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Managementsamenvatting 

Systemische lupus erythematosus (SLE) is een chronische auto-immuunziekte met een wisselend 

verloop. Om de ziektelast zoveel mogelijk te beperken is een gezonde leefstijl van groot belang. Dit 

maakt dat zelfmanagement en therapietrouw belangrijke factoren zijn voor het verhogen van de 

kwaliteit van leven. Juist in periodes van remissie kunnen SLE-patiënten het lastig vinden om triggers 

tot een opvlamming zoveel mogelijk te vermijden. Hierbij ervaren zij dilemma’s bij het kiezen tussen 

enerzijds het verhogen van de kwaliteit van leven en anderzijds het bevorderen van de 

gezondheidstoestand. Echter kunnen mondige patiënten keuzes maken waarvan zij vinden dat deze 

leiden tot een hogere kwaliteit van leven, terwijl dit niet in lijn is met het afgesproken behandelplan. 

In deze thesis is onderzocht hoe patiënten omgaan met de dilemma’s die zij ervaren tussen enerzijds 

het behalen van een hoge kwaliteit van leven en anderzijds het bevorderen van de optimale fysieke 

gezondheidsuitkomst. Ook is onderzocht op welke manier zorgverleners hierin kunnen 

ondersteunen. 

 De sensitizing concepts die in dit onderzoek centraal staan zijn zelfmanagement, 

mondigheid, therapietrouw en kwaliteit van leven. Met deze concepten als basis is een exploratief 

kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Er zijn acht semigestructureerde interviews en zeven 

patiëntervaringsverhalen geanalyseerd. De doelgroep bestond uit patiënten die gediagnosticeerd 

zijn met SLE. Op de empirische data is een thematische analyse uitgevoerd aan de hand van een 

codeerschema gebaseerd op de sensitizing concepts. 

 Uit de analyse kwamen verschillende dilemma’s aan het licht. Eén van de dilemma’s die 

patiënten ervaren is dat zij veel waarde hechten aan zo ‘normaal’ mogelijk kunnen leven, waardoor 

zij er in sommige gevallen voor kiezen om van het leven te genieten terwijl dit ten koste gaat van 

hun gezondheid. De patiënten zijn zich ervan bewust dat therapietrouw en zelfmanagement 

belangrijke factoren zijn. Een lage therapietrouw komt vaak onbewust tot uiting doordat patiënten 

ervan overtuigd zijn dat ze een goede keuze voor zichzelf maken. Een ander resultaat uit dit 

onderzoek is dat patiënten betere zelfmanagement kunnen toepassen als zij sociale steun 

ontvangen. Ook de rol van de zorgverlener kan veel invloed hebben op hoe de patiënt met 

dilemma’s omgaat en in welke mate zij hierbij een goede kwaliteit van leven ervaren. 

 De resultaten uit het onderzoek worden in hoge mate ondersteund door de literatuur. Een 

beperking van dit onderzoek is dat de geïnterviewde respondenten een positiever beeld kunnen 

illustreren dan in werkelijkheid het geval is. Een andere beperking is dat thematische analyse geen 

ervaringen, gedachten en gevoelens door de tijd heen meeneemt. Om deze reden zijn de 

patiëntervaringsverhalen van grote toegevoegde waarde. Een aanbeveling voor vervolgonderzoek is 
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dan ook om een narratieve analyse uit te voeren op dit onderwerp. Een tweede aanbeveling is om 

onderzoek uit de voeren vanuit het perspectief van de zorgverlener. Een derde aanbeveling is om 

vergelijkend onderzoek uit te voeren tussen verschillende chronische aandoeningen. 
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1. Introductie 

1.1 Aanleiding 

Systemische lupus erythematosus (SLE) is een chronische auto-immuunziekte die 

ontstekingsverschijnselen kan veroorzaken in vrijwel alle organen van het lichaam. Naar schatting is 

één op de 2.000 mensen in Nederland gediagnosticeerd met SLE. Het is een zeer zeldzame ziekte 

met een wisselend verloop, waarbij periodes van remissie zich afwisselen met periodes van 

opvlammingen. De algemene symptomen zijn gewrichtspijn, vermoeidheid en een algemeen gevoel 

van ziek-zijn. Echter, SLE kan ook aanslaan op de organen, waarbij o.a. nieren, hart, hersenen of 

longen kunnen worden aangetast (Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, sclerodermie 

en MCTD (NVLE), z.d.). 

Er kan een breed scala aan symptomen optreden, waardoor elke patiënt de aandoening op 

een andere manier ervaart. Om opvlammingen zoveel mogelijk te voorkomen, is het belangrijk dat 

SLE-patiënten de symptomen op tijd herkennen. Daarnaast is het van belang om zo gezond mogelijk 

te leven. Volgens de NVLE (z.d.) leidt een gezonde leefstijl ertoe dat patiënten de klachten beter 

kunnen verdragen. Het wisselende verloop van SLE en de noodzaak om een gezonde leefstijl te 

behouden maken dat zelfmanagement en therapietrouw voor deze patiëntengroep van groot belang 

zijn voor het verhogen van de kwaliteit van leven (NVLE, z.d.). 

1.2 Probleemanalyse 

Het doel van zelfmanagement is om de patiënt tot deskundige te maken van zijn/haar eigen 

aandoening. De patiënt dient over voldoende kennis te beschikken om mee te kunnen denken en 

beslissen in het eigen behandelplan. Dit kan het ziekteverloop van de aandoening gunstig 

beïnvloeden (Schreurs et al., 2003; Bodenheimer et al., 2002). Een belangrijk onderdeel van 

zelfmanagement is therapietrouw. Therapietrouw houdt in dat patiënten zich gedragen zoals 

voorgeschreven door de behandelaar, zoals medicatie innemen volgens voorschrift, controle-

afspraken nakomen en de leefstijl zo nodig aanpassen (Colland, 2008). Uit onderzoek blijkt dat 

therapietrouw juist bij chronische aandoeningen lager is (Stewart & Dearmun, 2001). 

In periodes van remissie kan het lastig zijn om – zonder enige symptomen te ervaren – 

rekening te houden met het feit dat men lijdt aan een chronische aandoening. Juist dan is het van 

belang om zoveel mogelijk triggers te vermijden die kunnen leiden tot een opvlamming. 

Voorbeelden van triggers die patiënten in hun dagelijkse leven ervaren zijn onder andere stress, Uv-

straling en onvoldoende rust (NVLE, z.d.). Het aanleren van zelfmanagement strategieën zou ertoe 
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kunnen leiden dat patiënten een betere kwaliteit van leven ervaren, doordat zij beter leren omgaan 

met het vermijden van triggers (Lorig et al., 2001; Bourbeau, 2008). 

Om zelfmanagement toe te kunnen passen is het voor patiënten belangrijk dat zij in staat 

zijn om zelfstandig te beslissen en te oordelen over de eigen zorg en dit ook te kunnen verwoorden. 

Deze vaardigheid wordt ook wel mondigheid genoemd. Mondige patiënten zijn vaak beter 

geïnformeerd, stellen meer vragen, en stellen zich vaker op als gelijke (De Veer et al., 2004). Voor 

zorgverleners is het in de meeste gevallen prettiger om te zorgen voor mondige patiënten, omdat 

deze patiënten beter kunnen verwoorden welke zorgbehoefte zij hebben. Echter, dit kan er ook toe 

leiden dat patiënten andere zorgbehoeftes uiten dan die in lijn zouden zijn met hun behandelplan. 

Zij zijn ervan overtuigd dat hun eigen keuzes leiden tot een betere kwaliteit van leven, ook als dit in 

strijd is met het behandelplan (Menckeberg et al., 2008). Hier is sprake van een dilemma tussen het 

verhogen van de kwaliteit van leven of het bevorderen van de optimale fysieke 

gezondheidsuitkomst. Deze spanning ligt ook bij SLE-patiënten voor de hand. Patiënten met een 

chronische aandoening zoals SLE hebben er vaak moeite mee dat zij niet in staat zijn om een 

‘normaal’ leven te leiden, omdat hun aandoening veel aanpassing in leefstijl vereist (Taylor, 2006). 

Het begrijpen van de ervaringen en opvattingen van patiënten kan ertoe leiden dat patiënten hierbij 

beter ondersteund worden. 

Patientervaringsverhalen vormen een goede basis om beter begrip te krijgen in hoe 

patiënten hun gedrag en leefstijl aanpassen om beter met hun aandoening om te kunnen gaan 

(Murphy et al, 2015). Uit onderzoek is gebleken dat deze eerstelijnsverhalen meer indruk kunnen 

maken dan wanneer het verhaal door een derde persoon verteld wordt (Winterbottom et al., 2008). 

Patientervaringsverhalen geven een realistische visie in hoe patiënten hun aandoening in 

verschillende fases van hun leven ervaren. Dit biedt diepgaande inzichten in alledaagse ervaringen 

en gedachten van de patiënt (Van de Bovenkamp et al., 2019). 

1.3 Onderzoeksvraag en deelvragen 

Dit onderzoek heeft als doel beter begrip te krijgen in het spanningsveld tussen kwaliteit van leven 

en de optimale fysieke gezondheidsuitkomst bij SLE-patiënten. Het onderzoek beoogt bij te dragen 

aan meer inzicht in hoe patiënten met een zeldzame ziekte zoals SLE een zo hoog mogelijke kwaliteit 

van leven proberen te behalen ondanks hun symptomen en het behandelplan dat zij dienen te 

volgen. Op deze manier kunnen betrokkenen, zoals familie en vrienden, maar ook zorgverleners en 

beleidsmakers, vanuit een meer realistisch oogpunt rekening houden met de patiënt. 

De hoofdvraag in dit onderzoek luidt als volgt: 
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“Hoe gaan SLE-patiënten om met het dilemma tussen het verhogen van de kwaliteit van leven versus 

het bevorderen van de optimale fysieke gezondheidsuitkomst?” 

Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen: 

1. Wat zijn relevante inzichten in de literatuur over Zelfmanagement? 

2. Welke kenmerken zijn typerend voor een mondige patiënt? 

3. Wat is er bekend over de concepten Therapietrouw en Kwaliteit van Leven?  

4. Hoe streven SLE-patiënten naar het verhogen van de kwaliteit van leven? 

5. Hoe houden SLE-patiënten rekening met het bevorderen van hun optimale fysieke 

gezondheidsuitkomst? 

6. Hoe ervaren SLE-patiënten de interactie met hun zorgverleners in de omgang met het 

dilemma tussen het verhogen van de kwaliteit van leven versus het bevorderen van de 

optimale fysieke gezondheidsuitkomst? 

1.4 Maatschappelijke relevantie 

Dit onderzoek heeft tot doel meer inzicht te creëren in het spanningsveld dat SLE-patiënten ervaren 

tussen enerzijds het verhogen van de kwaliteit van leven en anderzijds het bevorderen van de 

optimale fysieke gezondheidsuitkomst. Door de keuzes en perspectieven van patiënten beter te 

begrijpen, kunnen zorgverleners de interactie beter afstemmen op de overtuigingen van SLE-

patiënten. Ook sociale contacten, zoals familie en kennissen, zijn in staat om meer begrip voor de 

patiënt op te brengen wanneer zij de situatie van de patiënt beter begrijpen. Op de lange termijn 

werkt dit bevorderend voor patiënten. Sociale steun en het gevoel begrepen te worden kan een 

positief effect hebben op het welzijn van patiënten met een chronische aandoening (Brown et al., 

1989; Goodenow et al., 1990; Fitzpatrick et al., 1991). 

1.5 Wetenschappelijke relevantie 

Naar de oorzaken, symptomen en gevolgen van SLE is al redelijk veel onderzoek gedaan (Gompel, 

2019; Tarazi et al., 2019; Kiriakidou & Ching, 2020; Ramsey-Goldman et al., 2020; Smith, 2021). Ook 

zijn er verschillende studies gepubliceerd over kwaliteit van leven bij SLE-patiënten (Lash, 1998; 

Kulczycka et al., 2010; Klein et al., 2011; Toloza et al., 2011; Brittain, 2016). Echter is in geen van 

genoemde studies kwalitatieve data verzameld die de ervaringen van patiënten meeneemt op het 

gebied van dilemma’s. Studies waarin patiëntervaringsverhalen zijn meegenomen beperken zich tot 

meer voorspelbare aandoeningen zoals cardiovasculaire ziekten (Wilcock et al., 2003) of palliatieve 

zorg (Turner et al., 2000). De kwalitatieve literatuur over het dilemma tussen kwaliteit van leven en 

de optimale fysieke gezondheidsuitkomst beperkt zich veelal tot veelvoorkomende aandoeningen 
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zoals cardiovasculaire ziekten, COPD en diabetes (Ireland, 2003; Joekes et al., 2007; Nguyen et al., 

2019; Silavanich et al., 2019; Li et al., 2020; Mulder et al., 2020). Van deze aandoeningen is het 

ziekteverloop echter een stuk beter voorspelbaar. Dit onderzoek naar de onvoorspelbare 

aandoening SLE is daarom in een aantal opzichten een aanvulling op de bestaande literatuur. 

1.6 Leeswijzer 

In dit hoofdstuk is de probleemstelling geïntroduceerd en zijn de hoofd- en deelvragen 

geformuleerd. Hoofdstuk 2 legt de nadruk op een uitgebreide uiteenzetting van de theoretische 

concepten. Vervolgens beschrijft hoofdstuk 3 welke onderzoeksmethoden toegepast worden in dit 

onderzoek. Een uitvoerige uitwerking van de resultaten volgt in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 volgt 

een beschrijving van de conclusies die uit dit onderzoek zijn voortgekomen. Tot slot wordt in 

hoofdstuk 6 gereflecteerd op het onderzoek in de vorm van een discussie. 

2. Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de beschrijvende deelvragen uit dit onderzoek. 

Verschillende perspectieven uit voorgaande literatuur worden besproken. Deze concepten vormen 

de basis voor het uitvoeren van het empirisch onderzoek. 

