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KKwaliteit van de zorg
En wat vinden we er nu zelf van?

Deskundigheid van de artsen en andere zorgverleners, communicatie met de patiënt 
en medische begeleiding vinden sarcoïdosepatiënten belangrijk in de zorg. Niet 
serieus genomen worden, een lang uitblijvende diagnose, onbegrip uit de directe 
omgeving, onvoldoende begeleiding bij arbeidsongeschiktheid en re-integratie en 
het niet vergoeden van fysiotherapie en medicijnen zijn de grootste struikelblokken. 

Lenneke Vente

Dit blijkt uit het project Kwaliteits-
criteria van SBN, waarin kwaliteits-
criteria voor sarcoïdose vanuit pa-
tiëntenperspectief zijn ontwikkeld. 
De kwaliteitscriteria voor goede 
zorg zijn hierin apart onderzocht en 
geformuleerd. 
Er zijn 46 stellingen beoordeeld, 
bijvoorbeeld ‘Ik heb inspraak in de 
behandeling en de medicatie die 
ik ontvang’ en 10 categorieën van 
onderwerpen waarin de criteria zijn 
ondergebracht zoals toegankelijk-
heid van de zorg en transparantie. 

Met deze criteria heeft de SBN, 
samen met u als sarcoïdosepatiënt, 
bepaald waar goede sarcoïdose-
zorg aan zou moeten voldoen. 
Hiermee kunnen we met elkaar de 
zorg voor mensen met sarcoïdose 
verbeteren. 

Wat opvalt is dat de patiënten 
dezelfde prioriteiten en struikelblok-
ken noemen. Ook is er gekeken 
naar de verschillende fases. Niet in 
alle fases van het ziekteproces zijn 
zaken even belangrijk, het proces is 
in 5 fasen ingedeeld, van preventie 
tot laatste levensfase.

Rangorde belangenscores van 
criteria
1.  Sarcoïdose wordt als aandoening 

erkend zodat ik aanspraak kan 
maken op vergoedingen voor 
medicijnen, hulpmiddelen en 
begeleiding. 

2.  Mijn hoofdbehandelaar infor-
meert mij over de aandoening en 
het ziekteverloop.

3.  Ik krijg psychologische begelei-
ding bij o.a. de aanvaarding van 
mijn aandoening (op maat).

4.  Mijn zorgverleners luisteren goed 
naar mij (en doen er ook iets 
mee).

5.  Mijn huisarts is bekend met 
 sarcoïdose.

Belangrijkst in Fase 1 – 
Vroege onderkenning en 
preventie
‘Jarenlang ben ik voor gek versle-
ten. Ik was heel lang en vaak moe 
en herstelde erg moeizaam van 
inspanningen. 
Ik voelde me totaal niet serieus 
genomen en er werd slecht geluis-
terd naar mijn klachten, maar ik had 
ook niet de energie om me daar 
tegen te verzetten.’

Rangorde belangenscores thema’s
1. Deskundigheid zorgverleners
2. Communicatie met de patiënt
3. Medische begeleiding
4. Kosten en vergoedingen
5. Continuïteit van zorg

COMMUNICATIE MET DE PATIËNT
Luisteren en respect als basishou-
ding bij zorgverlener en patiënt 
waarbij de verstrekte informatie 
tot concrete handelingen van de 
zorgverlener leidt.

Belangrijkst in Fase 2 – 
Diagnostiek
‘Rondom de diagnose zijn er veel 
onderzoeken en controles nodig, 
ik mis daarin de afstemming tussen 
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verschillende zorgverleners en de 
afstemming met mij. Men lijkt niet 
in de gaten te hebben dat vier on-
derzoeken op één dag voor mij niet 
haalbaar is.’

TOEGANKELIJKHEID VAN DE ZORG
In overleg met mij worden onder-
zoeken waar mogelijk geclusterd, 
waarbij de zorgverleners rekening 
houden met de eventuele beper-
king in de belastbaarheid.

