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In de wisselwerking tussen klantvraag, zorgaanbieder en maatschappelijke partijen 

ontwikkelen zich de inhoud en vorm van de gezondheidszorg (zie figuur 1). Een van 

de actuele ontwikkelingen die naar verwachting in toenemende mate de inhoud 

en vorm van de gezondheidszorg fundamenteel beïnvloedt en nog verder zal gaan 

beïnvloeden, is de opkomst van de individugeoriënteerde zorg.

 Klantvraag
Individuele patiënt 

Belangenverenigingen (NPCF, enz.) 

Maatschappelijke          Zorgaanbieder
partijen  
   

Overheid 

Zorgverzekeraars 

Belangenorganisaties (KNMG, enz.) 

Wetenschap   

Figuur 1. De wisselwerking tussen klantvraag, zorgaanbieder en maatschappelijke       

  partijen

 

 

 
Gezondheidszorg:

Inhoud
&

vorm
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In de afgelopen jaren zijn er bij de diverse betrokkenen op dit terrein tal van 

ontwikkelingen op gang gekomen die gerelateerd zijn aan (het inspelen op) de 

opkomst van individugeoriënteerde zorg. Hieronder zullen we kort de belangrijkste 

invalshoeken beschrijven en aansluitend op basis hiervan een zo ruim mogelijke 

definiëring van het concept individugeoriënteerde zorg geven.

1.1 Het perspectief van de patiënten

In de zorgpraktijk neemt de patiënt toenemend de rol op zich van de competente patiënt 

die zelf wil sturen in zijn begeleidings- of therapieproces. Hij gebruikt hierbij de 

hulpverlening actief als deel van zijn oplossingsstrategie (Van der Laan, 2006). De 

hulpverlener levert een bijdrage aan dit proces van de patiënt op maat. We vinden 

deze ontwikkeling onder meer terug in het toenemend gebruik van bepaalde 

termen binnen de gezondheidszorg als empowerment, zelfredzaamheid, eigen 

verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van patiënten.

Bopp et al. (2005) beschrijft de geschiedenis van deze ontwikkeling, waarin de patiënt 

zich – sinds de jaren zestig van de vorige eeuw tot het jaar 2000 – van een bepaalde 

(1960), geïnformeerde (1970), mondige (1980), autonome (1990) patiënt in de 

richting van een competente patiënt heeft ontwikkeld. In de tijd van de bepaaldheid 

werd de ‘onmondige’ patiënt niet of nauwelijks geïnformeerd over de ernst van zijn 

gezondheidstoestand, omdat hij geacht werd dit niet echt aan te kunnen. De arts 

bepaalde volledig het wat en hoe van de diagnostiek en behandeling. Aan het begin 

van de jaren zeventig kwam het concept van ‘informed consent’ uit de Verenigde 

Staten en werd het algemeen geaccepteerd dat patiënten steeds gedetailleerder 

geïnformeerd werden over de aard, omvang en consequenties van hun ziekte en het 

medisch handelen. Vanaf de jaren tachtig ontstaan de zelfhulpgroepen en worden 

patiënten zich steeds meer van hun rechten bewust, en beginnen juristen het terrein 

van de patiëntenrechten te bewerken. In de jaren negentig wordt de patiënt steeds 

autonomer en ontstaan modellen als ‘shared decision making’, waaraan duidelijk wordt 

dat de patiënt toenemend een partner van de arts/therapeut wordt.

De ontwikkeling van de rol van de patiënt heeft in de jaren zestig tot eind jaren 

negentig van de vorige eeuw vooral te maken met de relatie van de patiënt tot 

iemand: de arts, de rechtspraak, de politiek en de verzekeraars. Aan het eind van de 

twintigste eeuw staat toenemend de verhouding van de patiënt tot zichzelf centraal. 

Het gaat hierbij om vragen als: welke rol wil ik in de omgang met mijn ziekte spelen, 

wat is mijn persoonlijke bijdrage aan het veranderen van mijn ziektetoestand, en 

hoe ziet dat eruit? Waar is de arts of therapeut verantwoordelijk voor, en waar ben ik 

zelf verantwoordelijk voor? Dus hierbij gaat het niet zozeer om het vraagstuk van de 
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rechten van de patiënt, maar veel meer om de medeverantwoordelijkheid.

In de afgelopen jaren heeft zich het concept van patiëntencompetentie ontwikkeld. 

