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 Hippocrates Decorum

 Economische consequentis therapieontrouw

 Drie facetten van therapietrouw

 Cultuurspecifieke percepties bij compliance

 Management van therapietrouw

 Strategieen ter verbetering van therapietrouw

 Take Home Message



 XIV. Ἐπιτηρεῖν δὲ χρὴ καὶ τὰς ἁμαρτίας τῶν καμνόντων, δι᾿ ὧν πολλάκις3 διεψεύσαντο 
ἐν τοῖσι προσάρμασι τῶν προσφερομένων· ἐπεὶ4 τὰ μισητὰ ποτήματα 
οὐ5 λαμβάνοντες, ἢ φαρμακευόμενοι ἢ θεραπευόμενοι, ἀνῃρέθησαν· καὶ αὐτῶν μὲν οὐ
πρὸς ὁμολογίην τρέπεται τὸ ποιηθέν, τῷ 7δὲ ἰητρῷ τὴν αἰτίην προσῆψαν.

 Keep a watch also on the faults of the 
patients, which often make them lie about the 
taking of things prescribed. For through not 
taking disagreeable drinks, purgative or 
other, they sometimes die. What they have 
done never results in a confession, but the 
blame is thrown upon the physician.

https://www.loebclassics.com/view/hippocrates_cos-decorum/1923/pb_LCL148.297.xml#note_LCL148_296_3
https://www.loebclassics.com/view/hippocrates_cos-decorum/1923/pb_LCL148.297.xml#note_LCL148_296_4
https://www.loebclassics.com/view/hippocrates_cos-decorum/1923/pb_LCL148.297.xml#note_LCL148_296_5


 Therapieontrouw mbt medicatie voor NCDs 
blijft een wereldwijd probleem

 Therapieontrouw is geassocieerd met een
verhoogde kans op cerebrovasculaire
aandoeningen

 Vrijens e.a., frontiers inPharmacology, March 2017



 Initiation



 Implementation

 Persistence







Praktische aspecten Perceptuele barrieres

Vergeten/ regime past 
niet bij routine

Twijfel noodzaak

Geen tijd ophale apotheek Zorgen en iedeen over 
medicatie

Analfabetisme Twijfel behandelaar

Bijwerkingen Vermeende bijwerking

Kosten Onbegrip aandoening



 Vertrouwen in westerse geneeskunde?
◦ Dokter, ik gebruik ‘oso-dresi’

 Kennishiaten mbt werking van het lichaam/ 
gezondheid (health illiteracy)

 Angst voor bijwerkingen ?

 Mannen met Erectiele dysfunctie/ 
libidoproblematiek?



 2 belangrijke problemen bij compliance
◦ Non-persistence

◦ Good persistence met slechte implementatie
(gemiste doseringen en drug holidays)

 Vaststellen therapie(on)trouw
◦ Non-invasief en invasief

◦ Geen gouden standaard (meten initiatie, 
implementatie en persistentie)

◦ Meest accuraat: electronisch monitoren en
spiegelmeting





 Frequente bezoeken, geen ‘blinde’ 
herhaalrecepten verstrekken

 Thuisbloedrukmetingen

 Ambulante bloeddrukmeters

 Betrekken apotheken, (kerk)gemeenschap,

 Introductie bloedspiegelbepalingen?





 Elk herhalingsrecept koppelen aan
patientconsult
◦ Quiz: wat, hoe, wanneer, waarom

 Verbeterd bewustzijn kan gedrag veranderen

 Gedragverandering- 3 elementen
◦ Educatie

◦ Motivatie

◦ Meten



 Tips die aansluiten bij belevingswereld
patient bv zoutreductie

 Patient en familie-educatie

 Medicatiereminders
◦ Medicijnlijst

◦ Mobiele apps voor reminders

◦ alarm



 Simpel houden medicatieregimes
◦ Toevoegen combinatiepillen (echter

Beschikbaarheid pillen)

 Nurse practitioner (praktijkondersteuner) is 
geen luxe, maar noodzaak

 Randvoorwaarden: vergoedingssysteem
(Health Care Provider)?
◦ Beschikbaarheid medicatie, 







 Patienten voorkeur ter verbetering
therapietrouw blijft een ‘onbekene, 
onbekende’

 Een combinatie van methoden nodig om 
therapietrouw te monitoren, waarin een
significante rol voor elektronisch monitoren

 Een rol voor medicatiespiegelbepaling?



 Vaststellen therapie (on)trouw essentieel bij
behandeling hypertensie

 Therapietrouw geassocieerd met lagere
mortaliteit CV eindpunten



 Intensieve patient educatie, motivering
noodzakelijk

 Therapietroue bevordering geen eenzame
onderneming
◦ Rol apotheek, verzekeraar, arts, 

praktijkondersteuner en patient centraal

 One size doesn’t fit all


