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Samenvatting
Introductie: Obesitas vormt een toenemend probleem in de Nederlandse samenleving. Huisartsen
hebben een belangrijke rol in het signaleren van en informatieverstrekking over obesitas. Echter
kunnen zowel huisartsen als patiënten het gespreksonderwerp vermijden. Gewichtsstigma speelt
hierin een grote rol. Belangrijke theoretische concepten voor het vormgeven van arts-patiënt
gesprekken zijn ‘shared decision-making’, ‘patient empowerment’ en ‘health literacy’. Echter is er een
gebrek aan literatuur waarin deze concepten in verband worden gebracht met het vormgeven van
gespreken over obesitas tussen huisartsen en patiënten. Het doel van dit onderzoek is het gat in de
literatuur te dichten door te onderzoeken hoe huisartsen en patiënten het gesprek over obesitas met
elkaar willen aangaan en vormgeven om zo tot de best passende behandeloptie te komen.

Methode: kwalitatieve data is verzameld middels semigestructureerde interviews. Er zijn vijf
huisartsen en tien patiënten geïnterviewd. De huisartsen zijn doelgericht geselecteerd en de patiënten
zijn geworven middels een gelegenheidssteekproef. De interviews zijn afgenomen middels een
topiclijst, waarna de interviews getranscribeerd zijn. Vervolgens werd de data open, axiaal en selectief
gecodeerd.

Resultaten: Zowel huisartsen als patiënten kunnen barrières ervaren voor het starten van een
onderling gesprek over obesitas. Voor huisartsen bestaan de barrières uit angst om de patiënt te
beledigen en tijdsgebrek. Voor patiënten bestaan de barrières uit angst en schaamte.
Gewichtsstigmatisering speelt daarnaast een grote rol in het wel of niet bespreekbaar maken van
obesitas. Patiënten en huisartsen hebben beiden de voorkeur om de patiënt te laten starten met het
gesprek over obesitas. Hierdoor blijft de patiënt in controle over het gesprek en komt de huisarts niet
voor onverwachte reacties te staan. Een goede rolverdeling tussen huisarts en patiënt tijdens het
gesprek over obesitas is belangrijk en kan behaald worden door gedeelde besluitvorming.

Conclusie: Dit onderzoek draagt bij aan de wetenschappelijke literatuur doordat de concepten ‘shared
decision-making’, ‘patient empowerment’ en ‘health literacy’ gelinkt zijn aan gesprekken over obesitas
tussen huisartsen patiënten. De resultaten laten zien dat deze concepten kunnen bij dragen aan het
starten en vormgeven van gesprekken over obesitas indien deze correct worden toegepast.
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1.

Introductie

In 2020 brengt de pandemie COVID-19 de volksgezondheid naar de voorgrond in veel landen
waaronder Nederland (Ryan, Ravussin & Heymsfield, 2020). COVID-19 in combinatie met ouderdom
en/of comorbiditeit worden gerapporteerd als risicofactoren voor mortaliteit. Met name mensen met
obesitas lijken ernstig ziek te worden door het coronavirus (Ryan et al., 2020; Kassir, 2020) De
verklaring hiervoor lijkt met name de aanname dat obesitas al veel belasting op het lichaam waaronder
de longen geeft (Dietz & Santos-Burgoa, 2020).
Obesitas vormde echter voor COVID-19 al een toenemend probleem binnen de Nederlandse
samenleving. In 2018 kampte meer dan de helft van de Nederlandse volwassenen met matig of ernstig
overgewicht (Volksgezondheid en Zorg, 2019). De World Health Organization definieert obesitas als
abnormale of overmatige vetophoping die de gezondheid kan schaden (World Health Organization,
2020). Door sommige gezondheidsorganisaties wordt obesitas als ziekte bestempeld (Obesity Canada,
2020; Bray, Kim & Wilding, 2017). Er is sprake van overgewicht bij een body mass index (BMI) van ≥ 25.
Er wordt gesproken over ernstig overgewicht, ofwel obesitas bij een BMI van ≥ 30 (Volksgezondheid
en Zorg, 2019). Naast het bepalen van de BMI kan ook het meten van de middelomtrek gebruikt
worden om obesitas te identificeren, waarbij de focus ligt op vetopstapeling in de buikholte
(Nederlandse Stichting Over Gewicht, 2020). In de richtlijn van Obesity Canada wordt beschreven dat
het meten van BMI in combinatie met het meten van de middelomtrek, obesitas en risicofactoren
beter kan identificeren dan afzonderlijk gebruik van de meetmethoden (Wharton et al. 2020). Een
verhoogd BMI is een risicofactor voor verschillende chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten,
diabetes mellitus, chronische nierziekten, kanker, musculoskeletale aandoeningen, depressie,
angststoornissen en onvruchtbaarheid (The GBD 2015 Obesity Collaborators*, 2017; Lu et al., 2018;
Kopelman, 2007; Volksgezondheid en Zorg, 2019). Dit leidt niet alleen tot directe kosten binnen de
gezondheidszorg, maar ook tot indirecte kosten door arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim.
Obesitas heeft hierdoor een impact op de maatschappij en economie (Volksgezondheid en Zorg, 2019).
Naast een verhoogd risico op veel verschillende chronische ziekten en de kosten die hiermee gepaard
gaan, ervaren mensen met obesitas stigmatisering, discriminatie (Pont, Puhl, Cook & Slusser, 2017) en
een lagere kwaliteit van leven (Kolotkin & Andersen, 2017; Nigatu, Reijneveld, de Jonge, van Rossum
& Bültmann, 2016; Whitaker et al., 2017).
Deze gevolgen maken dat obesitas op de politieke agenda staat, waardoor obesitas een plek
heeft gekregen in het nationaal preventie akkoord 2018. Het nationaal preventie akkoord bevat
scherpe maatregelen om risico’s voor volksgezondheid zoals obesitas vanuit een nationale invalshoek
aan te pakken (Rijksoverheid, 2018). Een van de maatregelen omtrent obesitas is het vergoeden van
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de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) vanuit de basisverzekering (Rijksoverheid, 2018). Bij de
GLI ligt de focus op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden
middels gezonde voeding, gezonde eetgewoontes en gezond bewegen (Zorginstituut Nederland,
2020). Een andere actie vanuit het nationaal preventie akkoord is het opzetten van een nationale
ketenaanpak omtrent obesitas. De nationale ketenaanpak omvat een landelijk basismodel waarin
handvatten staan voor gemeenten om zelf een ketenaanpak obesitas voor volwassenen op te zetten
(Partnerschap Overgewicht Nederland, 2019). In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport heeft Care for Obesity (C4O) in 2016-2018 een landelijk model ketenaanpak voor
obesitas bij kinderen ontwikkeld (Ketenaanpak overgewicht kinderen, 2019). In 2019 heeft
Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) eenzelfde opdracht gekregen gericht op volwassenen.
PON en C4O werken samen aan het verbeteren van de zorg voor mensen met overgewicht en obesitas
(Partnerschap overgewicht Nederland, 2019). De opdracht voor het ontwikkelen van een landelijk
basismodel ketenaanpak voor overgewicht en obesitas is in september 2019 gestart in de gemeente
Rotterdam en zal met input van drie tot zes andere gemeenten na twee jaar klaar zijn voor nationaal
gebruik. Om de ketenaanpak efficiënt in te richten is het van belang om te inventariseren wie centrale
spelers zijn en waar de knelpunten liggen.
Een belangrijke rol lijkt hierin weggelegd voor huisartsen. Huisartsen hebben namelijk een
vitale rol in gezondheidsbevordering voor hun patiënten (Sturgiss, Haesler, Elmitt, van Weel & Douglas,
2017). Hoewel huisartsen, in het algemeen het erover eens zijn dat zij een verantwoordelijke rol in de
aanpak van obesitas dragen (Campbell, Engel, Timperio, Cooper &Crawford, 2000; Bocquier et al.,
2005), is er vanuit de huisartsen een lage verwachting van hun impact op gezondheidsuitkomsten van
patiënten (Ashman, Sturgiss & Haesler, 2016; Sturgiss et al., 2017). Redenen hiervoor zijn onder andere
een gebrek aan tijd en zich ongetraind voelen op dit gebied (Sturgiss et al., 2017).
Daarnaast is obesitas een complex probleem, doordat er veel verschillende factoren aan ten
grondslag kunnen liggen wat het lastig maakt voor huisartsen om hier invloed op uit te oefenen.
Genetische, epigenetische, fysiologische, gedragsmatige, sociaal-culturele en omgevingsfactoren
kunnen leiden tot een disbalans tussen energie-inname en energieverbruik, wat vervolgens kan leiden
tot obesitas (Bray, Frühbeck & Wilding, 2016). Patiënten met obesitas hebben toenemend medische
zorg nodig omtrent diagnostiek en behandeling of zelfmanagement van deze medische conditie
(Batsis, Lohman, Fortuna, Liu & Bartels, 2018; van der Valk et al., 2019). Adequate
informatieverstrekking is hierin essentieel, want misinformatie over de complexiteit van obesitas kan
leiden tot onrealistische verwachtingen bij zowel huisartsen als patiënten (Noël, Luig, Heatherington
& Campbell-Scherer, 2018). Om inzichtelijk te maken hoe adequate informatieverstrekking over
obesitas tussen huisarts en patiënt plaats kan vinden is het van belang om te kijken hoe
informatieverstrekking tijdens gesprekken tussen huisartsen en patiënten wordt vormgegeven.
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De informatieverstrekking tussen huisartsen en patiënten heeft de laatste 20 jaar een
verschuiving meegemaakt, waar eerst een meer paternalistische aanpak heerste, is de insteek nu meer
patiëntgericht (Kon, 2010; Luczynski, Glowinska-Olszewka & Bossowski, 2016). De concepten ‘shared
decision-making’ (SDM), ‘patient empowerment’ (PE) en ‘health literacy’ (HL) zijn nauw verbonden aan
patiëntgerichte zorg, doordat deze concepten gericht zijn op het versterken van de autonomie van
patiënten (Elwyn, Edwards & Thompson, 2016). SDM treedt op wanneer de arts expertise deelt over
de conditie van de patiënt en over de risico’s, voordelen, consequenties van beschikbare
behandelopties, en de patiënt informatie deelt over zijn/haar doelen, waarden, en voorkeuren voor
behandeling. Samen (ideaal) komen ze tot een behandelplan, waarbij de patiënt een actieve rol heeft
in de keuze van behandeling (Elwyn et al., 2016). Waar SDM zich richt op de arts-patiënt relatie, is PE
een meer omvattend perspectief gericht op het versterken van de autonomie van patiënten wat verder
gaat dan gesprekken met de arts (Elwyn et al., 2016). HL gaat over de mate van
gezondheidsvaardigheden die iemand bezit omtrent het verzamelen, interpreteren en toepassen van
gezondheidsinformatie (Palumbo, 2015). SDM, PE en HL dragen bij aan het betrekken en versterken
van de patiënt tijdens gezondheidsgesprekken, waardoor er een meer gelijkwaardige relatie tussen
arts en patiënt ontstaat (Luczynski, Glowińska-Olszewska & Bossowski, 2016). Er kan gesteld worden
dat deze meer gelijkwaardige relatie essentieel is voor effectieve informatieverstrekking tussen
huisartsen en patiënten binnen de huidige vormgeving van patiëntgerichte zorg.
Hoewel er veel literatuur is over SDM, PE en HL lijkt er een schaarste aan literatuur over deze
concepten in relatie tot gesprekken over obesitas tussen huisartsen en patiënten. Het is essentieel om
dit gat in de literatuur op te vullen aangezien veel huisartsen en patiënten het gespreksonderwerp
obesitas lijken te vermijden (Schmuhl et al., 2019; Blackburn & Stathi, 2019; Puhl & King, 2013; Pont
et al., 2017). Naast de eerdergenoemde tijdsdruk en gebrek aan training, rapporteren huisartsen dat
zij obesitas als een sensitief gespreksonderwerp zien (Blackburn & Stathi, 2019). Daarnaast kunnen
patiënten ook barrières ervaren waardoor zij het gesprek over obesitas met de huisarts vermijden.
Patiënten rapporteren namelijk dat zij onder andere in de gezondheidszorg te maken krijgen met
gewichtsstigma en -discriminatie (Sikorski et al., 2011), wat impact kan hebben op de toegang tot,
gebruik van en het contact binnen de gezondheidzorg (Phelan et al., 2015).
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1.1