Het gaat hierbij volgens Bopp et al. (2005) om het vermogen om: (1) zich aan de 

opgaven te stellen die de ziekte geeft, (2) zich te bezinnen op eigen en andere bronnen 

voor het veranderen van de eigen gezondheids- en ziektetoestand, (3) deze bronnen te 

benutten, (4) daarbij persoonlijke behoeften mee in overweging te nemen, (5) de eigen 

doelen na te streven, en (6) de autonomie te bewaren.

De auteur benadrukt dat patiëntencompetentie iets persoonlijks is, omdat het gaat om 

de eigen verantwoording, om op basis van eigen ervaringen, voorhanden bronnen en 

nog veel meer de eigen weg te zoeken en te gaan in het omgaan met de eigen ziekte.

1.2 Algemene ontwikkeling van de westerse mens

De ontwikkeling van de patiëntencompetentie sluit naadloos aan bij de algemene 

ontwikkeling van de westerse mens. Van Dyck (2007) schrijft hierover dat er op basis 

van de zogenaamde vijfde technologiegolf, in de westerse wereld en vooral in de West-

Europese samenleving, bij de westerse mens negen drijfveren zijn, die we kunnen 

terugvinden in uiteenlopende domeinen van de menselijke activiteit (bijvoorbeeld 

wereldpolitiek, cultuur en marketing).

De eerste groep van drie drijfveren (‘i-Power’) wordt gekenmerkt door een sterk geloof 

in eigen mogelijkheden:

Empowerment: door het toenemende vertrouwen van burgers, consumenten en 1. 

werknemers nemen zij steeds meer de touwtjes in handen en stellen zij steeds 

hogere eisen aan producten, diensten en werkgevers; zij willen en kunnen in veel 

gevallen zelf kiezen.

Authenticiteit: authentiek of ‘echt’ betekent in de eerste plaats menselijk: respect, 2. 

tolerantie en een menselijke schaal. Daarnaast betekent het tevens divers. Niet 

menselijk zijn oplossingen die van bovenaf zijn opgedrongen.

Anti-establishment: het individu legt zich steeds minder neer bij gezag en autoriteit. 3. 

Mensen hebben steeds minder behoefte aan klassieke leiders of instituten.

De tweede groep drijfveren (‘Inclusief’) heeft te maken met het individu dat naar 

harmonie streeft met zijn (verre en/of nabije) omgeving en hierbij het beste van 

verschillende werelden ambieert:

Verbondenheid: er is sprake van een nieuw sociaal individualisme. “Het individu 1. 

is empowered maar weet zich persoonlijk verrijkt in sociale contacten met zijn 
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directe omgeving en engageert zich ook graag in het verenigingsleven en het 

vrijwilligerswerk. Het individu zal zich meer openstellen voor de nieuwe, platte 

wereld en voor andere culturen” (Van Dyck, 2007, p. 115).

Synthese: “Van de kookpot tot de politiek wordt wat gisteren onverzoenbaar 2. 

leek vandaag probleemloos gecombineerd. Het en/en tijdperk is een nieuwe 

werkelijkheid. De zin voor synthese en convergentie wordt gedragen door steeds 

grotere groepen in de samenleving en vertaalt zich naar alle domeinen van leven 

en werken” (Van Dyck, 2007, p. 125). Mensen willen steeds meer ‘the best of both 

worlds’.

Vrouwelijkheid: “De drijfveren van de eenentwintigste eeuw zijn in ruime mate 3. 

vrouwelijke drijfveren. Het streven naar harmonie en de postmateriële drijfveren 

zijn zeer vrouwelijk. Het individualisme wordt ingebed in een groter groepsgevoel, 

terwijl autoriteit en regels minder belangrijk worden. Individuele vrijheden worden 

in toenemende mate afgewogen tegenover het algemene belang” (Van Dyck, 2007, 

p. 138).

De derde groep (‘Immaterieel’) zijn de drijfveren die gebaseerd zijn op zogenaamde 

postmateriële waarden (kennis en wetenschap, verrijkende ervaringen en belevingen en 

zingeving) bij de individuen die het materieel goed gaat:

Beleving: nu de materiële behoeften van mensen vervuld zijn, stijgt de behoefte 1. 

aan belevenissen. Pine en Gilmore (2000) onderscheiden vier belevenisdomeinen: 

amusement, leren, ontsnappen aan de werkelijkheid en esthetiek.

