dan is het tijd voor nieuws uit de verschillende zorgketens: COPD/Astma, diabetes en de nieuwe 

keten cardiovasculair risicomanagement. Voor elk van de ketens worden de nieuwste ontwikkelingen 

gepresenteerd, waaronder bijscholingsmogelijkheden, veranderingen in vergoedingen door de 

verzekeraar, plannen om de zorg van de verschillende ketenpartners beter op elkaar af te stemmen 

en de verplichtingen die voor elk van de ketens in het contract met de zorgverzekeraar staan over te 

volgen cursussen en bij te houden minimale benchmarks. Dit onderdeel van het programma komt 

allemaal niet erg ‘GG’ op mij over. Als ik alle lijstjes naast elkaar leg, vraag ik me af hoe er in een 

consult en de overige werktijd ruimte overblijft voor (ontwikkeling van) GG. 

Na een lange ochtend vol informatie volgt een lunch. Op één van de dagen raak ik in gesprek 

met twee praktijkondersteuners die vooral mensen met een niet-westerse etnische achtergrond op 

het spreekuur zien en zij benoemen veel specifieke problematiek, zoals de taal, sociaal isolement en 

andere opvattingen over voeding. Er komt een derde praktijkondersteuner bij en ze wisselen 

onderling tips uit over hoe je best zelf wat invloed op het systeem kunt hebben. Bijvoorbeeld door 

een patiënt uit de keten te halen. Daar is wel onduidelijkheid over: wanneer mag dat nou wel en 

wanneer niet? Maar zo blijk je als praktijkondersteuner met wat creativiteit ook naar eigen ruimte en 

invloed te kunnen zoeken.  



 

                          

4 

Afsluitende discussie: hoe kan de POH GG worden? 

De middag begint met twee workshops en daarna is het tijd voor een discussie: hoe kan de POH GG 

worden? Op dag 2 en 3 beginnen we vanwege de grootte van de groep bij onszelf: wat heeft deze 

dag je gebracht? Wat ga je er mee doen? Wat heb je nodig? Dat wordt vervolgens in kleine groepjes 

en daarna plenair uitgewisseld. Af en toe vraagt iemand zich hardop af: ‘O jee, is deze opmerking 

eigenlijk wel GG?’ Dat geeft aan dat het onderwerp in ieder geval aan het denken zet.  

Op dag 1 bestaat de groep uit zo’n 20 deelnemers en wordt de discussie meteen plenair 

gevoerd. Er worden verschillende dingen geopperd en voorbeelden uitgewisseld. Zo vertelt iemand 

over een eerste gesprek dat ze vlak daarvoor met een 80-jarige had. Ze had de tijd, gaf dat aan en 

aan het eind van het gesprek had de vrouw haar hele levensverhaal verteld en zelf bedacht wat ze 

graag wilde bereiken. Een mooi voorbeeld van GG. ‘Geloven jullie in GG?’, vraagt Louis en het 

antwoord is ‘ja’. ‘Maar hoe moet dat dan met alle vakjes die ingevuld moeten worden? Als we dat 

niet doen, blijven ze op rood staan,’ vraagt iemand zich hardop af. Louis geeft aan dat een omslag 

naar GG niet in één dag kan. Zelf is hij er al geruime tijd mee bezig en nog vindt hij het lastig. ‘Er is 

geen pasklaar antwoord, maar ik proef dat jullie hier mee verder willen. De vraag is: hoe?’ Als dat 

ook op een GG-wijze wordt aangepakt, moet de ROHA achteroverleunen en komen de 

praktijkondersteuners met een actieplan. Een denktank misschien? Een paar enthousiastelingen 

schrijven hun naam op het bord. Maar hoe ontwikkelen ze dan iets dat binnen de zorggroep en het 

systeem past? Louis: ‘Een CAS heeft grenzen nodig want grenzeloosheid is eng. Binnen die grenzen 

moet je ruimte geven. Zo stellen de zorggroep, de verzekering, de overheid, noem maar op, voor 

jullie grenzen door de randvoorwaarden die er zijn.’ En als afsluiting: ‘Het enige dat in 

gedragsverandering helpt, is een stapje zetten. Een klein stapje.’ Tijd voor de borrel! 

 

Tot slot: een reflectie op drie dagen vol ZZ en GG 

Gedurende de dagen komt regelmatig naar voren dat het toch best lastig is om gedragsverandering 

bij patiënten te bewerkstelligen. Er zijn succesverhalen, zeker, en die worden gedeeld en lijken ook 

herkenbaar voor anderen. Maar minstens zo vaak komt naar voren dat het moeilijk is om patiënten 

te blijven motiveren. Zo hoor ik de uitdrukking ‘trekken aan een dood paard’ meerdere keren voorbij 

komen. Mogelijk dat daarom de visie op GG over het algemeen met enthousiasme wordt ontvangen. 