2.1 Zelfmanagement 

In de ogen van de patiënt heeft zelfmanagement betrekking op het inpassen van een chronische 

ziekte in het leven als geheel en alles wat daarbij komt kijken (NIVEL, 2014). Daaronder vallen het 

omgaan met de medische aspecten van ziekte en aanpassingen in leefstijl, alsook het omgaan met 

de gevolgen van een chronische ziekte op de lange termijn en de omgang met zorgverleners en zorg 

verlenende instanties. Zelfmanagement gaat dus om het houden van de eigen regie over het leven 

als geheel (NIVEL, 2014). 

Het Landelijk Actieprogramma Zelfmanagement houdt de volgende definitie van 

zelfmanagement aan: “Zelfmanagement is het zodanig omgaan met de ziekte of beperking 

(symptomen, behandeling, lichamelijke, psychische en sociale consequenties en bijbehorende 

aanpassingen in leefstijl) dat de aandoening optimaal wordt ingepast in het leven. Zelfmanagement 

betekent dat chronisch zieken zelf kunnen kiezen in hoeverre men de regie over het leven in eigen 

hand wil houden en mede richting wil geven aan hoe beschikbare zorg wordt ingezet, om een 

optimale kwaliteit van leven te bereiken of te behouden” (Centraal BegeleidingsOrgaan (CBO), 

2014). Volgens het Generiek Model Zelfmanagement dient er sprake te zijn van een continue 

interactie tussen de patiënt en de betrokken zorgverlener(s) (CBO, 2014). Deze partijen dienen 
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elkaar als gelijken te behandelen en met elkaar te communiceren. Om dit te laten slagen stelt het 

model dat er vanuit beide partijen enkele competenties van belang zijn. Zo is het voor de patiënt 

belangrijk dat hij/zij over voldoende ziekte specifieke kennis en vaardigheden beschikt om de eigen 

aandoening te begrijpen en hierop te kunnen anticiperen, voldoende zelfvertrouwen heeft dat zij in 

staat zijn tot het uitvoeren van zelfmanagement en dat zij in staat zijn tot zelfontplooiing. Aan de 

andere kant dient de zorgverlener de patiënt te kunnen voorzien van kennis en informatie op een 

manier die past bij de patiënt. Daarnaast moet de zorgverlener over voldoende coaching-

vaardigheden beschikken en zorg- en hulpbronnen in kaart kunnen brengen die voor de patiënt 

relevant kunnen zijn. Deze competenties zorgen dat zorgverleners hun patiënten kunnen 

ondersteunen in de drie aandachtsgebieden die in het Generiek Model Zelfmanagement zijn 

gedefinieerd, namelijk het leven met de ziekte, het eigen aandeel in de zorg en het organiseren van 

zorg- en hulpbronnen (CBO, 2014). 

Uit onderzoek bij acht veelvoorkomende chronische ziekten is gebleken dat zelfmanagement 

een positief effect heeft op kwaliteit van leven (Trappenburg et al., 2014)). Volgens Trento et al. 

(2004) en Khunti et al. (2012) kan dit effect op de lange termijn sterk verminderen. Een verklaring 

voor deze verschillende uitkomsten zou kunnen zijn dat verschillende patiënten populaties niet 

allemaal hetzelfde type zelfmanagement nodig hebben. Ook binnen een specifieke 

patiëntenpopulatie is het sterk afhankelijk per patiënt welke kennis en vaardigheden de patiënt 

beheerst en welk effect de zelfmanagement uiteindelijk heeft op de kwaliteit van leven (Trento et 

al., 2004; Khunti et al., 2012). 

 Volgens Lorig & Holman (2003) moet de patiënt over een aantal vaardigheden beschikken 

om zelfmanagement uit te kunnen voeren: probleemoplossend vermogen (1), besliskundig 

vermogen (2), hulpbronnen gebruiken (3), relatie met zorgverlener onderhouden (4), plannen (5) en 

self-tailoring (6). Zonder goede beheersing van deze vaardigheden zal de patiënt niet in staat zijn om 

goede zelfmanagement uit te voeren, ook als de patiënt wel graag de regie in handen zou willen 

nemen. Met self-tailoring wordt bedoeld dat patiënten voor zichzelf een op maat gemaakt plan 

samenstellen gebaseerd op welke vaardigheden zij op dat moment bezitten en welke vaardigheden 

zij nog nodig hebben om zo goed mogelijk zelfmanagement te kunnen uitvoeren. 

De studies van Bucknall et al. (2012) en Kennedy et al. (2013) concludeerden geen effecten 

na het verbeteren van zelfmanagementvaardigheden en twee andere studies (Takahashi et al., 2012; 

Fan et al., 2012) concludeerden zelfs nadelige resultaten, zoals hogere sterftecijfers. Ook is er 

onduidelijkheid over het stadium waarin patiënten het best kunnen starten met het aanleren van 

zelfmanagementvaardigheden. De uitkomsten hierin zijn niet eenduidig (Deakin et al., 2005; Effing 
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et al., 2007) en de oorzaak hiervoor is niet bekend. Er wordt gespeculeerd dat patiënten in de eerste 

stadia van hun ziekte wellicht nog te weinig openstaan voor gedragsverandering. Een andere 

aanname is dat gezondheidsverbetering niet voldoende zichtbaar is bij een lage ziektelast 

(Trappenburg et al., 2014). 

Uit onderzoek van NIVEL (2010) is gebleken dat een derde van de chronische patiënten in 

Nederland de benodigde motivatie, kennis of vaardigheden mist om goed zelfmanagement uit te 

kunnen voeren. Met name laagopgeleiden, alleenwonenden en patiënten met chronische 

comorbiditeit hebben gerichte ondersteuning nodig om goed zelfmanagement uit te voeren. Een 

ander rapport van NIVEL (2014) stelt dat zelfmanagement beperkt wordt omarmd omdat patiënten 

met een chronische aandoening de term niet passend vinden voor wat zij verstaan onder omgaan 

met de aandoening. Zij geven de voorkeur bijvoorbeeld aan ‘eigen regie voeren over het leven’, 

waarbij de term ‘zelfmanagement’ eerder wordt gebruikt door professionals.  

Volgens het CBO (2014) moeten zorgverleners kunnen beoordelen op welk aandachtsgebied 

of met welke vaardigheid de patiënt de meeste ondersteuning nodig heeft en op basis hiervan hun 

werkwijze bepalen. Bij mondige patiënten past bijvoorbeeld een zorgverlener die vooral coacht en 

feedback geeft op de proactieve patiënt die goed kan aangeven wat hij wil (De Veer et al., 2004). Bij 

de therapieontrouwe patiënt is het belangrijk dat de zorgverlener de juiste kennis overbrengt om de 

patiënt het belang van de behandeling in te laten zien. Hierbij is het belangrijk dat de patiënt zelf 

ook achter het behandelplan staat en dus beter in staat is om deze te volgen (Menckeberg et al., 

2008). Idealiter wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke balans tussen wat de ziekte van de 

patiënt vraagt en wat andere aspecten in zijn/haar leven van hem vragen, met als doel een zo hoog 

mogelijke kwaliteit van leven na te streven (De Veer et al., 2004). 

2.2 Mondigheid 

Het kan positief bijdragen aan zelfmanagement als patiënten mondig zijn (Anderson & Funnell, 

2005). Mondigheid wordt door De Veer et al. (2004) gedefinieerd als ‘het vermogen zelfstandig te 

beslissen en te oordelen over de eigen zorg en dat ook te kunnen verwoorden’. Van den Bos & de 

Natris (2015) hebben een soortgelijke definitie voor mondigheid vastgesteld, namelijk ‘de mate 

waarin patiënten zelf willen beslissen over de aan hen te verlenen zorg’. Dit concept komt vooral tot 

uiting in een proactieve houding van de patiënt en het kunnen en willen nemen van beslissingen in 

het eigen behandelplan (Robinson & Thomson, 2001).  

Patiënten stellen zich steeds vaker op als consumenten, wat verwarring bij zorgverleners 

teweeg kan brengen. Het is voor zorgverleners van belang om over goede 
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communicatievaardigheden te beschikken. Zo kan duidelijk aan patiënten worden uitgelegd wat zij 

mogen verwachten van het zorgaanbod en de zorgverlening. Dit helpt in het voorkomen van 

onrealistische verwachtingen en als gevolg hiervan frustratie (Van der Jagt, 2003). 

Volgens het mondigheidsmodel kunnen patiënten twee verschillende uitingsvormen 

vertonen, namelijk actieve communicatie en eisend gedrag (Goselink & De Natris, 2016). Actieve 

communicatie komt tot uiting in het actief stellen van vragen, het kenbaar maken van een duidelijk 

mening en het in staat zijn tot uiten van bezorgdheid of andere negatieve emoties. Eisend gedrag 

komt tot uiting in het afnemen van zorgproducten/diensten, claimend gedrag en het tonen van 

emotionele of instrumentele agressie (Goselink & De Natris, 2016). 

2.3 Therapietrouw 

Therapietrouw omvat vele aspecten, zoals leefstijl, voedings- en bewegingsadvies en 

medicatievoorschriften. Het gaat om de mate waarin de patiënt handelt naar het behandelplan dat 

in samenspraak met de arts is samengesteld (Menckeberg et al., (2008). Lage therapietrouwheid kan 

leiden tot uitblijvende effecten van de behandeling. Ook kunnen behandelingen langer duren dan 

verwacht en kunnen er meer bijwerkingen optreden (Leendertse et al., 2011). Dit heeft een negatief 

effect op de gezondheidstoestand en op de kwaliteit van leven (Sabaté, 2003). Schellevis et al. 

(2003) noemen verschillende factoren die de mate van therapietrouw van de patiënt kunnen 

beïnvloeden, namelijk de motivatie, het belang dat patiënten hechten aan het innemen van de 

medicatie, verwachtingen van de werking, ervaren bijwerkingen, ziektepercepties, persoonlijke 

effectiviteit, sociaal functioneren en het aantal doses dat de patiënt dagelijks van een medicijn moet 

innemen. 

Onderzoeken van Vergouwen et al. (2005) en Zolnierek & DiMatteo (2009) laten zien dat de 

rol van de zorgverlener belangrijk is voor de mate van therapietrouw bij patiënten. Zorgverleners 

dienen over goede communicatievaardigheden te beschikken om bezwaren over de afgesproken 

behandeling bij patiënten te kunnen achterhalen en hierover in gesprek te gaan. De zorgverlener 

kan de patiënt ondersteunen in de verschillende fases die het proces van therapietrouw kent. Deze 

fases zijn accepteren, uitvoeren en discontinueren (Vrijens & Urquhart, 2005). In de fase van 

accepteren is ondersteuning vanuit de zorgverlener (Menckeberg et al., 2008) en van de directe 

sociale omgeving (Colland, 2008) nodig om therapietrouw te bevorderen. Maar ook als de patiënt 

zijn aandoening heeft geaccepteerd is het belangrijk dat de zorgverlener in de gaten houdt of de 

patiënt nog therapietrouw is (Menckeberg et al., 2008). 
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Uit onderzoek (Colland, 2008) is gebleken dat er verschillende redenen voor patiënten 

kunnen zijn om hun ziekte en behandelplan niet op de eerste plaats te zetten. Allereerst zijn er 

cognitieve redenen, waarbij patiënten hun ziekte niet serieus nemen of over onvoldoende ziekte 

specifieke kennis beschikken. Emotionele redenen kunnen bestaan uit schaamte, ontkenning of 

boosheid over de ziekte. Tot slot kan de reden ook leertheoretisch zijn, zoals het uitblijven van 

resultaten bij een behandeling (Colland, 2008). Deze redenen leiden ertoe dat patiënten een 

spanningsveld ervaren als het gaat om enerzijds het bevorderen van de optimale 

gezondheidstoestand en anderzijds het verhogen van de kwaliteit van leven. Het beheersen van 

zelfmanagementvaardigheden kan ervoor zorgen dat patiënten beter met dit spanningsveld kunnen 

omgaan. Ook draagt het positief bij als patiënten zich mondig opstellen en proactief kunnen 

aangeven of ze het wel of niet eens zijn met ideeën van de zorgverlener over de behandeling.  

Er is nog geen standaarddefinitie van lage of hoge therapietrouwheid, maar over het 

algemeen houden de meeste studies (Garcia-Gonzalez et al., 2008; Costedoat-Chalumeau et al., 

2013; Feldman et al., 2015) een waarde van >80% aan voor hoge therapietrouwheid en een waarde 

van <20% voor lage therapietrouwheid. Lage therapietrouwheid kan bij SLE-patiënten leiden tot een 

hogere kans op opvlammingen of opname in het ziekenhuis (Costedoat-Chalumeau et al., 2013; 

Feldman et al., 2015). Bij SLE-patiënten varieert de mate van therapietrouwheid van 17-97%. 

Ongeveer 30% geeft zelf aan dat zij altijd hun medicatie innemen (Mosley-Williams et al., 2002). Uit 

onderzoek van Garcia-Gonzalez et al. (2008) blijkt dat 30% van de SLE-patiënten binnen 10 dagen al 

een medicatiedosis mist. De vier belangrijkste redenen hiervoor zijn vervelende bijwerkingen (1), het 

uitblijven van merkbare effecten (2), financiële drempels (3) en problemen met de logistieke zorg 

(4).  

2.4 Kwaliteit van leven 

Kwaliteit van leven wordt door iedere persoon anders ervaren en is geen constante in de tijd. 

Volgens de WHO (1997) gaat het over de individuele en subjectieve perceptie van iemands positie in 

het leven in de context van de cultuur en waardesystemen waarin zij leven en in relatie tot hun 

doelen, verwachtingen, normen en zorgen. Kwaliteit van leven is een breed begrip dat op een 

complexe manier wordt beïnvloed door iemands fysieke gezondheid, psychologische toestand, mate 

van onafhankelijkheid, sociale relaties, persoonlijke overtuigingen en hun relatie tot opvallende 

kenmerken van hun omgeving. 