Onderzoeksvraag

Het doel van dit onderzoek is om middels de theoretische concepten ‘shared decision-making’, ‘patient
empowerment’ en ‘health literacy’ te identificeren hoe effectieve informatieverstrekking tot stand
komt tijdens het gesprek over obesitas tussen huisartsen en patiënten. Hierbij is het van belang om
inzichtelijk te maken welk beeld er heerst over obesitas bij huisartsen en patiënten. Vervolgens zal er
onderzocht worden welke barrières en voorkeuren huisartsen en patiënten ervaren, voor het starten
en vormgeven van het gesprek over obesitas.
Hoofdvraag
Hoe zouden huisartsen en patiënten het gesprek over obesitas met elkaar willen aangaan en
vormgeven, waarbij informatie tussen beiden gedeeld wordt om samen tot de beste passende
behandeloptie te komen?

Deelvragen
-

Welk beeld heerst er onder huisartsen en patiënten over obesitas?

-

Welke voorkeuren en barrières ervaren huisartsen en patiënten bij het starten van het gesprek
over obesitas?

-

Welke rolverdeling is gewenst, volgens huisartsen en patiënten, tijdens het gesprek over
obesitas en bij het bespreken en beslissen van de behandelopties?

1.2

Leeswijzer

De literatuurstudie met het daaruit voortkomend conceptueel model dat als raamwerk dient voor dit
onderzoek, staan beschreven in hoofdstuk twee. De onderzoeksopzet en de onderbouwing hiervan
worden weergeven in hoofdstuk drie. De beschrijving van de resultaten zijn terug te vinden in
hoofdstuk vier. Vervolgens wordt in hoofdstuk vijf de koppeling gemaakt tussen het conceptueel
model en de resultaten, waarna de onderzoeksvragen beantwoord zullen worden.
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2. Theoretisch kader
In het theoretisch kader zal allereerst gestart worden met een framework wat in de literatuur veel
aangehaald wordt om gesprekken te structureren omtrent obesitas. Vervolgens zullen de theoretische
concepten ‘shared decision-making’, ‘patient empowerment’ en ‘health literacy’ beschreven worden.
Hierna zullen zowel het artsenperspectief als het patiëntenperspectief omtrent obesitas benaderd
worden. Als laatste zal het conceptueel model wat in dit onderzoek centraal zal staan, toegelicht
worden.

2.1

De 5As

Het 5As framework is de aanpak die het meest gerefereerd wordt in de literatuur en over het algemeen
aangeraden wordt aan huisartsen voor het structureren van gesprekken en management van
patiënten met obesitas (Vallis, Piccinini-Vallis, Sharma & Freedhoff, 2013). De 5As is een uitgebreid
framework met tools voor begeleiding en management omtrent obesitas ontwikkeld door The
Canadian Obesity Network. Het doel van de 5As is het veranderen van het gedrag van
zorgprofessionals om obesitas management te verbeteren (Campbell-Scherer et al., 2014). De 5As
staan voor:
1. Ask. Vraag toestemming om het onderwerp gewicht bespreekbaar te maken. Hierbij is het van
belang niet veroordelend te zijn en te onderzoeken in hoeverre de patiënt openstaat voor
verandering.
2. Assess. Beoordelen van obesitas gerelateerde risico’s en potentiele veroorzakers van
overgewicht. Indiceer de BMI van patiënt.
3. Advise. Adviseer over de risico’s van obesitas en bespreek de voordelen van gewichtsverlies
en behandelopties.
4. Agree. Zoek toestemming over realistische gewichtsverlies verwachtingen en maak een plan
om gedragsdoelen te behalen.
5. Assist. Ondersteun in het aanpakken van barrières, biedt educatie en middelen aan, verwijs
naar geschikte professionals, en regel follow-up.
(Obesity Canada, 2011)

Osunlana et al. (2015), die de 5As evalueerden, beschrijven dat er ondanks de 5As een gat blijft in de
preventie en management van obesitas in eerstelijns zorg. Dit gat ontstaat wanneer de 5As niet goed
zijn geïmplementeerd. Het gedrag van de huisarts is essentieel in elke interventie binnen de eerstelijns
zorg. Als huisartsen niet de vaardigheden, het geloof en het zelfvertrouwen hebben om te effectief te
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interveniëren bij patiënten, zal er geen verbetering ontstaan (Campbell-Scherer et al., 2014). Vanuit
onderzoek omtrent de 5As met huisartsen kwam naar voren dat huisartsen minder geneigd zijn de
stap ‘Assist’ te gebruiken en meer geneigd zijn om de stappen ‘Ask’ en ‘Assess’ toe te passen (Sturgiss
et al., 2017; Vallis et al., 2013). Echter suggereren Rueda-Clausen et al. (2013) dat patiënten die vanuit
de 5As de stap ‘Assist’ ook toegepast krijgen meer geneigd zijn om hun gedrag te veranderen (Sturgiss
et al., 2017). Deze stap is dus essentieel in de aanpak van obesitas.
Een ander punt van kritiek is dat de 5As zijn ontwikkeld met behulp van
gezondheidsprofessionals, maar niet met patiënten. Noël et al. (2018) benadrukken het belang om
patiënten meer te betrekken bij de behandeling, aangezien patiënten de experts zijn in het leven met
hun condities. Co-productie van gezondheidszorg kan leiden tot hogere patiënttevredenheid, beter
gezondheidsuitkomsten, kostenbesparing en verbeterde zorginnovatie (Palumbo, 2015). Patiënten
zijn nauw betrokken bij aspecten omtrent bescherming en bevorderen van hun welzijn, wat maakt dat
gezondheidszorg van nature bestaat uit co-productie (Palumbo, 2015). Echter, zijn zorgverleners
gewend om de waarde van betrokken patiënten over het hoofd te zien (Palumbo, 2015). Daarnaast is
er een gebrek aan organisatorische capaciteiten om patiënten mondiger te maken en is er sprake van
informatieasymmetrie (Palumbo, 2015). Een manier om de balans tussen huisartsen en patiënten te
herstellen en meer gelijkwaardig te maken is het vergroten van de autonomie van patiënten middels
patiëntgerichte zorg.

2.2

Shared decision-making, patient empowerment & health literacy

Het maken van medische beslissingen is tijdens de twintigste eeuw verschoven van een
paternalistische aanpak naar een visie van autonomie waarin patiëntgerichte zorg centraal staat (Kon,
2010; Luczyński et al., 2016). De concepten ‘shared decision-making’ (SDM), ‘patient empowerment’
(PE) en ‘health literacy’ (HL) hebben gemeenschappelijk dat ze zichzelf allemaal in een bepaalde
manier associëren met patiëntgerichte zorg met hierbij als doel om patiënten actief te betrekken bij
hun eigen gezondheid (Elwyn et al., 2016).

Shared decision-making
‘Shared decision-making’ (SDM) ofwel gedeelde besluitvorming heeft in de literatuur verschillende
definities. Concluderend is gedeelde besluitvorming het proces waarbij de arts en de patiënt
gezamenlijk een keuze maken, nadat de opties, voor- en nadelen zijn besproken en de waarden en
voorkeuren van de patiënt in acht zijn genomen (Kambhampati, Ashvetiya, Stone, Blumenthal &
Martin, 2016; Barratt, 2008; Hughes et al., 2018; Elwyn et al., 2016). Hierdoor krijgt de autonomie van
de patiënt een centrale rol (Sandman & Munthe, 2009). Gedeelde besluitvorming kan behaald worden
door open, eerlijke en empathische informatieverstrekking waarbij de focus ligt op het proces van
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communicatie en overleg dat plaats vindt tussen arts en patiënt tijdens het consult (Elwyn et al., 2016).
Bij gedeelde besluitvorming worden patiënten versterkt om hun eigen waarden en voorkeuren te
uiten, om vragen te stellen en om actief deel te nemen bij beslissingen over hun gezondheidszorg
(Barratt, 2008). Gedeelde besluitvorming is om die reden een oplossing voor de informatiekloof die
bestaat tussen de klinische kennis van artsen en de kennis van patiënten over hun waarden,
voorkeuren en middelen (Kashaf, McGill & Berger, 2017). Hoe groter de risico’s van de behandeling,
des te meer onzekerheid over de beste keuze en des te meer de verantwoordelijkheid bij de patiënt
wordt gelegd (Fried, 2016). Wanneer er meer zekerheid over de uitkomsten is, is het waarschijnlijker
dat een arts een sterke aanbeveling doet. Echter hoe ingewikkelder het wordt, des te meer waarde
patiënten hechten aan de aanbeveling van een arts (Fried, 2016). In de literatuur wordt gedeelde
besluitvorming veelal vormgegeven door een proces van essentiële stappen, zoals in figuur 1. De
stappen van gedeelde besluitvorming komen deels overeen met de 5As, echter zijn de 5As specifiek
gericht op obesitas en gaat het verder dan de gezamenlijke behandelbeslissing. Bij de 5As wordt er
namelijk ook aandacht besteed aan het zetten van concrete doelen en het ondersteunen van de
patiënt bij het behalen van deze doelen. Het proces van gedeelde besluitvorming stopt nadat de
behandelbeslissing is gemaakt en geëvalueerd. Bij beide modellen staan het zoeken van samenwerking
tussen de arts en de patiënt en een proces van (gezamenlijk) beslissen centraal.