‘Een eyeopener’, aldus een deelnemer. Wel zijn er meerdere kanttekeningen die op alle dagen in de 

discussies naar voren komen.  

Het eerste is ‘het systeem’, wat dat dan ook precies omvat. Of het nou gaat over de 

zorgverzekeraar, de ROHA, het gezondheidscentrum of de huisarts, dat systeem wil graag cijfers, 

zoals het HbA1C, en gaat niet uit van ervaringen. Die subjectiviteit van de ervaring tegenover de 

objectiviteit van de getallen blijkt lastig. Het eerste is ongrijpbaar, maar de verzekering wil vooral 
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dat tweede, het grijpbare. En de ROHA lijkt dat ook te willen, is de ervaring van de 

praktijkondersteuners.1 ‘Het systeem’ is gericht op ZZ. De spanning tussen ZZ en GG wordt meerdere 

malen verwoord in de ‘rode en groene balkjes’: zijn alle benodigde waarden ingevuld en is er dan nog 

tijd over om naar GG te vragen? Sommige deelnemers lijken meer last te hebben van dat wat ze 

allemaal in moeten vullen dan andere. Dat lijkt bijvoorbeeld afhankelijk van de ruimte die ze hebben 

om zelf hun consult vorm te geven, zowel wat betreft duur als invulling. En moet je eigenlijk tijdens 

alle consulten alle vakjes aanvinken? Ook een onduidelijke taakverdeling met andere professionals, 

zoals de huisarts, zijn voor sommige deelnemers reden tot frustratie. Zo zie ik regelmatig 

vergelijkingen tussen de patiënt en de zorgverlener als het gaat om de GG-visie. Ik vraag me af of er 

ook een soort ‘ervaren gezondheid’ voor de professional bestaat. En zou dat dan een goede 

voorspeller zijn voor bijvoorbeeld werkplezier en werkverzuim?  

Een tweede discussiepunt is welke vragen je moet stellen als je GG wilt zijn. Veel vragen die 

geopperd worden, zoals ‘hoe komt het dat je suiker te hoog is?’, blijken stiekem toch ZZ omdat ze 

uitgaan van een medisch-georiënteerd probleem. Een omslag naar GG vergt blijkbaar nogal wat 

oefening. Dat lijkt me ook niet zo gek. Als zorgverlener heb je veel kennis over ziekte en zorg, uit 

opleidingen en uit ervaring, maar in GG moet je die ineens helemaal loslaten. Als ik de verhalen 

hoor, vergt dat niet alleen een andere insteek van de zorgverlener, maar zeker ook van de patiënt. 

Die komt toch juist met een probleem en wil daarvoor een oplossing? Dan moet het misschien wel 

eerst goed duidelijk zijn dat die oplossing niet in ZZ ligt. Er worden geregeld ‘GG-geoorloofde’ tips 

uitgewisseld, zoals het gedrag van de patiënt spiegelen, de vier-seconderegel of motivational 

interviewing toepassen of een Post-it op je computer plakken met daarop de vraag ‘wat wil de 

patiënt?’. Een kritische kanttekening hierbij is wel de vraag of iets wordt ingezet als 

‘communicatietrucje’ omdat een andere aanpak niet werkt of dat het écht bedoeld is om te luisteren 

naar wat de patiënt wil. 

Een derde terugkomend punt is hoe je gemeten waarden kunt gebruiken in GG en welke dan. 

Zo is er enerzijds de discussie of je ‘ervaren gezondheid’ mee kunt nemen. Een veel genoemd 

bezwaar is dat het subjectief is. En een momentopname, een uur later kan het immers weer anders 

zijn. Maar dat geldt ook voor glucose nuchter, brengt iemand daar tegenin. Ook wordt genoemd dat 

het een mooi ideaal is, maar lastig in de praktijk te brengen. Hier komt wederom een spanning naar 

voren tussen ‘het systeem’ en aansluiten bij de ervaringen van de patiënt. Anderzijds is er discussie 

over of de waarden die voor de verzekeraar en de ROHA moeten worden ingevuld, van nut kunnen 

zijn in GG. Louis geeft aan dat je in GG ook meet, maar dan om te kijken of iets effect heeft en zo 
                                                             