Kwaliteit van leven is een dynamisch begrip waarbij het niet alleen draait om de ziekte, maar 

om de patiënt en zijn leven, waarvan de ziekte slechts één onderdeel is. Voor patiënten kunnen 

andere zaken, zoals werken en daarmee bijdragen aan de samenleving, meer prioriteit krijgen dan 



 
14 

hun ziekte. Dit bevordert het welzijn van de patiënt en draagt bij aan een betere kwaliteit van leven 

(WHO, 1997). Echter de balans hierin vinden kan erg complex zijn, waardoor patiënten in de ogen 

van zorgverleners niet altijd de juiste beslissingen nemen wanneer zij moeten kiezen tussen het 

verhogen van hun kwaliteit van leven of het bevorderen van de meest optimale fysieke 

gezondheidsuitkomst (Menckeberg et al., 2008). 

2.5 Concepten in samenhang 

In dit hoofdstuk zijn een aantal concepten vanuit verschillende perspectieven belicht. Deze 

concepten vormen de basis voor het empirisch onderzoek. 

Zelfmanagement is een breed begrip en heeft veel invloed op de kwaliteit van leven bij 

patiënten met een chronische aandoening. Mondige patiënten zijn over het algemeen pro-actiever 

en in staat hun zorgbehoefte beter te verwoorden. Hierdoor bezitten zij vaardigheden passend bij de 

zelfmanagement strategieën die leiden tot een hogere kwaliteit van leven. Patiënten die 

zelfmanagement strategieën toepassen zijn over het algemeen meer therapietrouw. Hoge 

therapietrouw kan leiden tot positieve effecten van de behandeling, waardoor patiënten een nog 

betere kwaliteit van leven kunnen ervaren. 

Het toepassen van de juiste zelfmanagement strategieën kan leiden tot een hogere kwaliteit 

van leven. Enerzijds komt dit doordat patiënten hun aandoening beter accepteren en hier ook beter 

mee omgaan. Anderzijds draagt zelfmanagement ook bij aan een hogere therapietrouwheid, 

waardoor patiënten meer effecten merken van het behandelplan en zich hierdoor gelukkiger en 

gezonder voelen. De dilemma’s die patiënten ervaren als het gaat om enerzijds therapietrouw zijn 

en anderzijds een zo hoog mogelijk kwaliteit van leven nastreven, worden in dit onderzoek 

geanalyseerd met behulp van de sensitizing concepts in hun onderlinge samenhang. 

3. Methoden 

3.1 Onderzoeksdesign 

Om beter inzicht te krijgen in het dilemma tussen het verhogen van de kwaliteit van leven en het 

bevorderen van de optimale fysieke gezondheidsuitkomst bij SLE-patiënten, is een exploratief 

kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Een kwalitatief onderzoek is geschikt om beter begrip te krijgen in 

de keuzes die SLE-patiënten maken en welke gedachten en motivatie hierachter zit. Het onderzoek is 

exploratief omdat over dit specifieke onderwerp nog geen inzichten uit de literatuur bekend zijn op 

de specifieke doelgroep SLE-patiënten. 
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Door middel van een literatuurstudie zijn de concepten besproken die voor dit onderzoek 

relevant zijn. Ter beantwoording van de empirische deelvragen is aan de hand van 

semigestructureerde interviews geanalyseerd hoe de respondentengroep het besproken dilemma 

ervaart. Ter verdieping op deze bevindingen zijn ook een aantal geschreven 

patiëntervaringsverhalen geanalyseerd. 

3.2 Dataverzameling 

3.2.1 Interviews 

Om beter begrip te krijgen in het te onderzoeken dilemma zijn acht semigestructureerde interviews 

afgenomen met een duur van gemiddeld 60 minuten. Volgens (Gray, 2017) blijkt dat bij deze 

hoeveelheid over het algemeen saturatie van de data kan worden bereikt. De keuze voor 

semigestructureerd is gemaakt zodat de centrale concepten uit dit onderzoek steeds op dezelfde 

manier aan bod kwamen tijdens de interviews. Vervolgens was er ruimte om door te vragen zodat 

dieper kon worden ingegaan op onderwerpen die voor het onderzoek relevant waren. De 

semigestructureerde interviews zijn na consent van de respondent opgenomen en getranscribeerd.  

De respondenten zijn benaderd via de Nationale vereniging voor mensen met lupus, APS, 

sclerodermie en MCTD (NVLE). Deze vereniging is benaderd via e-mail en zij hebben via hun social 

media-kanalen (Instagram, Facebook) een oproep gedaan zodat respondenten zich voor het 

onderzoek konden aanmelden. Uit de eerste oproep kwamen drie aanmeldingen van respondenten. 

Na 3 weken is opnieuw een oproep geplaatst en hieruit kwamen nog dertien aanmeldingen. 

Daarnaast zijn nog twee respondenten geworven via een warme ingang in het netwerk van de 

onderzoeker. In totaal hebben 18 respondenten zich aangemeld, waarvan 11 interviews zijn 

ingepland, 6 respondenten op een reservelijst zijn geplaatst en één respondent niet binnen de 

doelgroep viel. Van de 11 interviews zijn 2 interviews niet doorgegaan vanwege ziekte en geen 

gehoor aan respondentzijde. Eén respondent is door de onderzoeker afgezegd omdat inmiddels 

voldoende data was verzameld. 

Als leidraad voor het afnemen van de interviews is een interviewguide samengesteld op 

basis van de concepten uit de literatuurstudie, zodat een extra verdiepingsslag kon worden gemaakt 

op de dilemma’s die centraal staan in dit onderzoek. Als een bepaald onderwerp in eerdere 

interviews heel cruciaal bleek, werd daar in volgende interviews ook dieper op ingegaan. Op deze 

manier heeft de interviewguide zich tijdens het afnemen van de interviews verder ontwikkeld. Een 

voorbeeld hiervan is dat de volgorde van vragen veranderde ten behoeve van een logische structuur 

in de centrale concepten. Vanwege de beperkte doorlooptijd zijn de interviews afgenomen tijdens 

het lezen van de patiëntervaringsverhalen. De analyse van de patiëntervaringsverhalen heeft echter 
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plaatsgevonden na analyse van de interviews, zodat de bevindingen uit de ervaringsverhalen ter 

verdiepingsslag meegenomen konden worden in de resultaten van de interviews. 

3.2.2 Patiëntervaringsverhalen 

Ter aanvulling op de interviews zijn zeven patiëntervaringsverhalen geanalyseerd. Via de collectie 

van het ESHPM zijn tien egodocumenten gevonden die geschreven zijn door patiënten met de 

diagnose SLE. Hiervoor is in de database gefilterd op de aandoening ‘Lupus (LE en SLE)’. Twee van de 

tien egodocumenten waren niet beschikbaar voor analyse ten tijde van het onderzoek. Tot slot is 

een derde egodocument niet meegenomen in de analyse, omdat dit document geschreven was door 

de partner van een patiënt met SLE. 

Patiëntervaringsverhalen bevatten veel diepgang en zijn een belangrijke bron om beter 

begrip te krijgen voor alle samenhangende aspecten waar patiënten in hun leven mee te maken 

krijgen. Ook bieden ervaringsverhalen inzicht in hoe het patiëntperspectief door de tijd heen kan 

veranderen (Van de Bovenkamp, 2020). Winterbottom et al. (2008) stelt dat 

patiëntervaringsverhalen vanwege hun impliciete karakter toegankelijker zijn dan verhalen vanuit 

een medisch-wetenschappelijk perspectief, waardoor patiënten en hun naasten beter geïnformeerd 

worden over de aandoening en keuzes die hierin gemaakt worden. Verhalen die vanuit de patiënt 

zelf worden verteld blijven door het impliciete karakter beter hangen bij de lezer of luisteraar en zijn 

ook beter in lijn met diens eigen ervaringen en kennis (Snowden, 1999). Daarnaast is het grote 

verschil met interviews dat de patiënt de controle heeft over zijn/haar eigen verhaal en hierin niet 

wordt beperkt door de vragen die een interviewer stelt (Greenhalgh & Hurwitz, 1998). 

3.3 Data-analyse 

3.3.1 Interviews 

Op basis van de bevindingen uit het theoretisch kader is een thematische analyse uitgevoerd 

(Mortelmans, 2018). Thematische analyse heeft tot doel om overkoepelende concepten te 

identificeren, analyseren en rapporteren. Daarnaast is thematische analyse richtinggevend en 

daarmee geschikt om centrale concepten uit het theoretisch kader als basis te gebruiken. In dit 

onderzoek is gekozen voor een thematische analyse om overkoepelende thema’s te identificeren. 

Hierbij is voor een deductieve benadering gekozen, waarbij een codeerschema is opgesteld aan de 

hand van de centrale concepten uit de literatuurstudie (Verhoeven, 2020). Parallel hieraan is open 

codering toegepast met als doel aanvullende concepten aan het licht te brengen die een toevoeging 

zijn op de centrale concepten (Mortelmans, 2018; Gray, 2017). Deze combinatie van deductief en 
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inductief coderen leidde ertoe dat empirische en theoretische bevindingen met elkaar in verband 

zijn gebracht (Gray, 2017). 

Tijdens het coderen van de interviews werd specifiek aandacht besteed aan emoties, 

gedachten en gevoelens van de patiënt, in de verwachting dat die kunnen wijzen op ervaren 

dilemma’s en hoe daarmee werd omgegaan. Er werden codes toegekend aan de antwoorden 

waarbij patiënten beschreven hoe ze met een bepaalde situaties omgingen, welke overwegingen ze 

hierbij voor zichzelf maakten en hoe zij zich hierbij voelden. Na de eerste codeerronde kwamen er 

82 codes tot stand. In de tweede ronde zijn soortgelijke codes geclusterd tot in totaal 9 hoofdcodes 

en 64 subcodes. Codes die hierbij tot stand kwamen zijn onder andere ‘proactief zijn’, ‘gevoel dat 

niemand je pijn ziet’, ‘positief denken’, ‘schuldgevoel’, ‘willen werken’, ‘doorgaan terwijl je moet 

rusten’ en ‘SLE niet accepteren’. Het volledige codeboek is opgenomen in het bijlagedocument. 

3.3.2 Patiëntervaringsverhalen 

De patiëntervaringsverhalen zijn op dezelfde manier als de interviews geanalyseerd middels een 

thematische analyse (Mortelmans, 2018). Dit type bron bracht andere thema’s aan het licht 

waardoor negen nieuwe codes ontstonden. Voorbeelden van deze codes zijn ‘je mond houden’, 

‘gezond zijn niet waardig zijn’, ‘boos’ en ‘problemen/onbegrip werkgever’. 

3.4 Validiteit en betrouwbaarheid 

Interne validiteit heeft betrekking op de vraag in hoeverre het te onderzoeken onderwerp een 

realistisch beeld geeft van de werkelijkheid (Mortelmans, 2018). Ten behoeve hiervan is een 

interviewguide opgesteld aan de hand van theoretische concepten uit bestaande literatuur. 

Daarnaast werd gestreefd naar een omgeving waarin respondenten open en eerlijk kunnen 

antwoorden, door te benadrukken dat alle data vertrouwelijk wordt behandeld. Tot slot is 

methodische triangulatie toegepast door het gebruik van verschillende dataverzamelingsmethoden. 

Triangulatie verhoogt de validiteit van het onderzoek doordat het onderwerp vanuit verschillende 

perspectieven wordt onderzocht. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een literatuurstudie, 

semigestructureerde interviews en patiëntervaringsverhalen. 

De betrouwbaarheid geeft aan in welke mate dit onderzoek reproduceerbaar is. Ter 

bevordering hiervan werd vanaf het begin een audit trail bijgehouden waarin de gemaakte keuzes 

zijn gedocumenteerd. Daarnaast zijn alle egodocumenten en interviewtranscripten ter beschikking 

gesteld. Ook het beschrijven van de kenmerken van de respondenten heeft bijgedragen aan de 

betrouwbaarheid van dit onderzoek. Tot slot kwam bij elke respondent dezelfde volgorde van 
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thema’s uit de interviewguide aan bod en werden de vragen zoveel mogelijk op dezelfde manier 

gesteld (Mortelmans, 2018). 

3.5 Ethiek 

Aan de respondenten is gegarandeerd dat alle data vertrouwelijk wordt behandeld en dat zij 

anoniem blijven in het onderzoek. Hieraan voorafgaand is nadrukkelijk per mail om toestemming 

gevraagd door middel van informed consent. Ook werd tijdens de uitvoering van het onderzoek te 

allen tijde gehandeld volgens de richtlijnen van de Code of Ethics for the Social and Behavioral 

Sciences (Erasmus Universiteit, 2016). 

4. Resultaten 

4.1 Respondenten en auteurs 

In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de kenmerken van de respondenten uit de interviews. 

Helaas is over de auteurs van de egodocumenten weinig informatie bekend. De kenmerken van de 

auteurs die bekend zijn, worden weergegeven in tabel 2. Nagenoeg alle respondenten en auteurs 

zijn vrouwen, met uitzondering van één mannelijke auteur uit de ervaringsverhalen. Dit is 

representatief voor de doelgroep, omdat SLE veel meer voorkomt bij vrouwen dan bij mannen (van 

Hugten, 2009). De hoge bereidheid van SLE-patiënten om deel te nemen aan het onderzoek is 

noemenswaardig. Zij gaven aan enthousiast te zijn dat er onderzoek werd gedaan naar deze 

zeldzame ziekte en waren daarom gemotiveerd om uitgebreid over hun ervaringen te vertellen. 
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Respondenten 
Interviews 

R1 R2 R3 R4 

Geslacht Vrouw Vrouw Vrouw Vrouw 

Opleidingsniveau HBO Havo HBO HBO 

Etnische afkomst Hindoestaans Nederlandse Nederlandse Nederlandse 

Burgerlijke status Gescheiden Samenwonend Alleenstaand Gehuwd 

Kinderen geen geen geen geen 

Geboortejaar 1983 1997 1998 1974 

Jaar van eerste 
klachten 

2010 2015 2008 1992 

Jaar van diagnose 2010 2019 2009 1998 

Werkzaam Ja Ja Nee Ja 

Zo ja, hoeveel 
uur per week 
(u/w)? 