Figuur 1. De 5 essentiële stappen van Shared Decision-Making (Agency for healthcare Research and Quality,
2020)
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Patient empowerment
Een tweede concept dat gelinkt is aan de verschuiving van macht van artsen naar patiënten waardoor
er een meer gelijkwaardige relatie ontstaat is ‘Patient empowerment’ (PE). PE sluit aan bij de bredere
verandering in de westerse gemeenschap met toenemend individualisme, gefaciliteerd door het
internet

en

een

service

georiënteerde

consumentencultuur,

met

daarbij

groeiende

patiëntenorganisaties die toenemend de gezondheidsagenda bepalen (Elwyn et al., 2016). PE houdt in
dat patiënten worden gezien als zelfbepalende mensen met het recht op controle over eigen
gezondheid en gezondheidszorg (Elwyn et al., 2016). Yeh, Wu & Tung (2018) suggereren dat PE zich
richt op het ontwikkelen of versterken van fysieke, mentale en/of sociale vaardigheden van patiënten
om zelfmanagement te behalen. Dit leidt tot een verbeterde zelf-efficiëntie en relatie met
zorgprofessionals, therapietrouw en het nemen van verantwoordelijkheid omtrent gezondheid en
welzijn (Yeh et al., 2018). PE kan bereikt worden door patiëntgerichte zorg, waaronder gedeelde
besluitvorming, maar gaat verder dan de gezondheidszorg context doordat patiënten zich kunnen
versterken door het gebruik van internet om gezondheidsinformatie te verzamelen en delen, of door
deel te nemen in support- en belangenbehartigingsgroepen (Elwyn et al., 2016).
Hoewel PE voor meer gelijkwaardigheid zorgt in de relatie tussen huisartsen en patiënten,
houdt dit niet per definitie in dat patiënten beslissingen maken die het beste zijn voor hun eigen
gezondheid (Elwyn et al., 2016). PE creëert hierdoor een nieuw spanningsveld voor huisartsen, waarbij
de huisartsen zich enerzijds inzetten op het versterken van patiënten, maar anderzijds zich ook zorgen
kunnen maken over de keuzes van patiënten die vanuit deze versterking voortkomen (Elwyn et al.,
2016). Artsen vragen zich af of patiënten wel in altijd in staat zijn om de gevolgen van hun keuzes te
overzien en over de vaardigheden te beschikken om gezondheidsinformatie om te zetten in de meest
gepaste beslissing. Deze vaardigheden noemen we ook wel ‘health literacy’ (Elwyn et al., 2016).

Health literacy
‘Health literacy’ (HL) is een term die refereert aan een set van vaardigheden die mensen nodig hebben
om effectief te kunnen functioneren in de omgeving van gezondheidszorg (Berkman, Sheridan,
Donahue, Halpen & Crotty, 2011). Deze vaardigheden bestaan uit het lezen, begrijpen en interpreteren
van schriftelijke informatie (print literacy); het gebruiken van kwantitatieve informatie voor taken zoals
medicatiedoseringen (numeracy); en effectief spreken en luisteren (oral literacy) (Berkman et al.,
2011; Baker, 2006). Het is van belang dat de patiënt de medische informatie die geleverd wordt en de
risico’s en voordelen van beschikbare behandelopties begrijpt om deze verkregen informatie effectief
te gebruiken om een weloverwogen beslissing te maken (Elwyn et al., 2016). Hierdoor draagt de mate
van HL bij aan gedeelde besluitvorming (SDM), maar ook aan het versterken van de patiënt (PE). Echter
zoals te zien is in figuur 2. zijn de relaties deels wederkerig (Elwyn et al., 2016). Er is enig bewijs dat HL
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bemiddelt in de informatie-uitwisseling in SDM en dat PE een uitkomst is van dit proces. Dit komt
onder andere voor wanneer patiënten niet begrijpen wat hun arts naar hen communiceert zodat zij
mogelijk

vervreemd

raken

van

hun

eigen

gezondheidszorg

(Elwyn

et

al.,

2016).

Gezondheidszorgsystemen die patiënten ondersteunen door effectieve educatie om hun HL te
maximaliseren, en artsen die hun patiënten ondersteunen door het toepassen van SDM, kunnen
mogelijk bijdragen aan maximalisatie van PE (Elwyn et al., 2016). Concluderend kan er worden gesteld
dat de concepten SDM, PE en HL een belangrijkere rol spelen in de huidige vormgeving van
patiëntgerichte zorg en gevolglijk op de relatie tussen huisarts en patiënt.

Figuur 2. Relatie tussen Shared Decision-Making, Health Literacy en Patient Empowerment (Elwyn et al., 2016)

2.3

Patientenperspectief

In dit onderzoek staan er twee perspectieven centraal, namelijk het patiënten- en artsenperspectief.
Er zal eerst dieper ingegaan worden op het perspectief van mensen met obesitas
(patiëntenperspectief), waarna het perspectief van huisartsen (artsenperspectief) benaderd zal
worden. In de literatuur wordt er voornamelijk gehoor gegeven aan het perspectief van mensen met
obesitas middels gewichtsstigma(tisering) en gewichtsdiscriminatie (Puhl & Suh, 2015; Jackson, 2016;
Pont et al., 2017; Puhl & Heuer, 2009; Hunger, Major, Blodorn & Miller, 2015). Gewichtsstigma en discriminatie zijn namelijk veel voorkomende ervaringen die worden gerapporteerd door mensen met
obesitas (Puhl & Suh, 2015).

28 september 2020

13

Gewichtsstigma & -discriminatie
Gewichtsstigma uit zich voornamelijk in negatieve attitudes op basis van iemands gewicht. Deze
negatieve attitudes karakteriseren mensen met obesitas als lui, minder competent, gebrek aan
zelfdiscipline en wilskracht, niet volgzaam, slordig en waardeloos (Puhl & Brownell, 2003; Puhl &
Heuer, 2009; Teachman, Gapinski,

Brownell, Rawlins & Jeyaram, 2003; Puhl & King, 2013).

Stigmatisering van mensen met obesitas wordt in de maatschappij vaak getolereerd en
gerechtvaardigd vanuit de perceptie dat stigma en schaamte mensen met obesitas motiveren om
gewicht te verliezen (Pont et al., 2017; Puhl & Heuer, 2010). Echter toont toenemend
literatuuronderzoek aan dat het tegenovergestelde waar is (Jackson, 2016; Puhl & Suh, 2015; Hunger
et al, 2015). Stigma wordt geassocieerd met ongunstige gezondheidsconsequenties, zoals eetbuiten,
toenemende voedselconsumptie, vermijden van fysieke activiteiten, fysiologische stress,
gewichtstoename en verminderd gewichtsverlies (Puhl & Suh, 2015; Jackson, 2016). Daarnaast geeft
gewichtsstigma een verhoogd risico op depressies en angststoornissen, laag zelfbeeld,
lichaamsontevredenheid, suïcidale gedachten en slechtere schoolprestaties (Puhl & King, 2013;
Jackson, 2016). Het verband tussen gewichtsstigma en ongunstige gezondheidsuitkomsten, suggereert
dat, gewichtsstigma een belemmering kan zijn voor poging tot gezondheidsverbetering en welzijn en
mogelijk een toenemend risico van gedrag dat obesitas versterkt (Puhl & Suh, 2015; Jackson, 2016;
Puhl & King, 2013).
Naast gewichtsstigma kunnen mensen met obesitas ook te maken krijgen met
gewichtsdiscriminatie (Jackson & Beeken & Wardle, 2015; Jackson, 2016; Puhl, 2008). Discriminatie
onderscheidt zich van stigma, omdat het gaat over een ongelijke en oneerlijke behandeling van
mensen op basis van hun gewicht (Puhl, 2008). Mensen die gewichtsdiscriminatie ervaren rapporteren
een slechtere levenstevredenheid en verminderde kwaliteit van leven (Jackson et al., 2015). Daarnaast
wordt gewichtsdiscriminatie in verband gebracht met verhoogde bloeddruk (Major, Eliezer & Rieck,
2012), chronische ontstekingen (Sutin, Stephan, Luchetti & Terracciano, 2014), grotere ziektelast,
slechtere fysieke gezondheid (Sutin, Stephan, Carretta & Terracciano, 2015), en zelfs verhoogd risico
op mortaliteit (Sutin, Stephan & Terracciano, 2015; Jackson, 2016).
De negatieve gevolgen van gewichtsstigma en -discriminatie kunnen leiden tot sociale isolatie
en het vermijden van gezondheidszorg (Puhl & King, 2013; Pont et al., 2017). Mensen met obesitas
kunnen vanuit de angst voor of ervaring van gewichtsstigma en -discriminatie een barrière voelen tot
de toegang van gezondheidszorg (Pont et al., 2017). Daarnaast kunnen mensen met obesitas zich
schamen over hun gewicht en hierdoor (preventieve) gezondheidsmetingen vermijden (Amy, Aalborg,
Lyons, & Keranen, 2006). Wanneer mensen met obesitas wel gebruik maken van gezondheidszorg
wordt er onder andere gerapporteerd dat zij zich niet gerespecteerd, afgewezen en boos voelen door
opmerkingen over hun gewicht die gemaakt worden door artsen (Puhl & King, 2013; Thompson &
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Thomas, 2000). Mensen met obesitas kunnen adviezen van artsen omtrent gewichtsverlies dan ook
als indringend ervaren, wat weer kan leiden tot vermijden van gezondheidzorg in de toekomst (Amy
et al., 2006). Barrières kunnen ook ontstaan wegens wantrouwen richting de arts op het gebied van
het verkrijgen van ongelijke zorg en ongelijke behandeling op basis van gewichtsdiscriminatie (Amy et
al., 2006). Daarnaast kan het ontbreken van medische apparatuur in de juiste maat, bijvoorbeeld de
band voor de bloeddrukmeter, een vorm van gewichtsdiscriminatie zijn (Amy et al., 2006).