Vernuftigheid: de wetenschap en techniek hebben veel innovaties mogelijk 2. 

gemaakt om het menselijk bestaan te verbeteren en zullen hiermee doorgaan. 

Daarnaast is het kennisniveau van de individuele mens nog nooit zo hoog geweest 

en ook dit zal nog verder gaan.

Zingeving: individuen leggen steeds meer de nadruk op zingeving, spiritualiteit, 3. 

motivatie en levensdoelen.

1.3 Patiëntenrechten

Al aan het eind van de vorige eeuw is binnen het overheidsbeleid de overgang 

van aanbodgestuurde naar vraaggestuurde zorg ingezet. Het gaat hierbij om het 

overgaan op die vormen van zorg waarbij de cliënt met zijn situatie, mogelijkheden en 

zorgvraag centraal staat en de hulp ontvangt die tegemoetkomt aan zijn wensen en 

verwachtingen en die voldoet aan de professionele standaarden.

Binnen deze context heeft de cliëntenkoepel Nederlandse Patiënten Consumenten 

Federatie (NPCF) recent een zevenrechtenplan opgesteld. Deze rechten zijn:
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het recht op bereikbare en beschikbare zorg; 

het recht op keuze en keuze-informatie; 

het recht op kwaliteit en veiligheid; 

het recht op informatie, toestemming, dossiervorming en privacy; 

het recht op afstemming tussen zorgverleners; 

het recht op een e!ectieve laagdrempelige klacht- en geschillenbeslechting; en 

het recht op medezeggenschap en goed bestuur. 

Inmiddels is het kabinet akkoord gegaan met de nieuwe Wet Cliënt en Kwaliteit 

van Zorg, een nieuw te realiseren zorgconsumentenwet, waarin tien verschillende 

patiëntenrechten en wetten worden samengevoegd, waaronder de Wet klachtrecht 

cliënten zorgsector (WKCZ), de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 

(WMCZ), de Kwaliteitswet, de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) en de Wet op de 

geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Hiermee krijgt de patiënt een 

sterkere positie ten opzichte van de zorgaanbieder.

Citaat uit brief minister Klink: 

 

“Zeven rechten voor de cliënt in de zorg: Investeren in de zorgrelatie. 

De nieuwe wet cliënt en recht. 

 

(...) Cliëntenorganisaties zetten zich in voor ‘een paradigmashift’ in de zorg. Er moet 

een omslag komen in de regie, sturing en financiering van de zorg. Zorgaanbieders, 

verzekeraars en beleidsmakers moeten echt durven denken en beslissen vanuit het 

perspectief van de cliënt. Van de cliënt mag uiteraard medewerking aan de zorg 

worden verwacht. (...) 

 

(...) Wij willen de invloed van cliënten in de zorg verder versterken. Daarmee willen we 

bereiken dat de cliënt goede zorg krijgt, die past bij zijn of haar behoefte, en dat de 

cliënt zijn of haar weg kan vinden in de vele mogelijkheden die de zorg biedt. (...) 

 

(...) De positie van cliënten in de zorg is aan het veranderen. Cliënten willen goede zorg, 

en, met name als ze langdurend of intensieve zorg nodig hebben, aandacht voor hun 

kwaliteit van leven. In toenemende mate zien we dat cliënten zorg krijgen die goed 

aansluit op hun behoefte. Wensen van cliënten zijn een sterke prikkel om de zorg te 

verbeteren. De invloed van cliënten is dan ook een onmisbare impuls voor de kwaliteit 

en innovatie van de zorg (...).”
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1.4 Het perspectief van de zorgaanbieder

De reactie van de zorgaanbieders op deze oriëntatie op de individuele patiënt zien 

we onder meer in het toenemende gebruik van termen als mensgerichte zorg, 

patiëntgerichte zorg, ‘hostmanship’ (dienstverlening vanuit het perspectief van de 

klant) en ‘magneetziekenhuizen’ (onder meer: zorg die afgestemd is op de unieke 

behoeften van de cliënt) binnen het beleid van zorginstellingen.

Zo werd in 1978 Planetree opgericht als een non-profitorganisatie, waarvan 

de oprichters zich voornamen om “de holistische, patiëntgerichte focus die de 

geneeskunde had verloren weer op te eisen voor de patiënten. Alles in het ziekenhuis 

moest worden geëvalueerd vanuit het oogpunt van de patiënt” (Frampton, 2008, p. 