Variabel, heel 
weinig 

32 u/w 
 

2 u/w 

Zo nee, 
wanneer gestopt 
met werken? 

  
2015 

 

Tabel 1 Overzicht kenmerken respondenten interviews 

 

 

Respondenten 
Interviews 

R5 R6 R7 R8 

Geslacht Vrouw Vrouw Vrouw Vrouw 

Opleidingsniveau HBO HBO HBO MBO 

Etnische afkomst Nederlandse Blank Nederlandse/Ierse Nederlandse 

Burgerlijke status Geregistreerd 
partnerschap 

Geregistreerd 
partnerschap 

Samenwonend Gehuwd 

Kinderen 1 geen 2 geen 

Geboortejaar 1992 1961 1984 1972 

Jaar van eerste 
klachten 

2018 1983 2009 1994 

Jaar van diagnose 2018 1974 2021 2019 

Werkzaam Ja Nee Ja Nee 

Zo ja, hoeveel 
uur per week 
(u/w)? 

20 u/w 
 

25 u/w 
 

Zo nee, 
wanneer gestopt 
met werken? 

 
2013 

 
2019 

Tabel 1 (vervolg) 
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Auteurs 
ervaringsverhalen 

Frieda Ruitenberg- 
Wouters (2007) 

Janet 
Bouwmeester 
(2010) 

Marc Moens 
(2018) 

Nele Caeyers 
(2003) 

Geslacht Vrouw Vrouw Man Vrouw 

Opleidingsniveau 
  

HBO Bachelor 

Etnische afkomst Blank Blank Blank Blank 

Burgerlijke status Gehuwd 
 

Gehuwd Gehuwd 

Kinderen 
  

Nee 2 

Geboortejaar 
  

1967 1975 

Jaar van eerste 
klachten 

  
1977 1990 

Jaar van diagnose 
  

1989 1997 

Werkzaam 
  

Nee Nee 

Zo ja, 
hoeveel uur per 
week (u/w)? 

    

Zo nee, 
wanneer gestopt 
met werken? 

  
2015 1999 

Tabel 2 Overzicht kenmerken auteurs egodocumenten 

 

Auteurs 
ervaringsverhalen 

D7 Saskia 
Munneke (2005) 

D8 Steffie 
Vandierendonck 
(2008) 

D9 Tinka van 
Leeuwen (2010) 

Geslacht Vrouw Vrouw Vrouw 

Opleidingsniveau MBO 
  

Etnische afkomst Blank Blank Blank 

Burgerlijke status Gehuwd 
 

Alleenstaand 

Kinderen 2 
  

Geboortejaar 1967 
  

Jaar van eerste 
klachten 

1991 
  

Jaar van diagnose 1999 
  

Werkzaam Nee 
  

Zo ja, 
hoeveel uur per 
week (u/w)? 

   

Zo nee, 
wanneer gestopt 
met werken? 

1991 
  

Tabel 2 (vervolg) 
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4.2 Ingrijpende diagnose 

De diagnose kan door patiënten worden ervaren als een ingrijpende gebeurtenis. Het verandert veel 

in het leven van de patiënt. Patiënten vinden het lastig om hun leven hierop aan te passen en de 

aandoening te accepteren. 

4.2.1 Beter begrijpen wat je mankeert 

Patiënten hebben vaak een enorme zoektocht achter de rug voordat de diagnose gesteld werd. De 

diagnose kan erg ingrijpend zijn, maar zorgt ook voor meer begrip voor patiënten. 

“Ondanks alles wilde ik precies weten hoe het zat. Het loste niets op, maar het betekende wel 

meer duidelijk voor mij.” (Munneke, 2005, p. 90) 

“Ik ben verschillende patiëntverenigingen ben ik de sites gaan bekijken. Ik heb van 

verschillende ziekenhuizen allerlei onderzoeksverslagen gelezen. En ik heb wat oude opnames van 

patiëntbijeenkomsten bekeken. Dan leer je wel veel.” (R7) 

Patiënten geven aan dat zij vooral in de eerste periodes na de diagnose veel informatie opzoeken. Ze 

vinden het belangrijk om te begrijpen wat er in hun lichaam gebeurt en wat de aandoening SLE 

precies inhoudt. Zij gaan dan ook proactief op zoek naar informatie over SLE, niet alleen in boeken, 

maar ook via lotgenoten. Ze doen veel zelfstudie en verdiepen zich in andere ervaringen via internet 

en facebookgroepen, zodat zij beter in staat zijn om verantwoordelijkheid voor hun aandoening te 

nemen en hierin goed mee te kunnen denken en mee te beslissen. 

Echter geven patiënten ook aan dat het opzoeken van veel informatie over SLE voor negatieve 

energie kan zorgen. 

“Omdat je ook heel veel, ik zie dat ook wel heel veel in bijvoorbeeld lotgenoten enzo, dat 

contact erbij, het kan je ook heel erg naar beneden halen door de hele tijd al die bijwerkingen, al die 

dingen te lezen. Dat ik denk, ik hou het nu bij mezelf, [..].” (R3) 

De meeste patiënten geven aan dat ze op een gegeven moment ook weer stoppen met het zoeken 

naar informatie, omdat de heftigheid hiervan vaak afschrikte. Dit komt ook doordat niet iedere 

patiënt de SLE even heftig ervaart. De heftige ervaringen van andere patiënten zorgden voor 

negatieve energie, terwijl patiënten graag positief blijven denken. 
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4.2.2 Normaal willen zijn 

Patiënten geven aan dat ze in eerste instantie probeerden om hun ziekte te ontkennen of gewoon 

een normaal leven probeerden te leiden.  

“Ja. Waar ik wel mee zit is bijvoorbeeld, dat merk ik wel, dat ik bijvoorbeeld niet de ‘normale’ 

dingen in het leven, zeg maar, wat ik dacht wat er voor een pad hoort in het leven, dat ik die niet heb 

kunnen volgen.” (R1) 

“Nu zou ik niets liever willen dan verdwijnen in de massa. Ik wil ook graag klagen dat het 

weer druk was op het werk. Ik wil met vriendinnen aan sport doen, zonder te moeten denken aan de 

vermoeidheid of stijve spieren achteraf. Ik wil gewoon weer mijn agenda kunnen nemen en afspraken 

maken, zonder erbij te moeten zeggen dat het die dag misschien echt niet lukt.” (Caeyers, 2003, p. 

13) 

Patiënten vinden het moeilijk om te accepteren dat ze vanwege de SLE anders moeten leven dan 

andere ‘gezonde’ mensen. Zij hebben het gevoel dat de SLE inbreuk maakt op hun leven en hebben 

het er moeilijk mee om dit te accepteren.  

“Ja, dus bijvoorbeeld als ik denk aan trouwen, kinderen krijgen, de wegen die ik eigenlijk zou 

bewandelen. Ik denk dat mijn diagnose, mijn ziekte, zeker wel invloed daarop heeft gehad. Anders 

was het zeker anders gelopen allemaal.” (R1) 

“Dan waren er nog een paar kleine bijwerkingen, die ik me zelfs niet meer herinner, maar ik 

herinner me des te meer wat er als laatste volgde: steriliteit. En de kans dat die blijvend zou zijn. 

Meteen besefte ik wat dat te betekenen had. Ik barstte in tranen uit. De dokter liet mij uithuilen, 

maar niets zou me nu nog van mijn standpunt kunnen brengen: die verdomde Endoxan kwam onder 

geen beding mijn lichaam binnen! Ik zei de dokter al snikkend dat zelfs wanneer hij op zijn hoofd zou 

gaan staan, hij mij niet zou kunnen overhalen.” (Caeyers, 2003, p. 104) 

“Ik wilde blijven werken. Ik was bang om, alleen thuis, in een zwart gat te vallen. Om te 

piekeren zou er nog tijd genoeg overblijven.” (Munneke, 2005, p. 12) 

Een concreet voorbeeld is dat de SLE tot gevolg kan hebben dat patiënten geen kinderen meer 

kunnen krijgen. Juist omdat de ziekte veel bij vrouwen voorkomt, komt er regelmatig een 

kinderwens voorbij, die soms wel en soms niet kan worden ingevuld. Het is erg lastig voor patiënten 

om dit te accepteren. Patiënten noemen de SLE vaak als oorzaak voor het feit dat zij hun leven niet 

kunnen leiden zoals zij in eerste instantie gepland hadden. 
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Ten opzichte van de interviews komt in de ervaringsverhalen veel duidelijker naar voren dat 

patiënten graag willen blijven werken en hier ook alles op alles voor zetten. Ze zijn dan ook heel erg 

teleurgesteld als de keuringsarts vertelt dat ze minder moeten gaan werken. Regelmatig 

ondervinden patiënten problemen met hun werkgever. Zij hebben vaak het gevoel dat hun manager 

de aandoening niet serieus neemt en krijgen weinig begrip voor hun situatie. 

4.2.3 Niks van aantrekken en gewoon doorgaan 

In tegenstelling tot de interviews, komt in de patiëntervaringsverhalen duidelijker naar voren dat 

patiënten zich niks van de SLE proberen aan te trekken en gewoon willen doorgaan met hun normale 

leven. 

“En ik gá door! Ondanks het voortdurende hoesten en ondanks het feit dat er steeds meer 

klachten komen. Ik geef me zelfs weer op voor een nieuwe cursus. Ik zál doorgaan! [..] Geen 

aandacht aan besteden, Frieda, dan gaat het vanzelf weer over. [..], niks van aantrekken, Frieda! [..] 

Gewoon om lachen, Frieda, wat vanzelf komt gaat vanzelf weer over. [..] Het zit allemaal tussen je 

oren, Frieda, er is niks aan de hand.” (Ruitenberg-Wouters, 2007, p. 91) 

“Mijn ogen gaan branden en tranen, stemmen, geluiden en licht snerpen door mijn vermogen 

om de dingen helder te blijven zien. Ik ben me bewust van het gevaar en de risico’s die ik mee de weg 

opneem als ik nog ongeveer een uur nodig heb om naar huis te rijden. De inspanning die ik nodig heb 

om op te blijven letten en niet in een soort van automatisch coma naar huis te rijden, het open raam, 

de kauwgom kauwen en de muziek hard aan, zorgen voor een bepaalde spanning op mijn spieren en 

een bepaalde gemoedstoestand die nog het best is te omschrijven als een controleerbare paniek. 

Chaos in mijn hoofd. Het aftellen van de weg naar huis zorgt ervoor dat de paniek onder controle 

blijft. Nog drie stoplichten, nog twee bochten. Elke kleine tegenslag kan ervoor zorgen dat ik de 

controle verlies, ik in huilen uitbarst. Het is een soort eindstreep die ik elke werkdag moet halen en de 

finish op woensdag is meestal het zwaarst. Bij elke overwinning overheersen de emoties van trots en 

onmacht. Ha…., ik heb het weer gehaald, niemand kan mij iets maken en mijn god…, hoe ga ik dit 

volhouden, dit is toch niet normaal?” (Van Leeuwen, 2010, p. 27) 

In de ervaringsverhalen staan veel voorbeelden van patiënten die, zonder duidelijke reden, niet 

therapietrouw zijn en zoveel mogelijk ‘normaal’ willen leven. Zo werken ze veel te lang door, 

moedigen zichzelf in hun hoofd aan om gewoon door te blijven gaan, of gaan ze autorijden terwijl ze 

hier absoluut niet tot in staat zijn. 
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4.3 Contact met artsen 

De diagnose SLE gaat gepaard met frequent contact met artsen en het ondergaan van vele 

onderzoeken. Voor patiënten is het fijn als de interactie met zorgverleners productief en respectvol 

is. Patiënten doen veel kennis op naarmate ze langer met SLE in aanraking zijn en vinden het 

belangrijk om hun eigen ervaringen in deze interactie in te brengen. Zij stellen zich over het 

algemeen mondig op en zijn proactief in de interactie met hun artsen. 

4.3.1 Goed beslagen ten ijs komen 

Patiënten hechten er waarde aan om goed voorbereid te zijn voor afspraken met hun arts. 

“Sowieso zorg ik altijd dat ik m’n uitslagen weet, van m’n bloed en m’n urine. Dus je kan zeg 

maar een dag van tevoren, kan je pas je bloed laten prikken, maar dan zie ik dus niet in m’n systeem 

wanneer ik het heb, of wat de uitslagen zijn. Dus ik zorg altijd dat ik minimaal een week al bloed laat 

prikken, zodat ik ook online m’n uitslagen kan bekijken. En aan de hand daarvan kan ik eventueel 

vragen stellen, als ik iets niet vertrouw of als ik denk van joh, klopt dit wel? En verder schrijf ik 

weleens wat vragen op, waar ik bijvoorbeeld tegenaan loop, en die zet ik dan in m’n telefoon als 

notitie, en dan kan ik het niet vergeten.” (R8) 

Patiënten zijn erg proactief en voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen aandoening. Veel 

houden een notitie bij waarin ze klachten en vragen opschrijven als deze zich voordoen, om in het 

eerstvolgende consult te bespreken. Ook vragen zij aan bijvoorbeeld hun partner of een vriendin om 

te helpen met voorbereiden op het gesprek met de arts, omdat ze dit fijner vinden. 

Naast een goede voorbereiding voelen patiënten zich vrij om vragen te stellen voor meer 

duidelijkheid. 

“En ook mijn bloeduitslagen, ik dacht dat klopt helemaal niet, en toen bleek dus ook dat hij 

zich vergist had en de bloeduitslagen van een ander bij mij neer had gezet. Dus ja, toen heb ik een 

afspraak gemaakt met mijn specialist en heb ik dat besproken. En ook wel dat ik alsmaar andere 

artsen aan m’n bed had, en dat ik gewoon met hem wilde praten omdat ik met hem, heb ik een 

vertrouwensband. En dan geef ik wel aan van nou, ik wil m’n eigen arts spreken, en dan komt hij ook. 