2.4

Artsenperspectief

De ervaren stigmatisering door artsen uit het patiëntenperspectief wordt in de literatuur bevestigd
(Phelan et al., 2015; Puhl & King, 2013; Pont et al., 2017). Uit onderzoek blijkt dat artsen obesitas
kunnen associëren met oneerlijkheid, slechte hygiëne, luiheid, lagere intelligentie en het ontbreken
van zelfcontrole (Pont et al., 2017; Puhl & Heuer, 2009; Puhl & King, 2013). Daarnaast kunnen artsen
voor patiënten met een hoger BMI minder respect hebben, minder verlangen om de patiënt te helpen,
als meer vervelend om te behandelen ervaren, en een grotere tijdsverspilling vinden (Puhl & King,
2013; Hebl & Xu, 2001; Huizinga, Cooper, Bleich, Clark & Beach, 2009). Negatieve attitudes kunnen
zowel expliciet als impliciet zijn. Expliciete attitudes bestaan uit bewuste meningen en
geloofsovertuigingen en uiten zich vaak in verbale communicatie. Impliciete attitudes zijn automatisch
en bestaan vaak buiten het bewustzijn om (Sabin, Marini & Nosek, 2012; Phelan et al., 2015). De
combinaties van expliciete en impliciete negatieve attitudes omtrent obesitas kunnen leiden tot
slechtere patiëntgerichte communicatie, wat geassocieerd is met lagere therapietrouwheid,
wantrouwen en slechtere herstel en geestelijke gezondheidsuitkomsten (Phelan et al., 2015). Deze
negatieve attitudes bestaan zelfs onder artsen die gespecialiseerd zijn in het behandelen van obesitas
(Puhl & King, 2013; Sabin et al., 2012). Daarnaast kan gewichtsstigma bij artsen leiden tot
gewichtsdiscriminatie in de gezondheidszorg (Phelan et al., 2015; Puhl & King, 2013). Pont et al., (2017)
beschrijven dat artsen minder tijd besteden aan consulten met patiënten met obesitas dan aan
patiënten met een lager BMI en dat artsen minder geneigd zij tot preventieve screenings bij deze groep
patiënten.
Hoewel een groot deel van de huisartsen de maatschappelijke opvatting deelt dat obesitas
voornamelijk veroorzaakt wordt door persoonlijk gedrag, is obesitas volgens huisartsen een
gezondheidsprobleem dat niet genegeerd mag worden (Blackburn & Stathi, 2019). Echter beschrijven
huisartsen tegelijkertijd dat lichaamsgewicht een persoonskenmerk is waar zij niet graag kritiek op
leveren (Blackburn & Stathi, 2019). Huisartsen lijken door dit spanningsveld gevangen te zitten tussen
hun professionele rol en maatschappelijke opvattingen (Blackburn & Stathi, 2019). Daarnaast schatten
de meeste huisartsen de motivatie van patiënten tot gewichtsverlies significant lager in dan deze
daadwerkelijk is (Puhl & King, 2013; Befort et al, 2006). Op deze manier ontstaat er een wanverhouding
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tussen percepties van huisartsen en de ervaringen van patiënten, wat een gevaar kan vormen voor de
arts-patiënt relatie en de communicatie over gezonde gedragsverandering (Puhl & King, 2013; Mold &
Forbes, 2011). Waar patiënten eerder geneigd zijn om obesitas te verklaren vanuit hormonale
problemen, traag metabolisme, stress en laag inkomen, lijken huisartsen meer geneigd obesitas te
koppelen aan overeten (Ogden et al., 2001).

Rol van de huisarts bij obesitas
Campbell et al. (2000) beschreven 20 jaar geleden dat huisartsen een sterke positieve zienswijze over
hun (belangrijke) rol en verantwoordelijkheden hebben betreft management en preventie van
obesitas. Echter geven de huisartsen in dit onderzoek ambivalente uitspraken, enerzijds zien de
huisartsen zichzelf als goed voorbereid om obesitas te behandelen, maar daarnaast geloven huisartsen
dat de efficiëntie in gewichtsmanagement gelimiteerd is. Dit maakt het behandelen van obesitas voor
huisartsen professioneel niet belonend (Campbell et al., 2000). Het behandelen van obesitas bestond
in de tijd van dit onderzoek uit voorzieningen voor een voedings- en beweegadvies, echter werd er
weinig ingezet op het behalen en onderhouden van een leefstijlverandering (Campbell et al., 2000).
Bocquier et al. (2005) beamen in hun onderzoek dat een groot deel van de huisartsen vinden dat zij
een verantwoordelijke rol hebben in de aanpak van obesitas, maar dat zij deze rol niet effectief uit
kunnen voeren. In dit onderzoek was bijna 60% van de huisartsen pessimistisch over de patiënt zijn
mogelijkheden tot gewichtsverlies (Bocquier et al., 2005).
Volgens van der Valk et al. (2019) ligt de focus bij obesitas vaak op de behandeling en wordt
adequate diagnostiek door onder andere huisartsen grotendeels overgeslagen. Het overslaan van
diagnostiek kan leiden tot ineffectieve behandeling wat tot frustratie leidt bij zowel huisartsen als
patiënten. Adequate diagnostiek kan daarentegen bijdragen aan betere behandelresultaten en
vermindering van gewichtsstigma (van der Valk et al., 2019).

Barrières
Ondanks dat huisartsen vinden dat zij een verantwoordelijke rol hebben in de aanpak van obesitas lijkt
er een gebrek aan bekendheid en kennis van de richtlijnen omtrent obesitas in huisartsenpraktijken
(Mazza, McCarthy, Carey, Turner & Harris, 2019). In de literatuur wordt daarnaast beschreven dat het
onderwerp obesitas vaak vermeden wordt in gesprekken met patiënten, omdat praten over gewicht
gevoelig ligt bij patiënten volgens huisartsen (Schmuhl et al., 2019; Blackburn & Stathi, 2019; Glenister,
opie & Wright, 2018). Daarnaast suggereren Schmuhl et al. (2019) dat er een gebrek is aan
communicatietraining over obesitas. Huisartsen zouden getraind moeten worden op zelfbewustzijn
omtrent persoonlijke attitudes over gewicht zodat verbale en non-verbale gewichtsdiscriminatie
voorkomen wordt (Sabin et al., 2012).
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Overige barrières die genoemd worden in de literatuur zijn tijdsdruk, tegenzin om bij te dragen
aan de patiënt zijn last (in het bijzonder bij comorbiditeit zoals psychiatrie), gebrek aan bewustzijn over
de services waar patiënten naar verwezen kunnen worden, angst om de patiënt te overvallen/voor het
blok te zetten en angst om de patiënt te verliezen, tegenzin om af te wijken van de agenda gezet door
de patiënt en het onvermogen van huisartsen om zich te kunnen relateren aan de ervaringen van
patiënten omtrent gewichtsissues (Mezza et al., 2019). Versterkers om het gesprek omtrent obesitas
te voeren zijn het hebben van een sterke huisarts-patiënt relatie en het voelen van
verantwoordelijkheid naar de patiënt om het gewicht aan te kaarten (Mezza et al., 2019).

2.5

Conceptueel model

Samenvattend kan er worden gesteld dat de theoretische concepten ‘shared decision-making’,
‘patient empowerment’ en ‘health literacy’ in de Nederlandse maatschappij steeds meer op de
voorgrond komen te staan. Deze ontwikkeling is van invloed op de rolverdeling tussen huisartsen en
patiënten. Daarnaast heeft gewichtsstigma een grote invloed op huisartsen en patiënten en de relatie
die zij met elkaar hebben. Gewichtsstigma heeft niet alleen een negatieve invloed op de gezondheid
van de patiënt, maar ook op de mate waarin een patiënt omgaat met gezondheid en gezondheidszorg
(patiënt empowerment). Gedeelde besluitvorming (shared decision-making) komt tot stand wanneer
een meer gelijkwaardige relatie tussen huisarts en patiënt ontstaan, echter leidt gewichtsstigma tot
barrières bij beiden. Het model van Elwyn et al. (2016) in figuur 2 is hierdoor niet volledig wanneer
onderzocht wordt hoe gesprekken over obesitas tussen huisartsen en patiënten vormgegeven kunnen
worden. Er is daarom de keuze gemaakt om het model van Elwyn et al. (2016) aan te passen wat geleidt
heeft tot figuur 3.

Figuur 3. Conceptueel model
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3. Methoden
In hoofdstuk drie wordt beschreven welke methoden er zijn gebruikt om de hoofd- en deelvragen van
dit onderzoek te beantwoorden. Hierbij wordt nader ingegaan op het onderzoeksdesign, de
dataverzameling, de data-analyse, de validiteit en betrouwbaarheid en als afsluiting de ethische
overwegingen.

Samenwerking PON
Voor dit onderzoek is er een samenwerking geweest met Partnerschap Overgewicht Nederland (PON).
De samenwerking bestond uit verschillende elementen. Allereerst is er bij aanvang van het onderzoek
samen met PON gebrainstormd over de onderzoeksvraag en -opzet. Vervolgens heeft PON
contactgegevens van een aantal huisartsen aangedragen. Daarnaast heeft PON dit onderzoek
meerdere malen van feedback voorzien.

3.1

Design

Op basis van de onderzoeksvraag is er gekozen voor een kwalitatief onderzoeksdesign. Bij kwalitatief
onderzoek ligt de focus op sociale processen en betekenisgeving van de mensen die onderzocht
worden, wat zich goed leent voor de hoofd- en deelvragen binnen dit onderzoek. Tijdens dit onderzoek
zijn er diepte-interviews met huisartsen (artsenperspectief) en mensen met obesitas
(patiëntenperspectief) uitgevoerd. Het doel was, doormiddel van kwalitatief onderzoek, deze twee
perspectieven in kaart te brengen en met elkaar te vergelijken.

3.2

Respondenten

Er zijn twee verschillende groepen respondenten geïnterviewd, namelijk vijf huisartsen
(artsenperspectief) en tien mensen met obesitas (patiëntenperspectief). Er is bewust gekozen om de
mensen met obesitas tijdens het werven en de interviews niet te labelen als patiënten omdat dit tot
gemengde gevoelens kan leiden. Omdat zij in dit onderzoek het patiëntenperspectief
vertegenwoordigen, zal echter binnen dit onderzoek wel de term patiënt worden aangehouden. Het
werven van de respondenten verliep via verschillende strategieën.

Huisartsen
Er is bewust gekozen om huisartsen te benaderen die al affiniteit hadden met het onderwerp obesitas
en daarnaast al waren benaderd voor de ketenaanpak obesitas, omdat zij zich waarschijnlijk meer
bewust zijn van de onderliggende processen die spelen tijdens de gesprekken omtrent obesitas
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(aanname). De verwachting hierbij was het verkrijgen van meer diepgang tijdens de interviews. Er zijn
via deze doelgerichte steekproef vier huisartsen akkoord gegaan met een interview. Contactgegevens
zijn verkregen via Partnerschap Overgewicht Nederland (drie huisartsen) en de Gemeente Rotterdam
(1 huisarts). Er was nog één huisarts geworven op basis van een sneeuwbalsteekproef.