35). Planetree helpt zorginstellingen met het waarmaken van zorg waarbij cliënten en 

familie centraal staan. Door de cliënt actief te betrekken en te informeren is de cliënt 

in staat om zelf keuzes te maken. Planetree stimuleert veiligheid en verbondenheid 

voor cliënt en professional, waardoor gezonde relaties kunnen ontstaan. Organisaties 

veranderen in een omgeving waarin de mens vooropstaat, cliënten actieve deelnemers 

zijn, en professionals en vrijwilligers zorg kunnen geven zoals ze die zelf ook zouden 

willen krijgen.

1.5 De twaalf componenten van het Planetree-model

De integrale aanpak van de geleverde zorg, de omgeving waarin de zorg wordt 

verleend, én de vitaliteit van de organisatie versterken elkaar:

Betere zorg
Planetree helpt zorginstellingen bij het invoeren en onderhouden van zorg die ertoe 

doet voor de cliënt en zijn omgeving. Dat leidt tot een menselijke maat waarin de cliënt 

en professional zich veilig voelen en waarin het prettig werken is.

1. Menselijke interactie en liefdevolle bejegening

Planetree gaat over mensen die elkaar helpen. Medewerkers bieden persoonlijke 

menslievende zorg voor cliënten en hun mantelzorgers. Planetree gaat ook over 

medewerkers die zorgvuldig met elkaar omgaan en samen een organisatiecultuur 

creëren om trots op te zijn. Ieder individu wordt gezien als zorgverlener met het 

vermogen om een verschil te maken. Echt contact maken, luisteren naar wat nodig 

is en aandacht voor het individu staan voorop, en dat zie je in al het denken, het 

handelen en in de besluitvorming. Cliënten voelen zich welkom en serieus genomen. 

Medewerkers spreken mensen aan met hun naam en zijn met hun aandacht bij de 

cliënt en zijn specifieke situatie.



18

2. Eigen keuze en verantwoordelijkheid door informatie en educatie

Cliënten hebben de mogelijkheid om meer over hun ziekte en gezondheid te 

leren en de regie te nemen over hun eigen zorg en welzijn. Ze krijgen hun eigen 

dossiers aangeboden en uitgelegd en kunnen aantekeningen maken hoe ze zich 

voelen. Hierdoor ondersteunt Planetree ook de veiligheid van de cliënt. Mogelijke 

behandelingen worden respectvol uitgelegd en cliënten hebben en maken keuzes.

“In een studie van Fowles (et al. 2004) onder 4500 volwassenen met de vraag: Hoe 

geïnteresseerd bent u in het lezen van uw medisch cliëntdossier? antwoordde 79% met 

zeer. De top 3 redenen: meer betrokken bij de eigen gezondheidszorg; kijken wat de 

arts over hen zegt; hun situatie beter begrijpen.”

Voorbeeld: door een goed zelfmedicatieprogramma hebben cliënten meer invloed en 

vrijheid op hun dag. Familie en vrienden zoeken op internet naar informatie en men 

kan worden geholpen door een vrijwilliger met zoeken en het samenstellen van een 

informatiesetje.

3. Uitstekende behandeling en zorg

De (medische) kwaliteit van zorg en veiligheid is belangrijk voor elke Planetree-

organisatie: up-to-date wetenschappelijke kennis en technologische en logistieke 

ontwikkelingen dragen bij aan herstel, veiligheid en/of welbevinden van de cliënt.

4. Gezond eten, drinken en bewegen

Eten en drinken is niet alleen essentieel voor een goede gezondheid, maar is ook een 

moment van geborgen voelen en genieten. Planetree-instellingen bieden gezonde 

en smakelijke maaltijden en zorgen voor gezonde keuzes in restaurants, maar ook 

in de snackautomaten. Keukens zijn beschikbaar voor mantelzorgers en familie om 

het favoriete eten van de cliënt klaar te maken. Zorgorganisaties geven zelf of via 

vrijwilligers cursussen voor lekker en gezond eten, en helpen speciale diëten lekker 

te bereiden. Vrijwilligers bakken soms brood en koekjes, waardoor een thuisgevoel 

ontstaat. Bewegingsprogramma’s, zoals fitness, tai chi of yoga, zorgen ervoor dat 

cliënten binnen hun eigen interesse de gezondheid van hun lichaam bevorderen.