1 Af en toe is het overigens onduidelijk wie of wat de ROHA nou eigenlijk is: is het een log orgaan dat van alles 
bepaalt voor de zorgverleners of zijn het de zorgverleners zelf? Een ieders eigen antwoord daarop heeft 
waarschijnlijk te maken met hoeveel invloed je voor je gevoel hebt; bijvoorbeeld medezeggenschap over 
inrichting van de zorg(ketens) en gezamenlijke invloed op de zorgverzekeraar. 
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nodig te verbeteren. Op zich is meten dus een positieve actie, maar als instrument en de 

uitkomstmaten zouden door jullie moeten worden vastgesteld, voegt hij toe. Daarvoor lijkt me nog 

wel een flinke cultuuromslag nodig. Een ‘benchmark’ is volgens Van Dale een ‘norm waarmee 

prestaties van organisaties worden vergeleken’. Dat klinkt toch als iets heel anders dan een 

waarde om het effect van de zorgverlening vast te kunnen stellen. 

Deze discussiepunten illustreren spanningen tussen GG en ZZ. De weergave in de vorm van 

een voetbalveld is pakkend en overzichtelijk, maar geeft ook duidelijk een scheiding weer. GG en ZZ 

sluiten elkaar blijkbaar volledig uit. Sterker nog, in voetbal gaat het om een strijd waarin beide 

partijen eropuit zijn om te scoren. Als dat dan gaat om een verschil tussen ‘leven’ en ‘dood’, maakt 

dat nogal een verschil. Dat vind ik wat verwarrend en maakt het lastig om de toch wat abstracte 

begrippen ‘GG’ en ‘ZZ’ écht goed te begrijpen. Ook de complexiteit van de dagelijkse praktijk en de 

invloed van de context, bijvoorbeeld de verzekeraar, is in het voetbalveld niet zichtbaar. 

De verantwoordelijkheid voor de implementatie van GG wordt op deze dagen vooral gelegd 

bij de POH. En dat klinkt logisch, omdat dat degene is die het dichtst bij de patiënt staat en wat werk 

betreft waarschijnlijk al het meest GG is. Maar aan de andere kant staan nog wel de huisarts, het 

gezondheidscentrum, de zorggroep, de verzekeraar en de overheid, die ook een gedragsverandering 

moeten ondergaan. De zorggroep omarmt het thema in ieder geval en wil ondersteuning bieden, 

blijkt tijdens de dagen. Maar voor een echte omslag is meer nodig en kleine stapjes vergen een lange 

adem. Ik ben dan ook erg benieuwd of deze introductie in GG daadwerkelijk zal aanzetten tot actie 

en verandering in de praktijk. Ik hoop het van harte! 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Reacties? Graag! m.stuij@vumc.nl 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Sport in Tijden van Ziekte is een onderzoek naar betekenissen van sport en bewegen voor mensen met een 

chronische ziekte of aandoening en (interactieve) processen van betekenisgeving na de diagnose. Centraal 

staan de verhalen over sport, bewegen en ziekte van mensen met diabetes, depressie, borstkanker en hiv en 

van de (para)medische professionals die hen zorg verlenen. Het doel is een bijdrage te leveren aan erkenning 

van verschillende typen sport-ziekteverhalen en aanbevelingen te doen voor de zorgverlening op dit gebied.  
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Het onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Metamedica van het VU 

medisch centrum en het Mulier Instituut in samenwerking met verschillende 

maatschappelijke partners, waaronder de Bas van de Goor Foundation en de 

Nederlandse Diabetes Federatie. Het wordt gefinancierd door NWO, de 

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, en loopt tot begin 

2018.  

 

Meer lezen? 

 Lees hier een kort artikel over verschillende spanningsvelden die in de interviews met zorgverleners 

over de diabeteszorg naar voren komen, zoals “begeleiding in de vorm van adviseren – patiënten 

letterlijk aan de hand nemen” en “levens willen redden – los leren laten”.  

 En lees hier mijn verslag over een dag meelopen met een praktijkondersteuner: bewegen als 

onderwerp in de spreekkamer van een praktijkondersteuner diabetes. 

 

Mirjam Stuij (MSc.) heeft biomedische wetenschappen en medische sociologie gestudeerd. Ze werkt als 

promovendus bij het VU medisch centrum en is onderzoeker bij het Mulier Instituut, het instituut voor 

sociaalwetenschappelijk sportonderzoek. Ze is vooral geïnteresseerd in betekenissen die mensen geven aan 

gezondheid, ziekte, sport en bewegen. 

 

Kijk voor meer verslagen en informatie ook op onze website: www.stzverhalen.nl 