Patiënten
De patiënten zijn geworven via een gelegenheidsteekproef. Er is contact gelegd met support- en
actiegroep ‘Dikke Vinger’ waarna twee mensen akkoord zijn gegaan met een interview. Er is gekozen
om ‘Dikke Vinger’ te benaderen daar zij zich inzetten voor een gelijkwaardige behandeling van mensen
met overgewicht waarbij zij strijden tegen gewichtsstigma en –discriminatie. Gezien deze thema’s
binnen dit onderzoek centraal staan was het interessant om te kijken naar de overeenkomsten en
verschillen met de andere patiënten. Na contact met de ‘Nederlandse Obesitas Kliniek’ (NOK) hebben
de overige acht patiënten geregeerd op het verzoek tot deelname aan dit onderzoek, wat geplaatst
werd op de Facebookgroep van het NOK. Er waren meer dan acht aanmeldingen, waardoor er is
gekozen om te selecteren op basis van wie als eerste gereageerd had. Er is gekozen om te werven via
het NOK, omdat het dan zeker was dat de patiënten een BMI van minimaal 30 hebben of recent hebben
gehad. Bij het benaderen van de patiënten was er naast een BMI van minimaal 30 nog een
inclusiecriteria namelijk: de respondent moet een gesprek hebben gehad met zijn/haar huisarts over
hun gewicht. Deze inclusiecriteria is duidelijk vermeld bij de benadering en alle patiënten voldeden
hieraan. Na het interviewen van acht patiënten was datasaturatie behaald, echter is ervoor gekozen
dit aan te vullen met twee patiënten om hier zeker van te zijn.

De huisartsen en patiënten zijn digitaal benaderd, voornamelijk via e-mail. Hierbij werd uitleg gegeven
over het onderzoek en wat er van de respondent verwacht werd. Er werd gevraagd of de respondent
wilde deelnemen aan het onderzoek en via welk middel (video- of audiobellen). Indien de respondent
akkoord ging met deelname aan het onderzoek werd er een afspraak voor het afnemen van het
interview ingepland en werd het informed consent (bijlage 3) formulier verstuurd.

3.3

Dataverzameling

Tijdens dit onderzoek was er één onderzoeksmethode dominant, namelijk het afnemen van
individuele diepte-interviews. Mortelmans (2007) beschrijft dat het kwalitatieve onderzoeksdesign zo
open mogelijk en holistisch van aard is. Om dit na te streven, maar ook te kunnen garanderen dat alle
concepten uitgevraagd werden, is er gekozen voor semi-gestructureerde interviews. Interviewen met
een topiclijst geeft structuur aan het interview, maar biedt ook ruimte voor verhalen en doorvragen
(Mortelmans, 2007).
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Er zijn twee topiclijsten gemaakt waarbij de eerste zich richt op het artsenperspectief en de
ander op het patiëntenperspectief. De topiclijsten (bijlage 1 & 2) zijn gecreëerd op basis van het
conceptmodel wat binnen dit onderzoek centraal staat (figuur 4) en de hoofd- en deelvragen. De twee
topiclijsten zijn op elkaar afgestemd, zodat er tijdens de data-analyse een vergelijking gemaakt kon
worden tussen beide perspectieven. De hoofdthema’s zijn bij beide topiclijsten hetzelfde namelijk:
obesitas algemeen, gewichtsstigma en –discriminatie, het gesprek over obesitas tussen huisarts en
patiënt, en ‘shared decision-making’, ‘patient empowerement’ en ‘health literacy’. Beide topiclijsten
werden na het eerste interview geëvalueerd en aangevuld met een aantal vragen. De interviews
werden opgenomen met een geluidsrecorder waarvoor vooraf ‘informed consent’ was getekend door
de huisarts of patiënt. Aangezien de recorder tijdens de interviews niet zichtbaar was voor de
huisartsen en patiënten is er voor het starten van de recorder en bij aanvang van de geluidsopname
om mondelinge toestemming gevraagd voor geluidsopname.
Huisartsen: Er zijn vijf huisartsen geïnterviewd waarvan één face-to-face, één middels videobellen en
drie middels audiobellen. De tijdsduur van de interviews lag binnen de groep huisartsen tussen de 32
en de 76 minuten. Het afnemen van de interviews heeft plaats gevonden tussen 29-05-2020 en 25-062020.
Patiënten: Er zijn tien patiënten geïnterviewd voor het patiëntenperspectief. Er is binnen deze groep
één gecombineerd interview geweest waarbij twee patiënten gezamenlijk werden geïnterviewd. Er
zijn twee interviews middels audiobellen en zeven interviews middels videobellen afgenomen. Het
afnemen van de interviews vond plaats tussen 01-05-2020 en 15-05-2020 waarbij de tijdsduur van de
interviews tussen de 44 en de 100 minuten lag.

3.4

Data-analyse

De geluidsopnames van de interviews zijn volledig en anoniem getranscribeerd. Vervolgens zijn de
transcripten open gecodeerd waarbij opvallende en relevante stukken data uit de interviews werden
toegekend aan codes zoals ‘gesprek met de huisarts’, ‘stigma maatschappij’ en ‘rolverdeling’. Er zijn
44 codes geïdentificeerd in de fase van het open coderen. Een deel van de codes bestond uit data uit
beide groepen, maar er zijn ook codes met alleen data uit de groep huisartsen of de groep mensen
met obesitas. De tweede fase bestond uit axiaal coderen, waarbij de codes werden verdeeld in
categorieën en subcategorieën die gelinkt zijn aan de concepten die centraal staan in dit onderzoek
(Mortelmans, 2007). Een voorbeeld hiervan is de categorie ‘het gesprek over obesitas’, waar meerdere
subcategorieën van codes onder vielen zoals ‘barrières’, ervaring gesprek met huisarts’ en ‘het
gesprek’. De laatste fase bestond uit selectief coderen waarbij er gezocht werd naar relaties tussen
de categorieën, waarna deze verbonden werden aan het conceptueel model, om een antwoord te
kunnen geven op de onderzoeksvraag. Zo bleek het gebrek aan effectieve behandelmethoden te
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relateren aan het gesprek starten, maar ook aan het gesprek vormgeven. De data-analyse is gestart
inductief coderen en gedurende het proces overgegaan naar deductief coderen.

3.5

Validiteit en betrouwbaarheid

Om de validiteit van dit onderzoek te verhogen is er alvorens er gestart werd met het afnemen van
interviews begonnen met het afnemen van twee proefinterviews. De validiteit is daarnaast verhoogd
doordat de onderzoeker getracht heeft zo objectief en open mogelijk te blijven tijdens de interviews
en de analyse. Niet alleen is er gezocht naar bevestigingen van de aannames die vanuit de literatuur
geschetst werden, maar ook naar tegenstrijdige bevindingen. Als laatste is er om de validiteit te
verhogen een membercheck uitgevoerd. Het hoofdstuk resultaten (hoofdstuk 4) is naar alle
respondenten gestuurd.
Een hoge betrouwbaarheid is bij kwalitatief onderzoek een uitdaging, omdat er een sociaal
verschijnsel onderzocht wordt. Om de betrouwbaarheid van dit onderzoek te verhogen is het
onderzoek zo duidelijk en kritisch mogelijk beschreven. Tevens is het gehele onderzoek uitgevoerd
door één onderzoeker wat maakt dat er een consistente werkwijze is gehanteerd. De zelfreflectie
hiervan komt aan bod in de discussie. De samenwerking met Partnerschap Overgewicht Nederland
(PON) heeft geen invloed gehad op de data en analyse, de onderzoeker heeft dit zelfstandig
uitgevoerd. Doordat er gebruik is gemaakt van geluidsopnames tijdens de interviews ligt een groot
gedeelte van de data vast en wordt eventuele bias hierdoor verkleind. De codes die voorgekomen zijn
uit de data werden besproken met de scriptiebegeleider. Tevens waren er tijdens dit onderzoek naast
de scriptiebegeleider nog twee meelezers, namelijk een projectleider van PON en een medestudent,
om de betrouwbaarheid te verhogen.

3.6

Ethische overwegingen

De respondenten werden persoonlijk benaderd door de onderzoeker via e-mail en gevraagd voor
deelname aan het onderzoek. Hierbij is uitleg gegeven over het doel van het onderzoek, de rol van de
onderzoeker, gebruik van geluidsopnames en de behandeling van verkregen data. Voorafgaand aan
de interviews werd de goedkeuring van de respondenten vastgelegd middels informed consent.
Vanwege COVID-19 was directe ondertekening van het informed consent niet mogelijk. Hierdoor is het
informed consent vastgelegd op de volgende twee manieren: (1) huisartsen en patiënten hebben het
informed consent ondertekend en ingescand verstuurd via de mail of (2) huisartsen en patiënten
hebben middels alleen een mailbericht laten weten akkoord te gaan met de informatie in het informed
consent. Daarnaast werd er nogmaals een mondelinge informed consent vastgelegd tijdens de
geluidsopnames van het interview. Citaten van respondenten werden binnen dit onderzoek
geanonimiseerd.
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4. Resultaten
In hoofdstuk vier worden de resultaten van dit kwalitatieve onderzoek besproken. De centrale thema’s
vanuit de interviews zullen hierin leidend zijn. Allereerst wordt er een beschrijving gegeven van de
kenmerken van de respondenten. Vervolgens worden de resultaten weergeven van de thema’s
obesitas, gewichtsstigma en –discriminatie en in gesprek gaan over obesitas. Het laatste thema is
opgesplitst in het gesprek starten en rolverdeling en vormgeving tijdens het gesprek. Afsluitend worden
de belangrijkste resultaten kort samengevat.