5. Aanvullende zorg en zingeving

In Planetree-instellingen wordt zo veel mogelijk gedaan om de kwaliteit van het leven 

te vergroten. Ziekte, ouderdom of kwetsbaarheid leidt vaak tot vragen over zingeving 

en het opnieuw evalueren wat echt belangrijk is in het leven, zowel voor de cliënt 

als voor familie. Belangrijk is dat de mens achter de cliënt zich goed voelt en regie 
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houdt. Dat betekent meer keuze bieden. In de praktijk waarderen zowel cliënten als 

medewerkers aanvullende zorg, zoals: massage, ruimtes voor persoonlijke rituelen 

en spiritualiteit, therapeutische aanraking, haptonomie, reiki, gebruik van 

aroma’s, drummen, accupunctuur en huisdieren.

Planetree ziet creatieve expressie, kunst en entertainment als voeding voor de 

ziel. Muziek, verhalenvertellers, levensverhalen schrijven, clowns en films met 

humor creëren afleiding en een ontspannen sfeer, en kunst in de cliëntkamers en 

behandelruimtes draagt bij aan een menselijke omgeving. Vrijwilligers helpen cliënten 

hun creatieve talenten verder te ontwikkelen. Medische geneeskunst en aanvullende 

zorg en zingeving versterken elkaar.

Helende omgeving
De helende omgeving bestaat uit een vriendelijk, rustgevend gebouw en inrichting, 

kunst en water, een sociale omgeving door betrokkenheid van de familie en de 

gemeenschap, alsmede grote aandacht voor de situatie en de medewerker en voor 

collegialiteit.

6. Menswaardige technologie

Technologie staat in dienst van de professional en de cliënt. De ontwikkeling, het 

ontwerp, de keuze voor en het gebruik van de technologie gaan uit van de mens 

en werken niet vervreemdend. Belangrijk is dat de technologie zodanig wordt 

gebruikt, dat de verbinding van de cliënt met zichzelf en zijn sociale omgeving 

optimaal blijft. Een vriendelijk design, gebruik van kleuren en eenvoudig in gebruik, 

voorlichtingsfilmpjes op tv, webcamcontact met dierbaren, menukeuzes enzovoort 

zijn gebruikelijk. Menswaardige technologie gaat van e!ciënte, belevingsgerichte 

operatiekamers en open MRI-scanners met rustgevende muziek tot een leesbaar 

elektronisch patiëntendossier en lotgenotencontact via internet.

Lawaai is slecht voor patiënten en zorgverleners: geluidsreductieprogramma’s zijn  

e"ectief.

Het toevoegen van aangename geuren leidt tot angstreductie bij de MRI. 

Muziek toepassen helpt: vermindering van medicatie, stress, bloeddruk en pijn. 

7. Architectuur en interieur leveren bijdrage aan gezondheid en heling

De fysieke omgeving is belangrijk voor de gezondheid en het welbevinden. Elk 

gebouw is vriendelijk, licht, rustgevend en uitnodigend. De menswaardigheid staat 

voorop bij het ontwerp. Er is aandacht voor geluid, goede ventilatie, natuurlijk 

daglicht, contact met natuur, muziek en positieve afleiding. Stromend water en kunst 
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zijn zichtbaar in de entree en gebouwen. Door het wegnemen van architectonische 

grenzen, zoals balies, stimuleert het interieur de betrokkenheid van cliënt en familie. 

Ruimtes zijn zo ingericht dat er zowel plek is voor rust en reflectie als voor sociale 

activiteiten en contacten, zoals aquaria, bibliotheken, keukens, ontmoetingsruimtes, 

kapelletjes, tuinen, labyrinten en slaapkamers voor familie. Daarnaast leiden heldere 

verwijzingen tot zekerheid.

8. Vrienden, familie en gemeenschap spelen een positieve rol

Ondersteuning door familie, vrienden, mantelzorgers en de gemeenschap is essentieel 

voor een goede fysieke en geestelijke gezondheid. Planetree organiseert en stimuleert 

de betrokkenheid van de omgeving zo veel mogelijk. Mensen staan het liefst midden 

in het leven ondanks ziekte of ouderdom. Ongelimiteerde bezoektijden (ook op 

de IC) en gastvrijheid voor familie en vrienden, ook bij ingrijpende procedures en 

reanimatie. Het mantelzorgprogramma zorgt ervoor dat de mantelzorgers intensief 

deelnemen aan de zorg van de cliënt tijdens en na de opname. Samenwerking met 

scholen, verzorgingshuizen, kerken en andere partijen (zoals zangkoren, toneel- en 

muziekgroepen, winkels en restaurants) in de gemeenschap maken het mogelijk om 

deel te nemen aan het ‘gewone’ leven.