En dan heb je ’s avonds om half 6 een gesprek ofzo, maar dat doet hij dan wel.” (R6) 

Patiënten vragen ook regelmatig naar een bepaald medicijn als zij daar eerder goede ervaringen mee 

gehad hebben. Vooral in het begin, wanneer artsen niet goed weten welke behandeling juist is, gaan 

patiënten proactief op zoek naar een second opinion, soms wel over de grens of in de private zorg, 

omdat zij het belangrijk vinden dat de arts voldoende kennis heeft en zij de juiste behandeling 
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krijgen. Vooral wanneer er fouten worden gemaakt of er zijn vervelende ervaringen, worden 

patiënten nog pro-actiever en houden ze nauwkeurig hun medisch dossier bij om te zorgen dat de 

arts alles goed noteert. Ook als de arts onduidelijke informatie geeft, of medicatie aanpast zonder 

uitleg vooraf, dan volgen patiënten dit niet zomaar op. Ze bellen altijd om toelichting te vragen zodat 

ze zelf ook begrijpen waarom de medicatie is aangepast. 

Patiënten zijn niet alleen proactief in de behandelkamer, maar ook in andere situaties. Zo hebben 

alle auteurs van de egodocumenten ervoor gekozen hun hele ervaring te delen in verhaalvorm, 

zodat anderen in hun omgeving hun beter kunnen begrijpen. Ook gaan patiënten aan de slag met 

andere wensen die zij hebben, zoals wensen over hun uitvaart, in bezwaar tegen het UWV of de stap 

om in gesprek te gaan met school of hun werkgever om meer begrip voor de situatie te krijgen. 

4.3.2 In discussie met de arts 

Wanneer patiënten het niet eens zijn met de arts, gaan zij regelmatig de discussie aan. 

“Maar ik heb er echt een hele nare ervaring aan over gehouden. Dus toen heb ik ook echt 

gezegd, van ik wil dit echt, als het niet echt noodzakelijk is, dat wil ik echt niet nog een keer 

meemaken. En wat maakt dat het nu wel goed gaat gaan?” (R2) 

Patiënten gaan de discussie aan als de arts iets voorstelt wat de patiënt in een eerdere ervaring als 

heel negatief heeft ervaren. De patiënt laat de ervaring hier zwaarder mee tellen waardoor men 

kiest het advies van de arts niet op te volgen. Ook onderhandelen patiënten regelmatig door iets te 

vragen en dan voor iets minder akkoord te gaan. 

De meeste patiënten omschrijven zichzelf als actief en denken ook altijd mee in hun behandelplan. 

Slechts enkele patiënten geven aan dat ze soms actief zijn en soms passief. Als de arts voorstellen 

doet waar ze het prima mee eens zijn, dan hebben ze er namelijk niets tegen en gaan ze akkoord. 

Echter als ze het er niet mee eens zijn geven ze dat allemaal aan. Patiënten voelen zich dus wellicht 

niet heel mondig maar uiten dit gedrag wel als het nodig is. 

Enkele patiënten vinden het lastig om tijdens het consult gerichte vragen te stellen, ook al zijn ze 

goed voorbereid. 

“Ik vind het lastig. Ik neem het me wel vaak voor, en dan zet ik ze ook in m’n telefoon ofzo, 

van oke dit moet ik allemaal vragen. En dan zit ik daar, en ik kan het wel heel erg goed vinden met 

mijn arts, en dan is het eigenlijk altijd gewoon ook heel gezellig en dan doet hij gewoon z’n riedeltje 

en dan ja, voor je het weet sta je weer buiten, ha ha!” (R5) 
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Tijdens de interviews gaven patiënten aan dat ze het nog weleens erg lastig vinden om alles te 

zeggen en vragen tijdens een consult. Ze hebben zich dan goed voorbereid en alle vragen 

opgeschreven, maar tijdens het consult vinden ze het lastig om de alle vragen te stellen. Een reden 

die hiervoor werd gegeven is dat het consult als gezellig wordt ervaren en ook weer zo voorbij is. 

Ook geven patiënten aan dat ze het soms lastig vinden om proactief te zijn omdat er zo weinig 

bekend is over de ziekte. Als de arts dan aangeeft dat hun voorstel niet handig is, dan hebben zij 

simpelweg niet de kennis om te kunnen volhouden dat ze het echt zo willen, omdat ze dan denken 

dat de arts dit echt wel beter weet.  

In de ervaringsverhalen worden hier ook andere redenen voor gegeven.  

“Ik maak een afspraak met de reumatoloog voor een echo van de schouders, maar ik kan 

mezelf wel voor mijn kop slaan omdat ik niet gewoon heb doorgevraagd over LE. Want ik weet nog 

steeds niet wat dat nu precies voor aandoening is. Het schijnt mij maar niet te lukken gewoon ronduit 

te vragen naar de dingen die ik weten wil. Ik wil vooral niet als zeur overkomen.” (Ruitenberg-

Wouters, 2007, p.13) 

Waar dit in de interviews kwam doordat het allemaal gewoon te snel ging, word in de 

ervaringsverhalen aangegeven dat de consulten als zodanig heftig worden ervaren dat patiënten 

‘met een mond vol tanden staan’ en alleen nog maar kunnen luisteren. Ook voelen ze zich soms 

bezwaard om vragen te stellen. 

4.3.3 Ik sta er niet alleen voor 

Steun vanuit de zorgverlener wordt als cruciaal ervaren om goed met de SLE om te kunnen gaan. 

“Ik heb een arts waarbij het voor mij echt heel duidelijk is dat we beide verantwoordelijk zijn 

voor het managen van mijn gezondheid, en dat we dat ook echt beide doen. De lijntjes zijn kort, ik 

kan haar mailen, ze belt regelmatig. Ja, voor alles, ja, we doen het echt samen. Dus ik sta hier niet 

alleen voor.” (R4) 

Patiënten benoemen vrijwel alleen maar positieve ervaringen met zorgverleners. Artsen geven de 

patiënten ruimte om hun eigen inbreng te geven en hebben hierin een adviserende en 

ondersteunende rol. Ook schromen patiënten niet om hulp te vragen aan de arts of om te bellen of 

mailen zodra ze een vraag hebben die niet kan wachten tot het eerstvolgende consult. 

Patiënten benoemen slechts enkele negatieve ervaringen met zorgverleners. In de meeste gevallen 

gaat dit over de beginfase van hun diagnose, en hebben de patiënten inmiddels zelf een arts gezocht 

die wel bij hun past. De negatieve ervaringen die patiënten met hun huidige arts beschrijven, zijn 
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vaak maar eenmalig geweest en daarvan geven patiënten aan dat ze merkten dat hun arts gestrest 

was en daarom hadden ze er voor die ene keer wel begrip voor. Enkele patiënten geven echter aan 

dat ze niet goed worden begrepen door hun arts of dat ze graag meer steun zouden willen op het 

gebied van zelfmanagement of leefstijlaanpassingen. 

4.4 Grenzen opzoeken 

SLE gaat gepaard met nieuwe ‘verplichtingen’ en met beperkingen die patiënten voorheen niet 

kenden. Het vergt veel van patiënten om daarmee om te gaan en om de nieuwe 

leefstijlaanpassingen in te passen in hun eigen leven. Zij verkennen hun grenzen hierin om erachter 

te komen waar de grenzen liggen en hoe ze daar het best mee om kunnen gaan. 

4.4.1 Therapieontrouw voor eigen bestwil 

Als patiënten ervoor kiezen om minder therapietrouw te zijn, dan hebben ze hier naar eigen mening 

vaak een goede reden voor. 

“Ja als ik er echt van overtuigd ben dat ik een keuze maak die beter is voor mij, dat is voor mij 

de enige reden om dat te doen.” (R2) 

Een reden die veel wordt gebruikt om medicatie niet in te nemen, is omdat patiënten zelf beslissen 

dat dit beter is voor hun gezondheid. Zo gaan zij bijvoorbeeld minder medicatie slikken vanwege de 

bijwerkingen, zoals grote stemmingswisselingen, extreme duizeligheid of veel aankomen in gewicht 

door het vasthouden van vocht. 

4.4.2 Alleen de ‘echte’ medicatie innemen 

Uit de analyse komt naar voren dat patiënten onderscheid maken tussen belangrijke en minder 

belangrijke medicatie. 

“Nou ja, ik heb allemaal verschillende soorten medicatie, en ik heb bepaalde, dat zijn echt 

m’n hoofdmedicaties zoals de prednison, methotrexaat, dat soort medicatie, plaquenil, dat zijn echt 

m’n hoofdmedicaties. En die neem ik dan vaak wel, maar dan heb ik omeprazol of een andere 

ernaast, wat meer voor de bijwerkingen is, dus er meer extra naast, die skip ik dan een keer.” (R3) 

“Ja vaak als ik iets laat liggen, dan zijn het of die ijzerpillen of die calciumpillen, want dat zijn 

voor mijn gevoel echt meer supplementen zeg maar dan echt medicatie.” (R5) 

Wanneer patiënten ervoor kiezen om medicatie niet te slikken, dan maken ze voor zichzelf de 

afweging van welke medicatie belangrijk is en welke medicatie eventueel mag blijven liggen. 
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Bijvoorbeeld medicatie die bedoeld is om bijwerkingen tegen te gaan, zoals medicatie voor 

botontkalking, laat men eerder liggen dan de hoofdmedicatie. Dit wordt in de meeste gevallen 

besproken met de arts, soms vooraf, maar vaak ook achteraf. 

Naast medicatie hebben patiënten veel meer moeite met de leefstijlaanpassingen. Zij vinden dat 

vaak onbewust ook iets minder relevant dan de medicatie. Uit de interviews blijkt dat ze hier 

duidelijk onderscheid in maken. Zo geven patiënten aan dat zij gezond eten en voldoende bewegen 

zien als iets wat voor iedereen goed is, en niet alleen voor mensen met een aandoening. Ook geven 

zij aan dat het niet alleen voor SLE-patiënten lastig is om een gezonde leefstijl aan te houden. 

Gezonde mensen zouden deze uitdagingen ook ervaren. In dit dilemma komt naar voren dat 

patiënten de leefstijlaanpassingen ervaren als een inbreuk op hun leven en dat zij deze proberen te 

relativeren door er een minder groot punt van te maken. 

4.4.3 Genieten ten koste van je gezondheid 

Patiënten geven aan dat ze het soms waard vinden om iets te doen waar ze plezier van hebben, 

ondanks dat dit niet goed is voor hun gezondheid. Ze maken deze keuze heel bewust. 

“Ik doe dan alles wel, maar ik heb ook wel doordat ik allemaal dingen doe, heb ik achteraf 

dan ook wel dat ik de prijs betaal. [..] Dat gebeurt wel vaak ja. Maar dat is de keuze die ik maak.” 

(R6) 

“Ook doe ik de nacht erna geen oog dicht van de pijnscheuten die door mijn lichaam gieren 

en dat is niet alleen de eerste keer, maar na elke dansles. Maar ik heb het er graag voor over, want ik 

geniet met volle teugen. Alleen als ik echt niet meer kan, gaan we langs de kant zitten, maar verder 

doen we hartstikke goed mee!” (Ruitenberg-Wouters, 2007, p. 214) 

Uit de analyse komt naar voren dat patiënten het dusdanig belangrijk vinden om de dingen te doen 

waar zij waarde aan hechten, dat zij het accepteren als dit ten koste gaat van hun gezondheid. In het 

omgaan met dit dilemma zoeken zij duidelijk de grens op in hoever zij kunnen gaan om een zo hoog 

mogelijke kwaliteit van leven te kunnen bereiken. 

4.5 Ongelukkig zijn 

SLE is een ingrijpende ziekte die dagelijks een grote impact heeft op het leven van de patiënt. Ook 

zijn er periodes van opvlammingen die vaak onverwachts een forse inbreuk maken op het ‘gewone’ 

leven. Dit is aanleiding tot verdriet en opstandigheid. 
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Het komt regelmatig voor dat patiënten zich ongelukkig voelen. Hierover zijn veel passages te lezen 

in de egodocumenten. 

“Ik zou willen huilen, maar het lukt me niet. Het voelt alsof ik er geen reden toe heb, alsof het 

egoïstisch zou zijn. Nochtans is het de enige manier om al de ellende van de voorbije maanden te 

verwerken. Mijn tranen zitten zo dichtbij. Ik heb me zo lang sterk gehouden. Maar nu heb ik het 

gevoel dat ik elk moment kan BREKEN. Als je goed kijkt, zie je de barsten groter worden.” 

(Vandierendonck, 2008, p. 58) 

“Terwijl ik het gore lef heb dit te denken, stromen de tranen samen met het water uit de 

douche over mijn wangen. De gedachte alleen al, geeft me het gevoel dat niet te omschrijven is, niet 

in woorden is uit te drukken. Mijn hele hoofd lijkt even leeg. De woorden van de hoop lopen met 

dikke tranen over mijn wangen, mijn hoofd uit. Vrijwel direct daarna schrik ik op en kijk geschrokken 

de kleine douchecel rond, alsof ik bang ben dat iets of iemand mij betrapt heeft, mijn gedachten 

heeft gehoord. Alleen al de hoop van mijn gedachte zorgt ervoor dat ik me enorm schuldig voel, of ik 

iets doe wat echt niet mag. Een tot in de naad verwend kind, dat aan Sinterklaas het grootste cadeau 

van alle kinderen op de hele wereld draagt.” (Van Leeuwen, 2010, p. 30) 

“Die 17% was wel heel erg laag: ik heb aan de telefoon zitten huilen. Hoe moet het nu verder 

vroeg ik mezelf af. Kan ik nog wel blijven werken? Hoe ziet mijn toekomst met Monique er nu uit?” 