Belangrijkst in Fase 3 – 
Individueel zorgplan en 
behandeling
‘Mijn man werkt fulltime, doet bijna 
alles in ons huishouden, brengt 
onze kinderen naar hun hobby’s en 
voetbalt daarnaast 
nog fanatiek. Wel 
heeft hij astma-
tische bronchitis 
en hij gebruikt 
daarvoor lichte medicatie. Hierdoor 
krijgt hij een compensatie voor 
het eigen risico van de zorgver-
zekering zonder daar iets voor te 
hoeven doen. Ik heb sarcoïdose en 
ben daardoor volledig en blijvend 
afgekeurd. Ik slik twaalf pillen 
per dag en vind het soms moeilijk 
om de dagen door te komen. In 
tegenstelling tot mijn man moet 
ik alle mogelijke moeite doen om 
mijn medicatie, fysiotherapie en de 
compensatie van mijn eigen risico 
vergoed te krijgen.’

KOSTEN EN VERGOEDINGEN
Aanspraak kunnen maken op me-
dicijnen, hulpmiddelen en begelei-
ding is een noodzaak. Hierbij is een 
aanspreekpunt gewenst. Patiënten 
willen dat medicatie, therapie en 
hulpmiddelen zonder problemen 
worden vergoed door middel 
van een eenduidige en transpa-

rante financieringssystematiek. Een 
aanspreekpunt dat de patiënten 
wegwijs maakt binnen het woud 
van regels en instanties is daarbij 
zeer gewenst. Dit zou een taak 
kunnen zijn die bij de zorgcoördina-
tor ligt.

Belangrijkst in Fase 4 – 
Begeleiding, revalidatie 
en re-integratie 
‘Nadat ik me na anderhalf jaar ein-
delijk weer in staat voelde om onder 
begeleiding mijn conditie op te gaan 
bouwen vroeg ik mijn huisarts om 
een verwijzing naar de revalidatie-
arts. “Ach mevrouwtje, iedereen is 
wel eens moe,” zei de huisarts bij 
wie ik al veertien jaar kwam en hij 

weigerde de verwijs-
brief. Ik vroeg hem 
of hij wel in de gaten 
had hoe lang ik 
erover had gedaan 

om deze moed te verzamelen. Hij 
antwoordde dat drempels altijd 

hoger zijn als het psychisch niet 
goed met iemand gaat en schreef 
een verwijzing voor de psychiater.’

DESKUNDIGHEID ZORGVERLENERS
Bekendheid met (de gevolgen van) 
sarcoïdose bij elke betrokken zorg-
professional verhoogt de doelma-
tigheid van de behandeling, begelei-
ding, revalidatie en re-integratie.

Belangrijkst in Fase 5 – 
Laatste levensfase,  
palliatieve zorg
‘Sarcoïdosepatiënten zijn echte 
doorzetters, zij willen optimaal 
zelfstandig blijven en hechten 
ontzettend aan hun zelfbeschik-
king. Hier zou ook in de palliatieve 
zorg rekening mee moeten worden 
gehouden.’

COMMUNICATIE MET DE PATIËNT
Juist in de fase van de palliatieve 
zorg is alles bespreekbaar tussen 
patiënt en zorgverlener.

Patiëntenperspectief 
staat centraal
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Wat heeft u daaraan?
Voor patiënten is de folder ‘Kwali-
teitscriteria sarcoïdose’ ontwikkeld. 
Deze folder is een handzaam over-
zicht van hetgeen is beschreven in 
het boek Kwaliteitscriteria sarcoïdo-
se. Aan de hand van de folder kunt 
u met uw zorgverlener overleggen 
over wat voor u belangrijk is in uw 
sarcoïdosezorg. 