Vrijwilligers spelen, ieder met zijn eigen talent, een belangrijke rol in het realiseren van 

Planetree, bijvoorbeeld door het begeleiden van cliënten bij een herstelprogramma, 

door voorlezen, muziek maken, cliëntenvervoer (binnen en buiten), activiteiten 

begeleiden, gedichten schrijven, schilderen, wandelen en levensverhalen optekenen. 

Het is duidelijk dat de gemeenschap graag dingen doet voor mensen in kwetsbare 

situaties.

Gezonde organisatie
Opvallend is de hartelijkheid en interesse onder medewerkers en leidinggevenden. 

Iedereen is zichtbaar en gemakkelijk benaderbaar. Medewerkers zijn duidelijk in 

wat ze wel en niet voor de cliënt kunnen doen. Medewerkers spreken elkaar en hun 

cliënten aan op gezond gedrag. Waardering voor goed werk wordt uitgesproken. In de 

Planetree-opleidingen ervaren medewerkers het perspectief van de cliënt en helpen 

de twaalf componenten hen om de juiste dingen te doen.

9. Tevreden cliënten

Zorgverleners leveren graag de mensgerichte zorg waaraan cliënten behoefte hebben. 

Cliënten van Planetree-organisaties ontvangen persoonlijke, respectvolle zorg, omdat 

ieder mens een uniek individu is met eigen voorkeuren, waarden en behoeften, met als 

gevolg een toename van de cliënttevredenheid bij Planetree-organisaties. Processen 
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worden ook rondom cliënten georganiseerd.

10. Tevreden en gemotiveerde medewerkers

Met Planetree voelen medewerkers weer waarom ze voor de zorg hebben gekozen. 

Cliënttevredenheid en medewerkertevredenheid gaan hand in hand. Planetree leidt 

tot een menselijke maat, waarin de cliënt en de professional zich geborgen en veilig 

voelen en waarin het prettig werken is. Ervaringsgerichte trainingsdagen maken 

zorgverleners gevoelig voor de beleving vanuit de cliënt, zodat zij beter in staat zijn 

een helende omgeving voor elke cliënt te creëren.

Medewerkers werken in een positief klimaat met duidelijke antwoorden, waardering, 

ondersteuning, persoonlijke ontwikkeling, interesse in de cliënt als persoon, 

collegialiteit en goede communicatie. Planetree verbetert de werving en het behoud 

van professionals en motiveert het personeel.

11. Gezonde financiële resultaten

Lager personeelsverloop, minder ziekteverzuim, enthousiaste medewerkers, 

goede professionals, meer vrijwilligers en bovenal tevreden cliënten leiden tot een 

gezonde organisatie met gezonde financiële resultaten. Veel Planetree-organisaties 

onderscheiden zich door hun prestaties en worden door hun omgeving gewaardeerd. 

Zorginstellingen melden e!ecten als:

betere zorg: toename cliënttevredenheid, verlaging gemiddelde  

verblijfsduur, daling geneesmiddelengebruik (onder andere e!ect van eigen 

verantwoordelijkheid), vermindering medicatiefouten en verlaging infecties. 

Planetree versterkt de cliënt, waardoor de behandeling beter aanslaat;

helende omgeving: toename familietevredenheid, open balies, hartelijke sfeer,  

vermindering van pijn en stress, beter slapen, versnelling van herstel in lichte 

omgeving, en gelijke of verlaagde kosten van bouw en herinrichting;

gezonde organisatie: toename medewerkertevredenheid, verbetering van werving  

en behoud van professionals, en positieve financiële resultaten.

Veel Planetree-organisaties onderscheiden zich door hun prestaties, bijvoorbeeld met 

topposities in ranglijsten, publiciteit en het eenvoudig krijgen van goed personeel.