(Moens, 2018, p. 13) 

Patiënten voelen zich regelmatig niet begrepen, hebben het gevoel dat niemand hun pijn voelt en 

dat ze er alleen voor staan. Vooral als patiënten veel klachten ervaren of een opvlamming hebben 

kunnen er hele ongelukkige periodes komen. Zo voelen ze emoties als angst, schaamte en 

schuldgevoelens. In donkere periodes kunnen zij het gevoel krijgen dat ze gezond zijn niet waard 

zijn. Deze donkere periodes zijn vaak gerelateerd aan periodes waarin zij veel symptomen ervaren of 

slecht nieuws van de arts krijgen. Patiënten geven aan dat zij zich het meest ongelukkig voelen als ze 

zich ziek voelen of als de SLE hun te veel in de weg zit. 

4.6 Gewend raken aan de SLE 

Na verloop van tijd leren patiënten meer over hun ziekte en komen zij erachter hoe ze het best met 

de SLE kunnen omgaan. Zij leren langzaamaan hun ziekte zoveel mogelijk te accepteren en doen hun 

best om de SLE zo goed mogelijk in hun leven in te passen. 
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4.6.1 Positief blijven 

Uiteindelijk, vaak na een aantal jaar, zien patiënten vaak in dat het voor hun eigen bestwil is om 

ondanks de SLE positief in het leven te staan. 

“Ik vind zelf dat het redelijk goed met me gaat. Het zal echt nog wel even duren voordat ik helemaal 

de oude ben, maar het gaat toch heel langzaam de goede kant op.” (Moens, 2018, p. 70) 

“Jarenlang heb ik de ziekte die mijn leven veranderde, proberen te ontkennen. Toen dat na 

een heel slechte periode niet meer mogelijk was, besloot ik na veel irritatie, boosheid, verdriet en 

zelfmedelijden de ziekte te omarmen. Dat was niet gemakkelijk, omdat een ziekte niet iets is waar je 

om hebt gevraagd of iets wat je leven verrijkt. Het is iets wat je niemand toewenst en als het dan 

juist jou overkomt, wil je ervan af. Maar een chronische ziekte heb je levenslang. En of je dat nu wel 

of niet accepteert, de ziekte zal niet weggaan. Hoe meer je je ertegen verzet, hoe zwaarder de ziekte 

wordt en hoe minder energie je overhebt voor leuke dingen, is mijn ervaring.” (Bouwmeester, 2010, 

p. 7) 

Patiënten geven aan dat zij veel positiever in het leven staan op het moment dat zij hun SLE 

geaccepteerd hebben. Dit zorgt ervoor dat zij de ruimte voelen om zichzelf als meer dan enkel de 

SLE te zien. Zij proberen ondanks alle ellende die zij ervaren een zo mooi mogelijk leven te leiden 

waarbij ze zo goed mogelijk rekening houden met hun aandoening. Vaak blikken zij ook opgelucht 

terug. 

“Het is ook een hele tijd echt niet goed gegaan. Dat besef ik me dan ook nu doordat het nu 

een stuk beter gaat. Dat als ik erop terugkijk dat ik denk van holy, het ging echt niet goed. Ik was 

echt heel depressief, ik zag het ook echt dat moment echt niet meer zitten. Daar hebben de 

medicijnen ook zeker invloed op. Want prednison doet gewoon veel met je mentale gestel, en ik 

reageer daar heel gevoelig op. Dus stabiel blijven onder die medicatie is voor mij echt wel een 

uitdaging. Maar dat gaat wel steeds beter. Dus dat gaat op zich nu, ja, goed.” (R2) 

“Het is vreemd, maar ik had in die periode niet het gevoel dat ik zo ziek was. Ik vond het 

maar raar dat iedereen zo zorgelijk keek. Toen ik bloedarmoede had, waren er dagen waarop ik 

dacht: vandaag valt het wel mee, ik voel me zelfs iets beter. Pas toen ik begon te herstellen, besefte 

ik hoe ziek ik wel geweest ben.” (Vandierendonck, 2008, p. 60) 

Patiënten geven aan dat ze tijdens zware periodes vaak niet doorhebben hoe ziek ze zijn. Als ze hier 

achteraf op terug kijken, beseffen ze pas wat voor zware tijd ze gehad hebben en hoe ziek ze 
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geweest zijn. Dit zorgt ervoor dat zij het huidige leven meer gaan waarderen en er ondanks hun 

aandoening echt wat van proberen te maken. 

4.6.2 ‘Never change a winning situation’ 

Patiënten geven aan dat zij het niet moeilijk vinden om therapietrouw te zijn als zij hun ziekte beter 

geaccepteerd hebben. 

“Ja nou ik heb geleerd dat, deze medicatie daar merk je de effecten van op het moment dat 

je ze niet meer neemt. Bijvoorbeeld Plaquenil is één zo’n medicijn, heel veel mensen vragen zich af, 

wat doet dat? Nou, stop er maar eens mee, dan weet je wel degelijk wat het doet! [..] Ja, ik zie niet 

de noodzaak eigenlijk om daarin te gaan rommelen. Ik ben meer van de filosofie van ‘never change a 

winning situation’. Weet je het gaat nu goed, waarom daar iets aan veranderen? (R4) 

Vrijwel alle patiënten nemen hun medicatie in zoals het moet. Dit zit vaak prima in hun routine. 

Daarnaast weten ze hoe belangrijk de medicatie is, waardoor ze deze goed blijven slikken. Patiënten 

proberen er alles aan te doen om te zorgen dat ze hun leven zoveel mogelijk afstemmen op hun 

aandoening. Vermoeidheid is bijvoorbeeld een veelvoorkomende klacht bij SLE-patiënten. Patiënten 

proberen zoveel mogelijk hun rustmomenten in te plannen over de dag of week heen. Als er een 

afspraak staat, dan zorgen ze dat ze ervoor en erna zoveel mogelijk rust inplannen. Vooral bij een 

opvlamming doen veel patiënten hun best om zich aan de opvlamming over te geven en zoveel 

mogelijk te rusten, zodat ze snel weer opknappen. Op het vermijden van andere triggers wordt ook 

bewust gelet. Zo drinken de respondenten weinig tot geen alcohol en proberen ze de zon te 

vermijden. Zij hebben altijd een pet of hoed op en smeren altijd met factor 50, ook in de winter. 

Voor veel mensen zit het ook zo ingebed in hun dagelijkse routine, dat ze het helemaal niet als lastig 

ervaren. 

4.6.3 Eén worden met de SLE 

Patiënten raken op een gegeven moment gewend eraan dat ze een chronische aandoening hebben. 

Ze beseffen dat het niet normaal is, maar geven er zonder problemen wel aan toe, vooral als ze 

klachten ervaren. Ze hebben hun leefstijl volledig aangepast op de SLE. 

“Nee ik weet gewoon, dat als ik me gewoon aan de vermoeidheid toegeef, dan komt dat 

vanzelf goed. En of dat dan een dag duurt, of 2 dagen duurt, of een hele week duurt, dat boeit me 

dan niet, ik ga me daar ook dan niet tegen verzetten, van ‘ja maar normaal gesproken kan je dit dus 

nu kan je dat ook’, nee dat kan ik dan niet. Dan vind ik dat ook helemaal prima. En dan ben ik dus 
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inderdaad bijvoorbeeld alleen maar beneden om te eten, en dan is het prima. Juist die overgave zorgt 

voor rust, en zorgt dat je inderdaad sneller ook mentaal eruit komt.” (R8) 

“Voornamelijk met rust. Dus als ik weet van vanavond heb ik iets, dan ga ik de dag ervoor 

nergens en dan probeer ik heel de dag rustig aan te doen en ik probeer de dag erna ook niet iets 

heftigs te plannen. Het is echt plannen. En ik probeer stress te vermijden. Ja, ik probeer ook personen 

met wie ik veel stress ervaar, niet veel mee te dealen zegmaar. Ja dat meer. Oh ja! En zonlicht 

vermijden natuurlijk, maar dat zit er zo in, elke dag factor 50, of de zon schijnt of niet, maakt niet 

uit.” (R1) 

De SLE is vaak zo groot dat het bijna de persoon definieert. Patiënten geven aan dat ze zijn 

geworden zoals ze nu zijn, door de SLE. 

“Nou, SLE is in mijn leven zo groot dat het bij alles wat ik doe of laat, zit het in m’n hoofd van, 

lukt dit? Heb ik hier de energie voor? Is het buiten? Is het te koud of is het te zonnig? Is het teveel 

afspraken op een dag? Heb ik slecht geslapen, gaat het wel lukken vandaag? Het is zo geïntegreerd 

in m’n systeem ondertussen, ik doe dat eigenlijk al zonder er echt bij na hoeven te denken. Ik blok 

sowieso, of ik doe alles in blokken van 2 uur, met altijd pauzes ertussen, dus ik heb nooit een gevulde 

dag. Ik doe vrijwilligerswerk, ze hoeven mij echt ’s ochtends voor 10 uur niet te bellen, want dan kan 

ik gewoon nog niet functioneren. Dus dat is al iets waar je rekening mee houdt, ja het is eigenlijk 

gewoon met alles. Weet je wel, het is er gewoon altijd en ik ben me er altijd bewust van en het 

vraagt heel veel aanpassing, maar het gaat wel ondertussen, weet je ik heb dit al zo lang, ik ben 

langer ziek dan niet ziek, dus ik weet niet beter eigenlijk.” (R4) 

“Zonder dat jullie het beseffen maak ik elke dag mijn overwegingen, leef ik bewust elk 

moment en is de S.L.E. geen minuut uit mijn gedachten, neem ik geen enkel besluit zonder. Alleen 

besta ik niet meer, ik ben altijd samen, een wolf in schaapskleren…” (T. van Leeuwen, 2010, p. 18) 

4.6.4 Meer genieten dan ‘normale’ mensen 

Patiënten vinden ondanks de SLE heel veel geluksmomenten en genieten vooral van de ‘kleine 

dingen in het leven’.  

“Weet je, ik zeg altijd, als ik gezond zou zijn, zou ik zegmaar m’n goede dagen niet kennen. 

En ik denk omdat ik nu weet van ‘oh ik heb goede dagen’, dan haal ik ook alles eruit wat erin zit. Dus 

ik denk, een gezond persoon zou daar niet zo over denken. Dus ik denk dat ik daardoor wel alles eruit 

haal wat erin zit op de dagen dat het wel kan. En dat dat wel een beetje compenseert met de dagen 

dat het niet kan. [..] Ja! Je waardeert het minder. Je ziet het als een vanzelfsprekendheid. 



 
33 

Bijvoorbeeld nu dat ik mijn tanden elke dag kan poetsen, dat is voor mij echt, weet je hoe blij ik 

daarom ben! Terwijl een gezond persoon, ja die poetst z’n tanden en denkt wat is hier nou bijzonder 

aan? Maar, snap je?” (R1) 

“Waar ik voorheen vaak druk, druk, druk was en meestal alleen genoot in de weekenden en 

de vakanties, kan ik nu plezier beleven aan heel kleine dingen: een speciale maaltijd bereiden op een 

maandagavond, een keertje naar het theater midden in de week, mezelf trakteren op een bos fresia’s 

van de markt, een goed boek van de bibliotheek of een avondje bijkletsen met vriendinnen.” 

(Bouwmeester, 2010, p. 175) 

Patiënten vinden het belangrijk om positief in het leven te staan en positief te denken, ook over de 

toekomst. Ook proberen ze op hun goede dagen alles eruit te halen en leuke dingen te doen. Ze zijn 

van mening dat ze meer dan de SLE zijn en dat er ook wel ergere dingen kunnen zijn dan SLE. Ook 

zijn ze van mening dat ze juist door hun aandoening bewuster genieten van het leven dan dat 

‘normale, niet-zieke’ mensen doen. 

4.7 Sociale omgeving 

Door hun aandoening kunnen patiënten niet meer aan alle sociale activiteiten deelnemen zoals zij 

voorheen gewend waren. Dit vergt aanpassing van zowel de patiënt als hun sociale omgeving. 

Patiënten hebben veel baat bij sociale steun vanuit hun omgeving. 

4.7.1 Steun van naasten 

Patiënten geven aan dat zij veel waarde hechten aan sociale steun. 

“Nou los van het feit dat hij de kostwinnaar is, en het huishouden doet, en een hele hoop 

fysieke dingen doet. Ik doe eigenlijk niet zoveel, ik kook en ik doe de was. Eigenlijk doet hij alle andere 

dingen. En verder is hij ook een soort schild eigenlijk een beetje, dat als dingen stressvol worden, 

dingen die moeten worden geregeld, we hadden vorig jaar een verhuizing en dan moet er zoveel 

worden geregeld. Ja hij vangt die gewoon voor mij op. Zodra hij merkt dat voor mij iets te stressvol 

wordt of dat het teveel op me afkomt, te veel prikkels, dan ja, gaat hij daar gewoon tussen in staan 

en neemt hij gewoon dingen over. Ja daar heb ik echt wel heel veel aan. En ik zit nu op een punt in 

m’n leven dat ik eigenlijk alleen nog maar doe wat ik leuk vind. Ik kan het me veroorloven om overal 

de kersen uit de pap te vissen, alles wat mij energie kost, wat ik niet zo leuk vind, dat doe ik ook 

gewoon niet. Ik doe echt alleen nog maar dingen die me energie opleveren, of dingen waarvan ik het 

waard vind om daar energie in te steken, en alle andere dingen schuif ik eigenlijk door naar hem.” 

(R4) 
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Vrijwel alle patiënten voelen de meeste steun van hun partner. Niet alleen emotionele steun als ze 

het zwaar hebben, maar ook praktische steun zoals helpen in het huishouden of andere zaken die 

geregeld moeten worden. Er wordt ook veel steun ervaren door andere gezinsleden, zoals kinderen 

die extra rekening houden, maar ook ouders, broers en zussen die rekening houden met de patiënt. 

Naast de partner steunen ouders het meest met bijvoorbeeld meegaan naar doktersafspraken, 

helpen in het huishouden en boodschappen doen. Een hele duidelijke toevoeging uit de 

ervaringsverhalen die veel voorkomt is de vele kaarten en bloemen die patiënten ontvangen uit 

medeleven. Ook collega’s, klasgenoten of leraren sturen vaak bloemen en beterschapskaarten. Veel 

patiënten zoeken ook onderling steun van lotgenoten om ervaringen en kennis over SLE uit te 

wisselen, maar ook om elkaar mentaal te steunen. 