4.1

Kenmerken respondenten

In tabel 1 en 2 worden de karakteristieken van de huisartsen en patiënten die deelnamen aan dit
onderzoek weergegeven.
Kenmerken huisartsen
Geslacht

Leeftijd

Regio

Jaren werkervaring

Werving via

Interview afgenomen via

(opleiding niet
meegerekend)
Huisarts 1

♂

50

Rotterdam

20 jaar

PON

Whereby (videobellen)

Huisarts 2

♂

38

Rotterdam

7,5 jaar

Gemeente

Audiobellen

Rotterdam
Huisarts 3

♀

50

Rotterdam

15 jaar

PON

Audiobellen

Huisarts 4

♀

44

Rotterdam

8 jaar

PON

Face-to-face

Huisarts 5

♂

32

Nijmegen

2 jaar

Respondent uit

Audiobellen

de andere groep

Tabel 1. Kenmerken groep huisartsen
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Kenmerken patiënten
Geslacht

Leeftijd

Werving via

Start overgewicht

Eetgewoonten die in verband

Diëten

kunnen staan met obesitas
Patiënt 1

♀

46

Dikke vinger

Pubertijd

Eetbuien vanuit emotie

Beweging in de vorm van

Maagverkleining

sport
Meerdere diëten

Interview
afgenomen via

Onbekend

Nee

Whereby

Meerdere diëten

Altijd blijven sporten, 3

Ja in 2019

Whereby

geprobeerd

keer per week

Op vierjarige leeftijd op

Ja, met periodes heel veel

Ja in 2019

Whereby

dieet gezet, daarna

gesport

Wisselend, maar ook

Nog niet, uitgesteld

Whereby

periodes van 3 keer per

vanwege COVID-19

geprobeerd
Patiënt 2

Patiënt 3

♀
♀

32

39

NOK

NOK

pubertijd

Kindertijd

Eetbuien vanuit emotie

Periodes van te veel eten

eigenlijk altijd op dieet
Patiënt 4

♀

46

NOK

Kindertijd

Opgegroeid in een gezin met

Alle diëten geprobeerd

een Bourgondisch eetpatroon

week naar de sportschool
Patiënt 5

♀

24

NOK

Pubertijd

Eetbuien vanuit emotie

Alle diëten geprobeerd

Nee

Ja in 2019

Whatsapp
videobellen

Patiënt 6

♀

43

NOK

Jong volwassene

Eetbuien vanuit emotie

Meerdere diëten

(gecombineerd

geprobeerd en tweejarig

interview)

programma onder

Wandelen

Ja in 2019

Audiobellen

Nee

Ja in 2019

Audiobellen

Drie keer per week naar de

Ja in 2019

Whereby

begeleiding
Patiënt 7

♀

39

NOK

Jong volwassene

(gecombineerd

Onregelmatig eten en te veel

Meerde diëten

eten

geprobeerd.

Eetbuien vanuit emotie

Alle diëten geprobeerd

interview)
Patiënt 8

♀

53

NOK

Jong volwassene

sportschool en wandelen
Patiënt 9

Patiënt 10

♀
♀

60

25

NOK

Dikke vinger

Pubertijd

Kindertijd

Soms met stress verkeerde

Meerdere diëten

3 keer per week naar de

keuzes

geprobeerd

sportschool

Eetbuien vanuit emotie

Veel diëten geprobeerd

Meerder keren per week

Ja in 2019

Nee

Wherby

naar de sportschool

Tabel 2. Kenmerken groep patiënten
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4.2

Obesitas

Allereerst zal er beschreven worden welk beeld er heerst over obesitas onder de huisartsen en de
patiënten. Hierbij wordt tevens inzichtelijk gemaakt waardoor obesitas veroorzaakt wordt volgens de
huisartsen en de patiënten.

Artsenperspectief
Wanneer de huisartsen gevraagd werd wat zij kunnen vertellen over obesitas wordt door allen direct
de link gelegd met gezondheidsrisico’s en comorbiditeit zoals diabetes, gewrichtsklachten en hart- en
vaatziekten. Twee huisartsen benoemden ook het verergeren van COVID-19 klachten bij obesitas.
Obesitas wordt door de huisartsen gezien als een toenemend complex probleem in Nederland met
zowel medische als sociale consequenties. Daarnaast is obesitas volgens de huisartsen geen
enkelvoudig probleem met een duidelijke behandeling. Een enkele huisarts benoemde dat obesitas
een onderschat probleem is en behoort tot een van de meest voorkomende doodsoorzaken in
Nederland. Samenvattend lijken de huisartsen obesitas als een ziekte of in ieder geval als grote risico
factor te zien voor ziekten. Een huisarts benadrukt dat obesitas mogelijk nog niet vaak genoeg als
ziekte wordt gezien: ‘’Het is natuurlijk een ziekte volgens de WHO, maar ik denk dat we het toch vaak
niet echt als ziekte zien.’’ (Huisarts 3).

Patiëntenperspectief
Binnen de groep patiënten lijken de meningen verdeeld over het beschouwen van obesitas als een
ziekte. Dit contrast lijkt met name voor te komen uit de werving van respondenten. De respondenten
geworven vanuit actiegroep ‘Dikke Vinger’ zien obesitas niet als een ziekte. Zo vertelt een patiënt dat
obesitas geen ziekte is en juist een bijwerking van een ziekte kan zijn: ‘’Wat is het ziektebeeld dan? Er
wordt heel vaak een causaal verband getrokken tussen gewicht en verhoogde risico’s, maar dik zijn is
niet per se een reden van verhoogd risico.’’ (Patiënt 1, Dikke Vinger). Volgens deze patiënt kan obesitas
ook juist een bijwerking van een ziekte zijn. Bijvoorbeeld dat het lichaam een bepaald afweersysteem
heeft om insuline resistentie aan te vechten waardoor iemand dikker wordt.
Waar de patiënten vanuit ‘Dikke Vinger’ hun eigen gewicht als feitelijk ‘dik’ of ‘hoog’
omschreven werden er echter door de patiënten geworven vanuit de Nederlandse Obesitas Kliniek
(NOK) meer negatieve associaties gemaakt met obesitas. Een van deze patiënten labelt obesitas als
een ziekte: ‘’Ja, obesitas voelt voor mij wel echt als een ziekte.’’ (Patiënt 2, NOK). Bij het beschrijven
van het gewicht geven de patiënten vanuit het NOK dezelfde objectieve omschrijvingen als de
respondenten van Dikke Vinger, maar benoemden daarnaast negatieve associaties zoals ongezond, te
zwaar of koppelde het omschrijven van hun gewicht aan afvalpogingen of de maagverkleining. Zo
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vertelt een patiënt van NOK: ‘’Mijn gewicht werd steeds slechter dus slecht, slechter, slechtst.’’ (Patiënt
3, NOK).

4.2.1

Oorzaak

Artsenperspectief
Alle huisartsen beaamden een genetische component als veroorzaker van obesitas, maar lijken
daarnaast de oorzaak meer te zoeken in de omgeving van patiënten met obesitas. Hierin wordt een
tweedeling gemaakt tussen het gezin en de maatschappij waarbij (aangeleerd) gedrag als oorzaak voor
obesitas verantwoordelijk wordt gesteld. Het gezin waarbinnen iemand opgroeit vormt de basis van
leefstijl volgens de huisartsen. Kinderen gaan mee in de gewoonten van hun ouders. Als ouders
ongezond eten of te veel intake tot zich nemen en te weinig bewegen is dat wat kinderen als
voorbeeldfunctie krijgen: ‘’We hebben ook kinderen met diabetes type 2 en dat kwam vroeger echt
nooit voor. Ja, echt leefstijl daar kan ik echt niets anders van maken hoor.’’ (Huisarts 4). Een aantal
huisartsen halen ook aan dat kinderen op jonge leeftijd en in hoge mate al suikerhoudende drankjes
als Wicky krijgen. Een huisarts benoemde dat er soms nog verbanden te zien zijn bij bepaalde etniciteit
waar een ander eetpatroon wordt nageleefd. Daarnaast kunnen kinderen ook buiten het directe gezin
verkeerd eetgedrag aanleren, bijvoorbeeld als kinderen veel snoep krijgen van opa’s en oma’s.
Naast het gezin draagt ook de maatschappij volgens de huisartsen bij aan risicovol gedrag voor
obesitas. Volgens alle huisartsen heerst er binnen de Nederlandse maatschappij een enorm gemak om
hoogcalorisch voedsel van slechte kwaliteit te nuttigen voor een hele geringe prijs. Daarnaast wordt
volgens een deel van de huisartsen, het toegeven aan verlangens als normaal gevonden binnen de
Nederlandse maatschappij en zijn er veel prikkels, zoals reclame, die aanzetten tot eten. Mensen
hebben een steeds drukker leven waardoor voldoende beweging erbij inschiet. Een huisarts
benoemde daarnaast het fenomeen van groepsdruk in de puberteit, waarbij er wordt aangespoord tot
ongezond eten of het weggooien van boterhammen. Dezelfde huisarts benoemde dat voeding binnen
de Nederlandse cultuur ook vaak gekoppeld wordt aan een sociale context zoals gezelligheid of aan
emoties zoals troost of beloning. Concluderend lijken de huisartsen de oorzaken van obesitas
grotendeels te verklaren vanuit leefstijl.
Overige oorzaken die werden genoemd door de huisartsen zijn medische componenten zoals
hormonale disbalans, alcoholgebruik, slecht slaappatroon, stress en angst veroorzaakt door
bijvoorbeeld gewichtsstigma of vanuit sociale problematiek zoals schulden. Zo vertelt een huisarts dat
financiële situatie ook belangrijk is: ‘’Maar het is vaak een soort omgeving die maakt dat je toch minder
aandacht hebt voor de lange termijn, juist omdat je soms op korte termijn meer problemen hebt zoals
schulden of geen werk.’’ (Huisarts 3).
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Patiëntenperspectief
Wanneer de groep patiënten werd gevraagd welke oorzaken er aan obesitas ten grondslag liggen lijken
de antwoorden grotendeels overeen te komen met de huisartsen namelijk: eetstoornissen, medicatie,
genetisch (aanleg), medische aandoeningen zoals een schildklierafwijking, disbalans in hormonen
(PCOS), mislukken van afvalpogingen, verkeerde keuzes maken in voeding, te veel eten en te weinig
bewegen. Echter lag de nadruk bij de patiënten minder op leefstijl als algemene oorzaak voor obesitas
dan bij de huisartsen. Wanneer aan de patiënten werd gevraagd wat hun persoonlijke oorzaak was
voor obesitas werd opvallend genoeg door bijna alle patiënten een (deels) verstoorde relatie met
voeding benoemd. Meer dan de helft van de respondenten benoemde eetbuiten te hebben of noemde
zichzelf een ‘emotie eter’. Stress werd een aantal keer genoemd als veroorzaker van dit eetgedrag,
bijvoorbeeld door een echtscheiding. Naast voeding gaf meer dan de helft van de patiënten aan dat zij
het idee hebben erfelijk belast te zijn met overgewicht. Zo vertelt een patiënt dat ze dezelfde
problemen bij haar dochter terugziet: ‘’Ik gaf borstvoeding, maar mijn gewicht bleef gewoon op
hetzelfde terwijl je hoopt of dacht met borstvoeding gaan die zwangerschapskilo’s er wel af. Ik zie bij
mijn dochter exact hetzelfde ontstaan. Zij geeft borstvoeding en ze komt aan.’’ (Patiënt 9, NOK).
De overige patiënten ontkennen erfelijke belasting niet, maar gaven wel aan dat er
verschillende gradaties van overgewicht zijn binnen de familie. Er werd door meerdere patiënten
genoemd dat zij het idee hebben sneller aan te komen dan de meeste mensen bij eenzelfde
voedingspatroon: ‘’Niemand wordt dik van water, maar ik word wel snel dik.’’ (Patiënt 8, NOK).
Overige oorzaken die werden genoemd door de patiënten als oorzaak voor obesitas bij henzelf waren:
diëten, overgang, medicatie, hormonale disbalans en weinig bewegen.