12. Goede marktpositie en relaties met belanghebbenden

Zorginstellingen werken met de Planetree-filosofie en -implementatie aan een unieke 

positie. Binnen de eigen organisatie ontstaat een elan waarbij het goede wordt 

gewaardeerd en vernieuwing e!ectief wordt ingevoerd. Planetree vereenvoudigt 

samenhangende strategische en operationele opties. Planetree overbrugt vaak 
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tegenstellingen door te spreken over de inhoudelijke zin en noodzaak van zorg. 

Daarnaast verbetert de reputatie bij externe belanghebbenden en maakt de 

organisatie deel uit van een groter geheel dat mensgerichte zorg waarmaakt, in 

woorden en in daden.

(website Planetree: www.planetree.nl/pages/over-planetree/de-12-componenten.php)

1.6 De opkomst van integrative medicine en Individualmedizin

Vanuit de Verenigde Staten zien we de opkomst van de integrative medicine, een benadering 

die op vier pijlers berust:

1. Arts en patiënt gaan een partnership aan met respect voor ieders eigenheid en de 

arts als coach.

2. Preventie en een gezonde leefstijl zijn belangrijke tools voor patiënten om zelf 

verantwoordelijkheid te dragen voor hun gezondheid.

3. Een helende omgeving faciliteert gezondheid.

4. Reguliere behandelingen worden gecombineerd met aanvullende behandelingen 

die bewezen veilig en e!ectief zijn, teneinde een optimale behandeling te geven 

(Van Duijn, Schats & Von Rosenstiel, 2009).

 

In Duitsland is er de ontwikkeling van de Individualmedizin. Deze wordt gepositioneerd 

in een ontwikkeling van de gezondheidszorg die eerst voornamelijk gebaseerd was 

op expertise van artsen en therapeuten, vervolgens op de ontwikkeling van richtlijnen 

en protocollen in het kader van evidence-based medicine, en die aansluitend verder 

ontwikkeld wordt door de toevoeging van de individugeoriënteerde gezondheidszorg 

(Willich, 2009). In deze context heeft de individugeoriënteerdheid betrekking op 

het feit dat de geneeskunde zich richt op de individuele determinanten van de 

patiënt, en dat het medisch handelen zich baseert op medische, biografische en 

persoonlijkheidsfactoren (Willich, 2007).

1.7 Het wetenschappelijk perspectief

Ook de wetenschap heeft steeds meer aandacht voor het thema individugeoriënteerde 

zorg. In The Lancet werd recent een reeks publicaties gewijd aan de vraag hoe de 

resultaten van groepsgericht onderzoek toegepast kunnen worden voor het 

individu (bijvoorbeeld Rothwell et al., 2005; Thompson & Higgins, 2005). De term 

‘personalized medicine’ levert al 148.000.000 hits op Google op! Binnen deze 

benadering wordt gestreefd naar een individualisering van therapie op basis van 

genotypische en fenotypische informatie, om al doende tot een hogere e!ectiviteit van 
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verschillende behandelingen te komen. Vanuit diverse wetenschapsgebieden, zoals de 

systeembiologie, waarin de complexiteit van bijvoorbeeld het menselijke organisme 

centraal wordt gesteld, wordt gezocht naar individugeoriënteerde diagnostiek en 

behandeling, in gevallen waar de groepsgerichte aanpak tekortschiet (Van der Greef et 

al., 2007). In het psychotherapieonderzoek wordt internationaal veel aandacht besteed 

aan het ontwikkelen van monitoringsinstrumenten voor het monitoren van ‘individual 

patient progress’ (Howard et al., 1996). En steeds vaker wordt het patiëntenoordeel in 

het opzetten en uitvoeren van onderzoek meegenomen.

1.8 Het perspectief van de zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars hanteren toenemend formules waarin de klantwaarde, de waarde 

die klanten ervaren van hun zorgverzekeraar en het door hem gefinancierde 

zorgaanbod, centraal staat. Samen met cliëntenorganisaties en zorgaanbieders 

hebben de zorgverzekeraars onder meer een grote inspanning verricht om op een 

systematische wijze cliëntervaringen in kaart te brengen. Zo worden de laatste jaren 

steeds meer CQ-indexen (Consumer Quality-indexen) ontwikkeld. Een CQ-index is 

een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van 

klantervaringen in de zorg. De gegevens die verkregen worden uit een meting met de 

CQ-index, kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Te denken valt aan 

gebruik door:

consumenten zelf, bij het kiezen van een zorgverzekeraar of een zorgaanbieder; 

cliëntenorganisaties, die de belangen van hun leden behartigen; 

verzekeraars, die kwalitatief goede zorg willen inkopen; 

managers en professionals, die de kwaliteit van hun zorg willen verbeteren; 

de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit  

(NZa), die toezicht houden op de zorg;

het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), dat op landelijk niveau  

de e!ectiviteit, veiligheid en patiëntgerichtheid van de zorg in de gaten houdt.