Patiënten hebben veel last van vermoeidheid en hebben een zeer beperkte energielevel. Zij kunnen 

van het ene op het andere moment ineens veel klachten ervaren en zijn om deze reden heel beperkt 

belastbaar. Dit vraagt de nodige tolerantie en flexibiliteit van hun omgeving. Patiënten vinden het 

belangrijk dat hun omgeving rekening houdt met de SLE en vragen hier ook om. 

“Dan vraag ik m’n omgeving van, wil je ff rustig aan doen met me want de stress die is te 

veel en ik voel dat m’n lichaam reageert. Of, ik voelde gisteravond verhoging, dan weet je dat, of, na 

onze ruzie/discussie voelde ik me ziek, dan weet je dat, wil je alsjeblieft vandaag daarmee rekening 

houden of daarmee stoppen?” (R1) 

Patiënten voelen zich soms ook genoodzaakt om af en toe zelf om hulp of steun te vragen van hun 

omgeving. De ene patiënt vindt dit minder lastig dan de ander, dit hangt ook af van de band die ze 

met hun naasten hebben. 

4.7.2 Niet tot last willen zijn 

Hoewel patiënten veel steun ervaren, voelen ze zich toch vaak tot last voor hun omgeving.  

“M’n vriend wordt er helemaal gek van alles wat ik van hem vraag. Weet je op een gegeven 

moment durf ik ook niet meer, het is niet leuk om alsmaar alles aan iedereen te moeten vragen.” (R2) 

“Om Monique wat werk uit handen te nemen, kwam haar vader van 82 jaar een handje 

helpen. Ik werk ook graag in de tuin, maar op dat moment ging dat gewoon niet. Moeilijk voor mij 

om te erkennen dat ik het zelf niet kon doen. Frustrerend hoor; ik zit of lig binnen te rusten en mijn 

schoonvader doet de tuin.” (Moens, 2018, p. 15) 
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Dat patiënten niet tot last willen zijn komt in veel mindere mate voor bij de partner of gezinsleden, 

maar wel bij de kring daar omheen. Toch komt dit ook weleens voor bij de partner. Patiënten vinden 

het frustrerend dat zij steeds om hulp moeten vragen en hebben het gevoel dat ze tot last zijn. 

Dit komt in de ervaringsverhalen duidelijker naar voren. 

“Hans heeft dat natuurlijk wel in de gaten en af en toe is hij behoorlijk nijdig op me. “Je moet 

goed zo doorgaan, dan kan ík je straks weer naar het ziekenhuis brengen. Hoe vaak moet je het nu 

nog oplopen om het tot je botte hersens te laten doordringen dat je rustig aan moet doen. Hoe denk 

je dat ik me voel als ik thuiskom en je ligt weer als een slappe vaatdoek op de bank. Ik zie verdomme 

toch dat je jezelf weer aan het uitputten bent!” brult hij kwaad. Ik weet dat hij gelijk heeft, maar ik 

geef dat vást niet toe.” (Ruitenberg-Wouters, 2007, p. 131) 

In de boeken worden voorbeelden gegeven van hoe partners worstelen met hoe de patiënt met de 

SLE omgaat. Daarnaast lees je ook terug dat partners soms heel overbezorgd zijn, wat eigenlijk niet 

fijn is voor de patiënt. Echter omdat ze weten dat het goedbedoeld is, zeggen ze hier niets van. 

“Jarenlang heb ik gedacht dat ik vooral niets te maken moest willen hebben met lotgenoten: het 

waren klagers en ze zouden me met de neus op de feiten drukken, ook al was ik ‘anders’ dan hen. Na 

zo’n 10 jaar ziekte stapte ik over de drempel en het heeft mijn leven veranderd en me enorm 

geholpen bij de verwerking van mijn ziekte.” (Bouwmeester, 2010, p. 35) 

Hoewel patiënten er in eerste instantie vaak sceptisch zijn, merken ze achteraf dat omgang met 

lotgenoten veel kan helpen om beter om te gaan met de SLE. Ze vinden veel steun in gesprekken die 

ze met lotgenoten voeren. 

5. Conclusie 

Het doel van dit onderzoek was om beter begrip te krijgen in het spanningsveld tussen kwaliteit van 

leven en de optimale fysieke gezondheidsuitkomst bij SLE-patiënten. Deelvragen 1 t/m 3 zijn 

beantwoord in het theoretisch kader. Ten aanzien van de empirische deelvragen komt het volgende 

beeld naar voren. 

5.1 Bevorderen van de optimale fysieke gezondheidsuitkomst 

In de empirie komt duidelijk naar voren dat patiënten over een probleemoplossend en besliskundig 

vermogen beschikken (Lorig & Holman, 2003). Patiënten zoeken dagelijks manieren om te zorgen 

dat ze zoveel mogelijk therapietrouw kunnen zijn. Zo passen ze vaak hun hele leefstijl op hun 

aandoening aan, wat veel zelfmanagement vereist (NIVEL, 2014). Hierbij maken zij de afweging in 
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wat ze belangrijker vinden en beslissen zij zelf of ze iets wel of niet kunnen doen, soms ook zonder 

eerst met de arts te overleggen. Dit is vooral een kenmerk van mondige patiënten (Robinson & 

Thomson, 2001). Zij maken dagelijks keuzes waarbij ze hun leefstijl aanpassen op de SLE, zoals veel 

rust nemen, afstand nemen van stressvolle situaties, de zon vermijden en zonnebrandcrème 

smeren. Ook zijn patiënten goed in staat te plannen (Lorig & Holman, 2003). Een voorbeeld hiervan 

is dat patiënten veel rustmomenten door de week heen plannen als zij een afspraak hebben. 

Volgens Schellevis et al. (2003) kunnen patiënten lagere therapietrouw vertonen als zij de 

toegevoegde waarde van het behandelplan niet inzien. Dit komt in de empirie terug doordat 

patiënten aangeven dat ze duidelijk onderscheid maken tussen belangrijke en minder belangrijke 

medicatie. Ook maken ze onderscheid tussen medicatie en leefstijlaanpassingen, terwijl beide 

specifiek voor SLE-patiënten heel belangrijk zijn. Andere factoren die volgens de literatuur zouden 

bijdragen aan lage therapietrouw zijn ook zichtbaar in de empirie. Zo geven patiënten aan dat ze 

bepaalde medicatie niet innemen vanwege ongewenste bijwerkingen, zoals extreme duizeligheid, 

haaruitval of gewichtstoename (Garcia-Gonzalez et al., 2008). 

Uit de empirie komt naar voren dat sociale steun ertoe leidt dat patiënten beter in staat zijn 

om therapietrouw te zijn (Colland, 2008). Vooral als partners of andere personen uit de nabije kring 

veel rekening houden en meehelpen in het huishouden, krijgen patiënten meer ruimte om te rusten. 

Dit leidt ertoe dat ze meer therapietrouw kunnen zijn en betere zelfmanagement kunnen toepassen. 

Daarnaast zorgt de sociale steun ervoor dat patiënten zich gelukkiger voelen. Dit draagt bij aan een 

hogere kwaliteit van leven.  

5.2 Kwaliteit van leven verhogen 

Zowel het toepassen van de juiste zelfmanagement strategieën (CBO, 2014) als een hogere mate van 

therapietrouwheid (Sabaté, 2003) kunnen leiden tot een hogere kwaliteit van leven. Volgens 

Anderson & Funnell (2005) zijn mondige patiënten beter in het verwoorden van hun zorgbehoefte 

en komt dit de zelfmanagement ten goede. In de empirische data wordt dit bevestigd doordat 

patiënten aangeven dat zij hun kennis over de aandoening verbreden zodat ze beter begrijpen wat 

hun lichaam mankeert. Dit zorgt ervoor dat ze beter kunnen relativeren en met hun ziekte om 

kunnen gaan. Dit bevordert de zelfmanagement en zorgt dat zij beter in staat zijn om zich aan hun 

behandelplan te houden. 

Zorgverleners spelen hierin een belangrijke rol. Patiënten vinden het namelijk prettig dat 

artsen een adviserende en ondersteunende rol aannemen. Dit is in lijn met de studie van De Veer et 
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al. (2004), waarin wordt aangegeven dat mondige patiënten behoefte hebben aan coaching en 

feedback van de zorgverlener. 

De twee verschillende uitingsvormen uit het mondigheidsmodel van Goselink & De Natris 

(2016) zijn ook duidelijk zichtbaar in de empirie. Actieve communicatie komt tot uiting doordat 

patiënten regelmatig met hun arts bellen of mailen als ze extra toelichting willen. Ook nemen ze zelf 

contact op met hun zorgverlener op het moment dat hun klachten verergeren. De andere 

uitingsvorm, eisend gedrag, is zichtbaar in voorbeelden waarin patiënten duidelijk aangeven dat ze 

liever hun eigen arts willen spreken, omdat ze hier een vertrouwensband mee hebben. Ook vragen 

ze naar bepaalde medicatie als ze hier eerder goede ervaringen mee hebben gehad of geven ze juist 

aan dat ze een behandeling absoluut niet willen ondergaan vanwege de eerdere negatieve ervaring. 

In de empirische data kwam sterk naar voren dat sociale steun een belangrijke factor is bij 

alle concepten. In de literatuur werd sociale steun wel als factor benoemd (Brown et al., 1989; 

Goodenow et al., 1990; Fitzpatrick et al., 1991), maar kwam niet zo duidelijk naar voren als in de 

empirische data. Zo gaven patiënten aan dat het helpt als ze ondersteuning krijgen uit hun sociale 

kring in bijvoorbeeld het huishouden, maar ook met voorbereiden van de consulten met de arts. Ze 

zijn in staat zich mondiger op te stellen als ze hierbij worden geholpen. Ook bij zelfmanagement en 

therapietrouw is sociale steun een belangrijke factor. Patiënten kunnen zich beter aan het 

behandelplan houden en ook geven ze aan over het algemeen beter met hun aandoening om te 

kunnen gaan als ze het gevoel hebben dat ze door hun sociale omgeving worden gesteund of 

begrepen.  

Patiënten associëren gelukkig zijn vaak met ‘normaal’ kunnen zijn en hun leven kunnen 

leiden zoals andere, niet-zieke mensen dit ook doen. Ze vinden het belangrijk dat ze als persoon niet 

door de SLE worden gedefinieerd en doen hun best om bij te dragen aan de maatschappij, 

bijvoorbeeld door te werken of vrijwilligerswerk te doen (WHO, 1997). Ook vinden patiënten het 

belangrijk dat ze niet continue met de SLE bezig zijn en dat ze de SLE ook wel eens even helemaal 

kunnen ‘vergeten’.’ 

Bijzonder is dat patiënten dikwijls het gevoel hebben dat ze gelukkiger zijn dan normale 

mensen, omdat ze meer stil staan bij de kleine dingen in het leven. Zij voelen zich meer dankbaar 

hiervoor en vinden dat zij beter beseffen dat deze ‘kleine’ dingen niet vanzelfsprekend zijn. 
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5.3 Dilemma’s 

Bij het vinden van de juiste balans tussen een zo hoog mogelijk kwaliteit van leven en het 

bevorderen van de optimale fysieke gezondheidsuitkomst komen verschillende dilemma’s aan het 

licht. 

Het dilemma tussen therapietrouw en kwaliteit van leven komt duidelijk naar voren. Uit de 

empirie kwam naar voren dat patiënten veel waarde hechten aan dat ze een ‘normaal’ leven kunnen 

leiden en dat ze niet alleen maar met de SLE geassocieerd willen worden (WHO, 1997). Patiënten 

vinden het het waard om te genieten van hun leven ten koste van hun gezondheid. Ze geven aan dat 

ze het voor lief nemen als ze achteraf wat meer klachten ervaren. Dit zien ze als de prijs die ze 

ervoor betalen om even normaal te kunnen leven en geen rekening te hoeven houden met de SLE.  

De relatie tussen therapietrouw en zelfmanagement komt naar voren in het dilemma 

waarbij patiënten het lastig vinden om hun grenzen aan te voelen. Hierdoor houden ze zich niet 

altijd goed aan de leefstijlaanpassingen. Een duidelijk voorbeeld uit de empirie is dat patiënten het 

moeilijk vinden om voldoende rust te nemen. Ze gaan dan bewust of onbewust door en nemen geen 

rust, omdat ze het belangrijk vinden om een normaal leven te leiden of om te genieten van hun 

leven, ook al is dat ten koste van hun gezondheid. Zij proberen ondanks hun aandoening en 

aangepaste leefstijl zoveel mogelijk te genieten van hun leven. Dit draagt bij aan een hogere 

kwaliteit van leven (CBO, 2014). Hierbij vinden ze sociale steun een belangrijke factor en wordt 

sociale steun vaak geassocieerd met een goede kwaliteit van leven. Patiënten voelen zich gelukkiger 

als ze niet worden belemmerd door hun aandoening in hun sociale activiteiten.  

Proactieve, mondige patiënten nemen hun behandelplan serieus, maar vinden het ook 

belangrijk om zelf keuzes te maken die zij beter vinden passen bij hunzelf. Dit maakt dat zij er soms 

voor kiezen om af te wijken van het behandelplan en dus minder therapietrouw te zijn, om hierdoor 

een hogere kwaliteit van leven te kunnen ervaren. Bij het concept therapietrouw komt het dilemma 

naar voren waarbij patiënten ervoor kiezen om af te wijken van het behandelplan als ze er echt van 

overtuigd zijn dat ze een keuze maken die in dat geval beter voor ze is dan de afspraken met de arts. 

Dit dilemma staat in verband met mondigheid. Patiënten kiezen ervoor om bewust af te wijken van 

het behandelplan, omdat ze zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen aandoening. Hierdoor 

ontwikkelen zij voldoende zelfvertrouwen dat zij in staat zijn om zelf te beslissen en op deze manier 

zelfmanagement uit te voeren (CBO, 2014). 