Wat merkt uw arts ervan?
De zorgverleners zullen ook op 
de hoogte gesteld worden van de 
bevindingen uit ons onderzoek. 
Zij zullen het boek digitaal toege-
stuurd krijgen en het boek zal op de 
SBN-website beschikbaar zijn zodat 
u ook uw arts kunt wijzen op de 
achtergronden van de folder.

Niet iedereen kan regie voeren 
over eigen zorg
Patiënten willen en krijgen een 
steeds actievere rol bij de invulling 
van de eigen zorg. Maar er zijn ook 
kwetsbare groepen in de samen-
leving die niet in staat zijn zelf 
regie over de eigen zorg te voeren. 
Mensen met lage gezondheids-
vaardigheden (29 procent) hebben 
hierbij ondersteuning nodig. Dat 

is een van de conclusies van het 
rapport ‘Burgers en Gezondheid’, 
uitgebracht door het RIVM in 
samenwerking met het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (SCP). In het 
rapport belichten de onderzoekers 
verschillende kanten van de manier 
waarop autonomie, eigen regie 
en verantwoordelijkheid concreet 
wordt voor burgers en patiënten. 
Daarbij is onderscheid te maken 
tussen zorg voor de eigen gezond-
heid en zorg voor anderen.

Zorg voor de eigen gezondheid 
Zorg voor de eigen gezondheid is er 
voor gezonde burgers op gericht om 
gezond te blijven, en voor patiënten 
om zelf de regie te houden over 
de eigen zorg (zelfmanagement). 
Mensen kunnen zo kiezen voor 
vormen van preventie en zorg die 
goed aansluiten bij hun eigen voor-
keuren. Bovendien geeft zelfma-
nagement patiënten meer controle 
op de behandeling van de aandoe-
ning, en daarmee op de aandoening 
én op hun leven. Alleen wil en kan 
niet iedereen zelf die regie voeren. 
Zo zijn er kwetsbare groepen in 
de samenleving, zoals ouderen en 
mensen uit lagere sociaalecono-
mische milieus, voor wie zelf regie 
voeren niet lukt. In totaal heeft 29% 
van de Nederlanders lage gezond-
heidsvaardigheden. Zij missen de 
vaardigheden om informatie over ge-
zondheid te verkrijgen, te begrijpen, 
te beoordelen dan wel te gebruiken 
bij het nemen van beslissingen die te 
maken hebben met hun gezondheid. 
Deze groepen zullen ondersteuning 
op maat moeten krijgen.

Monitoren
De onderzoekers geven aan dat 
het van belang is om de komende 
tijd te monitoren wat de effecten 

zijn van actuele ontwikkelingen op 
autonomie, eigen regie en gezond-
heid, maar ook op gezondheids-
verschillen, de mate van participatie 
en de kosten van de zorg. Op die 
manier kunnen de gevolgen van 
de veranderingen onderbouwd 
worden geëvalueerd.

Meer weten
of reageren? 
De folder ‘Kwaliteitscriteria 
sarcoïdose’ is te vinden via www.
sarcoidose.nl/kwaliteitscriteria. 

Het boek Kwaliteitscriteria 
sarcoïdose is te downloaden via 
www.sarcoidose.nl/kwaliteits-
criteriaboek.

Voor meer informatie over het 
rapport ‘Burgers en Gezondheid’: 
zie www.rivm.nl. 

•  Gebruik van de kwaliteitscriteria 
vanuit patiëntenperspectief

•  Het nemen van eigen regie door 
patiënten. 

•  Het geven van (h)erkenning voor 
mensen die net een diagnose 
hebben. 

•  Het duidelijk maken van verwach-
tingen van patiënten.

•  Mogelijkheden tot het ontwikke-
len van een meetinstrument voor 
kwaliteit.

•  Input voor verbeteringen van de 
zorgverlening.

•  Maatstaf voor goede kwaliteit 
van zorg volgens de patiënt. 

•  Input voor zorgverzekeraars voor 
zorginkoop.

•  Input bij de ontwikkeling van 
zorgstandaard, richtlijn of keur-
merk.