De resultaten van landelijke metingen met de CQ-index worden gepubliceerd op 

kiesbeter.nl. (Informatie uit: www.centrumklantervaringzorg.nl)

1.9 Wat zijn kenmerken van individugeoriënteerde zorg?

Op basis van het voorafgaande kunnen we verschillende kenmerken van 

individugeoriënteerde zorg samenvatten. Bij individugeoriënteerde zorg:

staat de patiënt centraal in het richting en vorm geven aan behandelingen, zorg en  
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begeleiding;

worden de beste (para)medische diagnostiek, behandelingen, zorg, begeleiding en  

ondersteuning ter beschikking gesteld aan de patiënt;

worden gezondheidsvraagstukken meer systematisch benaderd in verband met de  

bestaande complexiteit en uniciteit daarvan;

worden de expertkennis van gezondheidszorgwerkers, de formele kennis in de  

vorm van richtlijnen en protocollen, en de kennis van de complexe en unieke 

aspecten van de individuele patiënt zo goed mogelijk geïntegreerd om de patiënt 

optimaal te kunnen behandelen en ondersteunen;

is de relatie tussen patiënt en medewerkers in de gezondheidszorg evenwaardig  

en neemt de arts of therapeut de coachende rol in ten aanzien van de competente 

patiënt, die (idealiter) zelf verantwoordelijk is en zijn behandelproces stuurt;

wordt de patiënt ondersteund bij (het ontwikkelen van) het vermogen om: (1)  

zich aan de opgaven te stellen die de ziekte geeft, (2) zich te bezinnen op eigen en 

andere bronnen voor het veranderen van de eigen gezondheids- en ziektetoestand, 

(3) deze bronnen te benutten, (4) daarbij persoonlijke behoeften mee in 

overweging te nemen, (5) de eigen doelen na te streven, en (6) de autonomie te 

bewaren;

worden helende omgevingen (sociaal, architectonisch, wat betreft geluid,  

enzovoort) ingericht als bron voor het veranderen van de eigen gezondheids- en 

ziektetoestand;

worden veilige en e!ectieve complementaire vormen van gezondheidszorg ingezet  

als bron voor het veranderen van de eigen gezondheids- en ziektetoestand;

worden de veiligheid, kwaliteit en (kosten)e!ectiviteit van de behandeling (ook) op  

het niveau van de individuele patiënt gemonitord.

1.10 Welke vaardigheden en innovaties moeten worden ontwikkeld voor een 
toekomstige, professionele, individugeoriënteerde gezondheidszorg?

Zoals uit het voorgaande betoog blijkt, zijn er al enorme processen gaande 

die betrekking hebben op de ontwikkeling van individugeoriënteerde 

gezondheidszorg. Desalniettemin zullen er nog veel vaardigheden en innovaties 

moeten worden ontwikkeld om tot een volledig ontwikkelde en echt professionele, 

individugeoriënteerde gezondheidszorg te komen. Te denken valt aan vaardigheden 

met betrekking tot het invullen van de coachende rol van de arts en therapeut, 

vaardigheden om tot individugeoriënteerde diagnostiek en behandelingen te 

komen, methodische vaardigheden met betrekking tot het individugeoriënteerd 

kunnen beoordelen van de e!ecten van de ingezette behandelingen, en ten slotte 
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vaardigheden om de patiënt te ondersteunen in het zelf verantwoordelijk sturen van 

diens eigen therapeutische proces.

En ook de gezondheidszorginstellingen zullen innovaties moeten doorvoeren. Deze 

hebben onder meer betrekking op de scholing van het personeel op het gebied van 

bovengenoemde vaardigheden, het vormgeven van helende omgevingen en het 

ontwikkelen van individugeoriënteerd beleid met betrekking tot veiligheid, kwaliteit 

en (kosten)e!ectiviteit van de zorgpraktijk. In deze publicatie wordt een aantal van 

deze terreinen verder verkend.
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