Het dilemma dat bij dit concept naar voren kwam is dat patiënten wel graag mondig ‘willen’ 

zijn, maar dit lastig vinden doordat ze simpelweg niet over de juiste kennis beschikken. Hierdoor 
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voelen ze zich soms gedwongen om aan te nemen wat de arts zegt, omdat ze het zelf ook niet beter 

weten. Dit maakt het erg moeilijk om mee te beslissen wanneer de arts bepaalde medicatie 

voorstelt. Als gevolg hiervan nemen ze genoegen met een minder prettige behandeling, omdat ze 

niet weten welke alternatieven er zijn. Mede door dit dilemma is er een duidelijk verband tussen 

mondigheid en sociale steun. Patiënten vinden het fijn als ze door een vriend(in) of familielid 

worden geholpen in de voorbereiding. Daarnaast zijn patiënten in staat zich mondiger op te stellen 

doordat artsen de meningen van patiënten waarderen en dit meenemen in het behandelplan. 

Enkele patiënten die al heel lang gediagnosticeerd zijn (20-30 jaar), geven bijvoorbeeld aan dat zij 

vroeger helemaal niet mondig waren, enerzijds door gebrek aan kennis, maar anderzijds ook 

doordat de machtsverhoudingen tussen arts en patiënt veel groter waren. 

Zorgverleners kunnen hierbij helpen door een adviserende en ondersteunende rol in te 

nemen. Zij moeten in kaart kunnen brengen hoe de patiënt over de aandoening en het voorgestelde 

behandelplan denkt zodat zij hierop kunnen inspelen en mogelijke twijfels kunnen bespreken (CBO, 

2014). Zo kunnen zij zorgen dat de patiënt de juiste keuzes en overwegingen maakt in dit dilemma. 

Dit kan ertoe leiden dat patiënten hun zelfmanagement strategieën beter kunnen ontwikkelen zodat 

zij hun aandoening nog beter in de rest van hun leven kunnen inpassen.  

5.4 SLE ervaring door de fases heen 

SLE is een ingewikkelde aandoening die mensen tot dilemma’s brengt. Patiënten ervaren vanaf het 

moment van diagnose verschillende fases, zoals ontkenning, boosheid, onderhandelen, depressie, 

en uiteindelijk acceptatie (Kubler-Ross, 1969). In de empirie komt dit duidelijk naar voren. 

In de eerste fase na diagnose hebben patiënten de neiging hun ziekte te ontkennen en zo 

normaal mogelijk te leven. In de empirie komt naar voren dat zij gefrustreerd raken als ze bepaalde 

zaken niet meer kunnen doen zoals eerst, zoals kinderen krijgen of het pad in hun leven bewandelen 

die ze voor ogen hadden. Vooral bij het ontvangen van slecht nieuws of bij het verergeren van de 

klachten kunnen patiënten depressieve gevoelens ervaren en het gevoel hebben dat zij slachtoffer 

zijn. Patiënten geven aan dat ze in de eerste jaren vaak nog moeite hebben om hun ziekte te 

accepteren en zich hierdoor niet goed aanpassen. Het heeft vaak even tijd nodig voordat ze inzien 

dat het voor hun eigen bestwil is dat ze hun leefstijl volledig aanpassen aan de SLE. Ook als patiënten 

al langer ziek zijn, kunnen ze opstandig worden op het moment dat dit soort dilemma’s zich 

voordoen. Ze balen ervan als ze vanwege hun SLE ineens plannen moeten afzeggen of ergens niet bij 

kunnen zijn. Hier geven ze dan ook niet altijd aan toe. Patiënten geven aan dat ze toch doorgaan als 

ze voelen dat ze eigenlijk een afspraak moeten afzeggen, omdat ze andere factoren in hun leven ook 
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heel belangrijk vinden. Hieruit kan worden opgemaakt dat patiënten het belangrijk vinden om 

sociaal actief te zijn om een goede kwaliteit van leven te ervaren. 

In het contact met de artsen stellen patiënten zich mondig op door zich voor te bereiden op 

consulten en door proactief hun eigen mening in te brengen. In de empirie doen patiënten hun best 

om met hun behandelplan een weg te vinden die voor hen leefbaar is. Ze zoeken grenzen op en gaan 

na tot waar het echt nodig is om zich aan de afspraken te houden. Hierin wordt duidelijk dat zij een 

bepaalde prioritering maken van de afspraken uit het behandelplan en zich enkel aan de afspraken 

houden die wat hun betreft het meest relevant zijn. Dit lijkt de beste manier om met dit dilemma 

om te gaan. Ook buiten het behandelplan proberen zij hun leuke activiteiten te blijven doen ondanks 

dat dit hun gezondheid niet altijd ten goede komt. In de literatuur is deze fase te omschrijven als 

onderhandelen, waarbij patiënten hun eigen grenzen opzoeken (Kubler-Ross, 1969). 

Uiteindelijk vinden patiënten een manier om met de SLE om te gaan en dit zodanig in te 

passen in hun leven dat zij in staat zijn de SLE te accepteren en ondanks de ziekte zoveel mogelijk, en 

misschien wel meer dan voorheen, van het leven te genieten. Kubler-Ross (1969) noemt dit de fase 

van acceptatie. Patiënten zijn zich ervan bewust dat zij ondanks hun aandoening voldoende redenen 

hebben om voor te leven en vinden het belangrijk om positief te blijven. Deze instelling helpt ze om 

een betere kwaliteit van leven te ervaren. In de empirie geven zij aan dat ze het gevoel hebben dat 

zij bewuster genieten van het leven dan toen ze niet ziek waren, omdat zij door hun aandoening heel 

goed weten dat je niets in het leven als vanzelfsprekend kunt nemen. 

6. Discussie 

6.1 Inleiding 

Het doel van deze thesis was antwoord te krijgen op de volgende hoofdvraag: 

“Hoe gaan SLE-patiënten om met het dilemma tussen het verhogen van de kwaliteit van leven versus 

het bevorderen van de optimale fysieke gezondheidsuitkomst?” 

Ter beantwoording van de hoofdvraag zijn enkele deelvragen geformuleerd die zowel het 

theoretische als empirische deel van dit dilemma zoveel mogelijk af kadert. De relevante concepten 

die vanuit de theorie zijn onderzocht waren zelfmanagement, mondigheid, therapietrouw en 

kwaliteit van leven. 
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6.2 Waarde ervaringsverhalen 

In de patiëntervaringsverhalen komen negatieve gedachten en gevoelens meer tot uiting. Dit geeft 

een realistischer beeld dan wanneer een respondent wordt gevraagd aan een situatie terug te 

denken om antwoord te kunnen geven tijdens het interview. In de patiëntervaringsverhalen zijn 

verschillende passages te lezen waarbij patiënten niet lekker in hun vel zitten en het schrijven een 

middel is om hiermee om te gaan. De auteurs van deze verhalen beschrijven hun gedachten en 

gevoelens op het moment dat ze in deze specifieke situatie zitten, in tegenstelling tot patiënten die 

tijdens een interview terugblikken op deze minder goede momenten. Hierdoor komen de negatieve 

kanten van het omgaan met SLE beter aan het licht in de ervaringsverhalen. Dit maakt dat het 

analyseren van patiëntervaringsverhalen van grote toegevoegde waarde is geweest in dit onderzoek.  

6.3 Praktische implicaties 

In deze studie is onderzocht hoe SLE-patiënten omgaan met de dilemma’s die zij ervaren. Hierbij is 

naar voren gekomen dat patiënten veel waarde hechten aan sociale steun. De sociale omgeving kan 

mentale steun bieden door begrip te tonen en flexibel te zijn als het gaat om de aandoening van de 

patiënt. Hierdoor voelen patiënten zich beter begrepen als zij op het laatste moment een afspraak 

moeten afzeggen vanwege plotselinge vermoeidheid of andere klachten. Patiënten kunnen hun 

behoeftes beter uiten als zij het gevoel hebben dat hun omgeving begrijpt wat de SLE inhoudt en van 

de patiënt vergt. Ook praktische steun wordt als positief ervaren. Doordat familie of vrienden 

meegaan naar het medisch consult of helpen in de voorbereiding hiervan zijn patiënten beter in 

staat om zich mondig op te stellen. Hulp in het huishouden zorgt ervoor dat patiënten meer rust 

kunnen nemen op tijden dat zij geholpen worden met deze praktische zaken. Het sociale netwerk 

van SLE-patiënten kan met behulp van de resultaten uit dit onderzoek beter begrip krijgen voor de 

dilemma’s die patiënten ervaren en hoe zij hun overwegingen hierin maken. Als de sociale omgeving 

hier beter op inspeelt kan dit ertoe leiden dat patiënten nog beter om kunnen gaan met deze 

dilemma’s. Dit zou kunnen resulteren in een betere ervaren kwaliteit van leven. 

Ook voor zorgverleners en beleidsmakers geldt dat zij door middel van dit onderzoek beter 

inzicht krijgen in hoe patiënten met dilemma’s omgaan. Patiënten hebben er baat bij als hun arts 

een ondersteunende en adviserende rol aanneemt en als zij worden voorzien van coaching en 

feedback. Als patiënten moeite hebben met de afspraken uit hun behandelplan, is het belangrijk dat 

artsen dit opmerken en hierop inspelen om eventuele twijfels zoveel mogelijk weg te nemen. Zo 

helpen zij patiënten beter omgaan met dilemma’s, waardoor patiënten betere zelfmanagement 

strategieën kunnen ontwikkelen. 
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6.4 Beperkingen 

Ten behoeve van het onderzoek zijn interviews en egodocumenten geanalyseerd. Een verschil 

tussen beide type bronnen is dat het bij interviews om een momentopname gaat en bij 

egodocumenten worden de ervaringen door de tijd heen beschreven. Een methodologische 

beperking van de interviews is dat deze een minder bezonken beeld zouden kunnen geven dan de 

egodocumenten. De respondenten die voor dit onderzoek zijn geïnterviewd hebben met elkaar 

gemeen dat zij zichzelf hebben aangemeld om te participeren aan een onderzoek. Er is een grote 

kans dat zij op het moment van het interview in een positieve fase van hun leven zitten en dat zij 

daardoor beter in staat zijn om mee te werken aan het onderzoek. Dit kan ertoe leiden dat de 

interviews over het algemeen een positiever beeld geven van hoe patiënten met dilemma’s omgaan 

dan werkelijk het geval is. Dit wordt door respondenten ook zo benoemd in interviews. Eén van de 

respondenten gaf bijvoorbeeld aan dat zij hele andere antwoorden zou geven in de periode dat zij 

het zwaar had met haar ziekte en vrijwel ‘uit het straatbeeld verdwenen was’. Bij het lezen van de 

uitkomsten van dit onderzoek is het van belang om rekening te houden met het feit dat de 

geïnterviewde respondenten model staan voor een groep die hun ziekte beter heeft geaccepteerd 

en die positief in het leven staat doordat ze in een goede periode van hun ziekte zitten. 

Een andere reden dat de geïnterviewde respondenten over het algemeen positievere 

resultaten geven dan in de literatuur te vinden is, is dat zij zelf antwoorden geven op gerichte vragen 

en niet worden geobserveerd op hun gedrag. Uit onderzoek van Furnham (1986) blijkt dat respons 

bias kan optreden, waarbij respondenten sociaal wenselijke antwoorden geven op vragen die als erg 

persoonlijk ervaren worden. In dit onderzoek zijn geen observaties uitgevoerd en daarom is niet 

duidelijk welk gedrag deze respondenten daadwerkelijk vertonen in hun dagelijks leven.  

Tijdens dit onderzoek is een thematische analyse uitgevoerd met als doel verschillende 

thema’s aan het licht te brengen die een rol spelen bij de dilemma’s die SLE-patiënten ervaren. Een 

tweede methodologische beperking van dit onderzoek is dat niet duidelijk naar voren komt dat 

patiënten verschillende ervaringen met deze thema’s door de tijd heen ervaren. In een narratieve 

analyse ligt de nadruk op een verhalende benadering, waardoor ervaringen, gevoelens en gedachten 

door de tijd heen beter aan het licht komen (Sools, 2010). 

6.5 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

De meeste chronische patiënten ervaren verschillende positieve en negatieve gedachten en 

gevoelens door de tijd heen (Sools, 2010). Dit leidt ertoe dat patiënten niet één type gedrag of 

zelfmanagement strategie toepassen, maar verschillende typen door de tijd heen. Zo kan het 

voorkomen dat patiënten in een bepaalde periode een hogere therapietrouw hebben dan in een 
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andere periode, of dat ze de ene keer betere zelfmanagement strategieën kunnen toepassen dan de 

andere keer. Voor vervolgonderzoek wordt aanbevolen om een narratieve analyse uit te voeren om 

deze wisselingen door de tijd heen beter in kaart te kunnen brengen. 

Uit dit onderzoek komt naar voren dat zorgverleners een belangrijke rol spelen in hoe 

patiënten omgaan met de dilemma’s die zij ervaren. Voor vervolgonderzoek wordt aanbevolen om 

vanuit het perspectief van de zorgverlener te onderzoeken hoe zij omgaan met de dilemma’s 

waarmee SLE-patiënten geconfronteerd worden. Zorgverleners zouden hier op verschillende 

manieren mee om kunnen gaan, zoals meedenken, negeren of de dilemma’s wel of niet serieus 

nemen. 

Een derde aanbeveling is om vergelijkend onderzoek uit te voeren naar dilemma’s tussen 

verschillende chronische aandoeningen. Zo kan worden onderzocht of bepaalde thema’s, zoals 

ontkenning, het opzoeken van grenzen en het accepteren van de ziekte bij andere chronische 

aandoeningen net zo relevant zijn. Ook kan worden onderzocht of er andere factoren aan het licht 

komen, die bij SLE-patiënten in dit onderzoek niet naar voren zijn gekomen. 
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