4.3

Gewichtsstigma & -discriminatie

Gerelateerd aan het beeld wat heest over obesitas, maar een ook op zichzelf staand thema is
Gewichtsstigma en –discriminatie.
Artsenperspectief
Alle huisartsen waren tijdens de interviews van mening dat er gewichtsstigma heerst binnen de
Nederlandse maatschappij. Zo vertelt een huisarts het dapper te vinden als patiënten naar de praktijk
komen om over hun obesitas te praten: ‘’Ja ik denk zeker dat er een stigma heerst in de maatschappij.
En mensen die er zelf mee komen vind ik dapper in de praktijk, want ik denk dat een heleboel mensen
zich uit schaamte of omdat ze het te lastig vinden gewoon ook niet komen.’’ (Huisarts 5). Er is volgens
de huisartsen een negatieve associatie met obesitas en er werd meerdere malen genoemd dat ‘eigen
schuld’ en het ‘ontbreken van grenzen betreft eten’ een veelvoorkomende gedachte is over mensen
met obesitas in Nederland. Meer dan de helft van de huisartsen gaf toe ook wel eens vooroordelen te
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ervaren bij het zien van iemand met obesitas. Echter benadrukken zij hier wel alert op te zijn en deze
gedachten te corrigeren, om zo objectief mogelijk de klacht te benaderen. Zo vertelt een huisarts alert
te zijn op het leggen van automatische verbanden tussen gewicht en klachten: ‘’Ik zou zeggen je laat
je vooroordelen nooit achter je. Maar ik probeer daardoor juist te voorkomen dat ik dat ik steeds
relaties leg tussen de klacht waarvoor iemand komt en het overgewicht.’’ (Huisarts 3).
Tevens werd er benoemd dat er een duidelijk verschil is tussen matig overgewicht, wat meer
sociaal geaccepteerd is in Nederland, en obesitas. Daarnaast werd er door enkele huisartsen gesteld
dat gewichtsstigmatisering ook voorkomt onder mensen met obesitas (naar elkaar) en dat het voor
mensen die geen obesitas hebben lastig kan zijn om zich in te leven. Een enkele huisarts benoemde
dat het gebrek aan inlevingsvermogen ook onder huisartsen kan spelen, vooral wanneer de huisarts
zelf geen ervaring heeft met (pogingen tot) afvallen en hierdoor niet weet hoe ingewikkeld dit is.

Patiëntenperspectief
Net als de huisartsen waren ook alle patiënten van mening dat er gewichtsstigma heerst in de
Nederlandse maatschappij. Opvallend is dat de helft van de patiënten aangaf zelf nooit
gestigmatiseerd te zijn. Wel werd benoemd dat vanuit sociale media, tv en grapjes afgeleid kan worden
dat er een negatief beeld heerst over mensen met obesitas: ‘’Zelf niet ervaren, maar in zijn
algemeenheid heb ik wel de indruk dat men denkt dat je geen wilskracht, discipline of
doorzettingsvermogen hebt. Dat je niet voor jezelf zorgt en ook dat mensen met obesitas dommer zijn.’’
(Patiënt 4, NOK). Een aantal patiënten benoemden daarnaast dat er een negatieve associatie heerst
bij het woord ‘dik’ zoals lui, lelijk en onsportief: ‘’Ik merk ook aan jou dat jij het woord dik vermijdt. Ik
denk dat je het ziet als iets negatiefs, maar ik ben gewoon dik, net zoals ik lang ben.’’ (Patiënt 10, Dikke
Vinger).
Er werd tevens benoemd door de patiënten dat zij zich niet herkennen in het
schoonheidsbeeld wat wordt geschetst in de wereld, namelijk slanke vrouwen. Doordat het hebben
van een slank lichaam bestempeld wordt als mooi en gezond zijn een deel van de patiënten bang dat
hun lichaam anders gezien wordt: ’’Ik heb wel het idee dat mijn lichaam automatisch als niet gezond
wordt bestempeld, mensen zijn ook altijd vaak wel verbaasd als ze horen hoeveel sporten ik gedaan
heb.’’ (Patiënt 10, Dikke Vinger). Volgens een deel van de respondenten wordt het beeld over
schoonheid en gezondheid versterkt door de dieetcultuur waarin we leven. De andere helft van de
patiënten heeft wel directe stigmatisering meegemaakt, door bijvoorbeeld nageroepen te worden op
straat met woorden als ‘hey dikke’ of geconfronteerd te worden met vooroordelen: ‘’Ik heb ooit in een
stage gehoord van mijn begeleider dat ik toch in geen discipline heb, want ik ben dik.’’ (Patiënt 2, NOK).
Naast de directe stigmatisering heerst er volgens enkele patiënten ook een vorm van indirecte
stigmatisering waarbij mensen met obesitas blootgesteld worden aan kleine opmerkingen over ‘dikke
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mensen’ in het algemeen die als waarheid worden gezien. Daarnaast kunnen opmerkingen van
mensen die hun eigen gewicht bekritiseren ook bijdragen aan een gevoel van stigmatisering.
De gevolgen gewichtsstigma kunnen veel impact hebben. Zo vertelt een patiënt dat een
publicatie in de Volkskrant haar te ver gaat: ‘’En een journalist heeft dat zelfs gezegd dat hij echt vindt,
dat iedereen mag eten wat hij wil, totdat ze een bed bezet houden voor zijn geliefden. Dat soort dingen,
die hakken er gewoon wel in.’’ (Patiënt 1, Dikke Vinger). Gewichtsstigma kan daarnaast van invloed zijn
op het gedrag. Een groot gedeelte van de patiënten heeft het gevoel bekeken te worden wanneer zij
iets eten bij bijvoorbeeld de snackbar, waardoor een deel van hen dit vermijdt. Zo vertelt een patiënt:
‘’Soms werd ik wel aangekeken als ik bijvoorbeeld bij de McDonald’s naar binnen liep. Er werd dan nog
net niet gezegd, van nou ben je nog niet dik genoeg.’’ (Patiënt 7, NOK). Het vermijden van de snackbar
had niet als gevolg dat er geen fastfood werd gegeten. Integendeel, een deel van de patiënten gaf
namelijk aan door de negatieve gevoelens van gewichtsstigma thuis alsnog fastfood te eten en hiervan
juist meer te eten. De emoties die gewichtsstigma of angst voor gewichtsstigma voornamelijk
oproepen zijn angst en schaamte. Deze gevoelens van angst en schaamte lijken een negatief effect te
hebben in het zelfbeeld. Bij het merendeel van patiënten heeft gewichtsstigma namelijk in een
bepaalde mate invloed gehad op hun zelfbeeld in negatieve zin.
Het merendeel van de patiënten gaf aan zich niet gediscrimineerd te voelen op basis van hun
gewicht. Wel werd er door een aantal respondenten genoemd dat bepaalde voorzieningen niet zijn
ingesteld op mensen met obesitas zoals stoelen, de gordel in het vliegtuig, draaipoortjes en
attractieparken. Gewichtsstigma kan ervoor zorgen dat patiënten zich bezwaard voelen om gebruik
van deze voorzieningen te maken, zelfs wanneer het om veiligheid gaat. Zo vertel een patiënt: ‘’Ik had
inderdaad kunnen vragen om het verlengstuk van de riem in het vliegtuig, maar ik heb dat niet gedaan.
Ja dat is toch misschien een gevoel van schaamte.’’ (Patiënt 6). Ook in de gezondheidszorg kunnen
voorzieningen niet in de juiste maten beschikbaar zijn. Zo vertelt een patiënt dat zij niet het
gezondheidsonderzoek kreeg wat zij van de huisarts moest ondergaan vanwege haar gewicht: ‘’De
assistent zei toen wij hebben geen bloeddrukband die jij past dus ga maar weer naar huis. Ik stond
eigenlijk een beetje bleu, alsof ik de enige dikke persoon op de wereld ben dat die band dan niet bestaat
ofzo.’’ (Patiënt 5, NOK).
De twee patiënten van Dikke Vinger onderscheiden zicht van de patiënten van het NOK
doordat zij van mening zijn dat gewichtsdiscriminatie in hoge mate voorkomt in de Nederlandse
maatschappij. Er werd door deze patiënten benoemd dat gewichtsdiscriminatie onder andere
voorkomt in kledingwinkels, sollicitatiegesprekken en tijdens gesprekken met de huisarts. Daarnaast
werd benoemd dat er bepaalde regels zijn, bijvoorbeeld bij verzekeringen die ervoor zorgen dat
mensen met obesitas meer moeten betalen.
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4.4

In gesprek gaan over obesitas

De resultaten van het onderdeel in gesprek gaan over obesitas worden onderverdeeld in twee delen
waarbij het eerste deel zich richt op barrières en voorkeuren die huisartsen en patiënten ervaren
omtrent het starten van een gesprek over obesitas. In het tweede deel zal ingegaan worden op hoe
het gesprek over obesitas tussen huisarts en patiënt vormgegeven kan worden zodat er een
gezamenlijk beslissing kan ontstaan.
4.4.1

