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Abstract:

Academisch vakgebied: Zowel Wageningen Universiteit als het NIVEL houden zich bezig met
communicatie in de huisartsenpraktijk. Uit recent vragenlijstonderzoek onder huisartsen, uitgevoerd door
Wageningen Universiteit, is gebleken, dat huisartsen eerder geneigd zijn te communiceren over
beweging dan over voeding. De meerderheid vertoonde dezelfde communicatiepatronen wat betreft
voeding en beweging. Vervolgens voerde Wageningen Universiteit een reviewstudie uit over de
belangrijkste uitkomsten van onderzoek over communicatie over voeding en/of beweging tussen
huisartsen en patiënten ter preventie of behandeling van overgewicht of obesitas. Geconcludeerd werd
dat de inhoud van adviezen over voeding en beweging vrij algemeen is en dat een gecombineerd
leefstijladvies zelden voorkomt. Observationeel onderzoek van het NIVEL wees uit, dat huisartsen
voornamelijk over leefstijl spreken als dit gerelateerd is aan de klacht van de patiënt. Ook onderzocht
het NIVEL hoe patiënten over leefstijl communiceren met praktijkondersteuners. Binnen de
huisartsenpraktijk wordt de praktijkondersteuner steeds meer ingezet voor de zorg aan chronisch zieken.
Praktijkondersteuners hebben veel kennis van specifieke aandoeningen en relatief meer tijd voor
begeleiding, waardoor zij een belangrijke rol kunnen spelen in de ondersteuning van patiënten in de
huisartsenpraktijk bij de dagelijkse omgang met hun ziekte.
Onderwerp: Het aantal mensen met overgewicht of obesitas in Nederland is in dertig jaar tijd flink
toegenomen. In de praktijk betekent dit dat huisartsen en praktijkondersteuners in toenemende mate op
hun spreekuur patiënten met gewichtsproblematiek zien. In het huidige onderzoek staat de interactie
tussen praktijkondersteuners en patiënten met overgewicht of obesitas centraal, in het bijzonder de
frequentie, inhoud en kwaliteit hiervan. Hoe vaak communiceren praktijkondersteuners over gewicht,
voeding en beweging in hun contacten met patiënten met overgewicht of obesitas? Wat is de inhoud van
de adviezen over gewicht, voeding en beweging die gegeven worden door praktijkondersteuners aan
patiënten met overgewicht en obesitas? Wat is de kwaliteit van deze adviezen over gewicht, voeding en
beweging?
Onderzoeksmethoden: In 2010 heeft het NIVEL video-opnamen gemaakt van consulten tussen
praktijkondersteuners en patiënten. Hieruit werden 100 consulten van patiënten met overgewicht of
obesitas geselecteerd. Geselecteerd werden consulten waarbij praktijkondersteuners overgewicht of
obesitas registreerden als klacht van de patiënt, of waarbij praktijkondersteuners overgewicht/obesitas,
gewicht, voeding of beweging/sport als klacht van de patiënt aanduidden in de ingevulde vragenlijst na
het consult. Consulten werden alleen geïncludeerd als de praktijkondersteuner het gewicht van de
patiënt bepaalde en als de patiënt ook daadwerkelijk overgewicht vertoonde. De 100 geselecteerde
video-opnamen werden geobserveerd aan de hand van een ontwikkelde observatielijst. De observatielijst
bestond onder andere uit items over het gewicht, frequentie van gespreksonderwerpen en initiatiefnemer
daartoe, inhoud van adviezen en beoordeling als algemeen dan wel specifiek, gecombineerd
leefstijladvies, en kwaliteit van adviezen. Als theoretisch kader werd hierbij het 5A’s Model gebruikt
(Assess, Advise, Agree, Assist, Arrange). Naar aanleiding van een pilot werd de observatielijst
aangepast. Ook werd de interbeoordelaarbetrouwbaarheid bepaald door 10 consulten te laten scoren
door een tweede beoordelaar.
Voorlopige resultaten: De dataverzameling werd onlangs afgerond. Momenteel is de verwerking en
analyse van de resultaten gaande. Met behulp van inhoudsanalyse zullen de adviezen in verschillende
categorieën worden ingedeeld. Vervolgens zullen overkoepelende thema’s worden geïdentificeerd. De
voorlopige resultaten over de inhoud van de adviezen zullen gepresenteerd worden op het Etmaal van de
Communicatiewetenschap.