Het gesprek starten

Artsenperspectief
De huisartsen zijn van mening dat het binnen hun rol past om obesitas te signaleren en het gesprek
daarover aan te gaan. Echter zien de huisartsen het niet als verplichting om dit elke keer te doen. Een
reden waarom huisartsen het signaleren en bespreekbaar maken van obesitas binnen hun rol zien is
omdat zij een van de weinige zorgverleners zijn die de patiënt meestal voor een langere tijd in beeld
heeft. Echter benoemden een groot deel van de huisartsen dat patiënten met comorbiditeit bij
obesitas vaak naar de praktijkondersteuner huisarts gaan (POH), waardoor de huisartsen deze
patiënten minder vaak zien.
Het heeft voor huisartsen de voorkeur als patiënten zelf het gesprek over obesitas starten. Het
wordt een stuk ingewikkelder als patiënten dit niet doen, want dan weten huisartsen niet hoe
patiënten hierop zullen reageren. Gewichtsstigma speelt hierin een grote rol en reacties van patiënten
zijn ook niet altijd positief volgens de huisartsen. Een deel van de huisartsen gaf aan dit als barrière te
ervaren. Zo vertelt een huisarts: ‘’Je voelt je ook ergens bezwaard en je houdt rekening met het risico
dat mensen zich beledigt gaan voelen, want ze komen tenslotte niet voor die klacht bij jou en dat
weerhoudt me ook wel.’’ (Huisarts 5). De huisartsen peilen vaak voorzichtig bij patiënten of deze open
staan voor een gesprek over hun gewicht. Twee huisartsen benoemden dat patiënten kunnen
verwachten dat een gesprek over gewicht gestart kan worden daar de praktijken waarbinnen zij
werkzaam zijn, prefereren leefstijl geneeskunde te bedrijven. Een van de huisartsen benadrukte ook
het gesprek over gewicht niet uit de weg te gaan en benoemde het belangrijk is om de schaamte bij
patiënt eraf halen.
De reactie van patiënten is niet de enige barrière die de huisartsen ervaren. De meest
genoemde barrière, naast het bespreekbaar maken van obesitas is het gebrek aan tijd: ‘’En dan moet
ik kiezen, ofwel ik ga nu het onderwerp aankaarten met als risico dat ik 20 minuten uitloop in plaats
van 5 of ik parkeer het en ik behandel alleen de klacht waar ze voor komen en ik ga verder met
spreekuur.’’ (Huisarts 5). Gezien obesitas een complex en gevoelig onderwerp is, biedt de consulttijd
van 10 minuten onvoldoende gelegenheid om dit gesprek aan te gaan als de patiënt voor een andere
klacht komt. Het vereist volgens de huisartsen daarnaast veel van hun consultvaardigheden. De
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vaardigheden bestaan onder andere uit (motiverende) gespreksvaardigheden die onderdeel waren
van hun opleiding. De gespreksvaardigheden zijn niet per definitie anders dan bij andere onderwerpen,
maar gezien obesitas een gevoelig onderwerp kan zijn, wordt er wel meer gevraagd van een huisarts.
Zo is obesitas niet een gespreksonderwerp dat op de automatische piloot uitgevoerd kan worden.

Patiëntenperspectief
Binnen de groep patiënten had iedereen wel eens een gesprek gehad over hun gewicht met hun
huisarts, waarbij het wisselde wie het gesprek gestart was. Een patiënt gaf bijvoorbeeld aan dat de
huisarts uit zichzelf aankaartte dat een maagverkleining een goed optie zou zijn terwijl een andere
patiënt aanwijzingen gaf betreft het ontevreden zijn over haar gewicht waar haar huisarts niet op
reageerde. Het merendeel van de patiënten gaf wel aan zelf het gesprek omtrent hun gewicht gestart
te zijn. De barrière die huisartsen ervaren om het gesprek aan te gaan over obesitas lijkt niet
ongegrond. Twee patiënten gaven namelijk aan het niet prettig te vinden als de huisarts een gesprek
over gewicht zou starten: ‘’Nee, dat had ik niet prettig gevonden. Had ik heel invasief gevonden, denk
ik.’’ (Patiënt 4, NOK). Daarnaast kunnen patiënten het gevoel krijgen dat de klacht waarvoor ze komen
niet serieus genomen wordt als de huisarts het onderwerp veranderd.
Echter was het grootste gedeelte de patiënten wel van mening dat de huisarts een gesprek
over gewicht mag starten. Zo vertelt een patiënt: ‘’Nou, ik denk dat hij wel een van de weinige is die
het kan, die er inzicht in heeft en een bepaalde autoriteit heeft om dat te kunnen doen.’’ (Patiënt
9,NOK). Er werd wel expliciet benoemd door de patiënten dat dit gesprek moet starten met
toestemming vragen. Enkele patiënten benoemden dat zij na het vragen om toestemming aan zullen
geven dat er geen behoefte is aan een gesprek over hun gewicht. Daarnaast blijft de voorkeur van
patiënten wel om het gesprek over hun gewicht zelf te starten. Actiegroep ‘Dikke Vinger’ is bezig met
het ontwikkelen van gesprekskaartjes die patiënten aan hun huisarts kunnen geven. Hiermee kunnen
patiënten aangeven of zij wel of niet over gewicht willen praten. Wanneer het onvoorspelbaar is of
een huisarts het gewicht ter sprake gaat brengen kan dit namelijk veel spanning met zich mee brengen:
‘’Elke keer als ik naar de huisarts ga, dan bereid ik me er mentaal op voor dat diegene over mijn gewicht
kan beginnen terwijl dat niet is waar ik voor kom.’’ (Patiënt 10, Dikke Vinger). Patiënten kunnen
namelijk barrières ervaren om over hun gewicht met de huisarts te praten. De barrières die genoemd
werden door enkele patiënten bestaan uit: angst en schaamte ontstaan vanuit gewichtsstigma en
eerdere negatieve ervaringen. Zo gaf een patiënt aan dat een huisarts haar keer aansprak op haar
gewicht tijdens lichamelijk onderzoek, wat voor haar erg onveilig voelde.
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4.4.2

Vormgeving en rolverdeling tijdens het gesprek

Artsenperspectief
Huisartsen zien het als hun taak om medische informatie te delen met hun patiënten. Hiervoor is
kennis omtrent obesitas essentieel. Huisartsen zijn zelf verantwoordelijk om hun kennis op peil te
houden en dit doen zij middels nascholing, vakbladen en studieboeken. Door de grote hoeveelheid aan
informatie is het echter lastig om bij te blijven. Zo vertelt een huisarts: ‘’Er wordt zoveel gepubliceerd
dat kan je niet allemaal bijhouden en daarnaast wordt er ook veel onzin gepubliceerd. Dus is zo'n
nascholing van Liesbeth van Rossum is bijvoorbeeld heel goed, want dan ben je in één keer een beetje
bij.’’ (Huisarts 1).
Een groot frustratiepunt lijkt bij de huisartsen te zitten in het gebrek aan effectieve
behandelmogelijkheden bij obesitas. Er zijn maar weinig goed bewezen programma’s waardoor
mensen langdurig op een gezonder gewicht blijven en per regio kan het behandelaanbod sterk
verschillen. Huisartsen staan hierdoor toch een beetje met lege handen. De huisartsen benoemden
dat het voornamelijk om een gedragsverandering gaat, waar zij patiënten ook tot proberen te
motiveren. Echter zien de huisartsen dat dit erg lastig is voor de meeste patiënten. Een van de
huisartsen benoemde wel goede resultaten te bereiken met patiënten door samen met de patiënt te
kijken naar de onderliggende redenen van obesitas. Zo vertelt de huisarts: ‘’Het werkt als je langdurig
contact hebt en kijkt naar wie is de patiënt? Dat soort gesprekken doen huisartsen al lang, maar je
moet het gewoon niet los van elkaar zien. Want als je een programma gaat bedenken voor obesitas
dat gaat niet, het is verweven in alles.’’ (Huisarts 4).
De kennis over obesitas en de behandelmogelijkheden worden door de huisartsen gedeeld
met de patiënten tijdens het gesprek. Nadat de huisarts de medische informatie gedeeld heeft is het
aan de patiënt om een weloverwogen beslissing te nemen. Echter gaf het merendeel van de huisartsen
aan de patiënt hier wat in te sturen. Zo vertelt een huisarts: ‘’Maar dat is vaak wat ik doe, ik schets
opties en zij mogen kiezen. En het is vaak zo dat de informatie die mensen krijgen zo erg leidend is dat
ik toch heb gekozen.’’ (Huisarts 1). De huisartsen zijn namelijk van mening dat zij vaak meer kennis en
ervaringen bevatten dan patiënten en hierdoor beter een inschatting kunnen maken wat het beste
voor de individuele patiënt werkt. Door het verschil van ervaring en kennis tussen huisartsen en
patiënten en de manier waarop de informatie gebracht wordt, stelde een huisarts ter discussie in
hoeverre er sprake is van gelijkwaardigheid binnen een gesprek met patiënten.
Er werd door de huisartsen daarnaast gesteld dat er wel een bepaald niveau nodig is bij
patiënten om de medische informatie en behandelopties te begrijpen om een weloverwogen
beslissing te kunnen maken. De huisartsen gaven aan dat veel mensen al informatie hebben opgezocht
voor hun huisartsenbezoek wat als nuttig wordt ervaren, omdat patiënten dan al een bodem van
informatie en kennis hebben. Hierdoor kan het gesprek tussen beiden sneller tot de kern komen. Dat
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patiënten zichzelf op deze manier versterken is volgens de huisartsen onderdeel van de
gezondheidszorg in de huidig tijd en belangrijk in de aanpak van obesitas. De huisartsen zetten zich in
om mensen te motiveren en ondersteunen bij hun autonomie, maar benoemden ook dat patiënten
zelf een verantwoordelijkheid hebben en eigen regisseur zijn van hun leven: ‘’De patiënt
empowerment is dus hetgeen waarmee je ze dus de middelen verschaft om zelf verantwoordelijkheid
te nemen over hun eigen leven. Dat is bij obesitas dus essentieel want zonder kan het niet.’’ (Huisarts
1). Indien patiënten niet in staat zijn een meer autonome rol in te nemen tijdens het proces van
informatieverstrekking en beslissen zullen de huisartsen een meer paternalistische rol innemen. De
huisartsen benoemden namelijk dat het een belangrijke rol is binnen hun professie om goed af te
stemmen op de patiënt. Zo vertelt een huisarts: ‘’Dan kan je ook wel een beetje een paternalistische
stijl aannemen, want dan werkt dat shared ook niet helemaal maar dat heeft echt met cognitieve
vaardigheden te maken.’’ (Huisarts 2).

Patiëntenperspectief
Alle patiënten waren van mening dat het de rol is van de patiënt om het gesprek te leiden, gezien de
patiënt met een hulpvraag bij de huisarts komt. Om het gesprek te kunnen leiden gaven alle patiënten
aan zich vooraf in te lezen (via internet) om goed voorbereid te zijn. De patiënten zien de rol van
huisarts als iemand die naar hen luistert, betrokken is, probeert te helpen, motiveert en stimuleert,
een spin in het web is, doorverwijst en niet veroordeelt. Daarnaast werd benoemd door de patiënten
dat een huisarts moet afstemmen naar het niveau van de patiënt: ‘’Ik ben een hoogopgeleid persoon
waarvan de huisarts ook wel verwacht dat ik mezelf al heb ingelezen. Als iemand deze
informatievaardigheden niet bezit, dan kan daarin een andere rol van hem worden verwacht, denk ik.’’
(Patiënt 4, NOK). Daarnaast is het belangrijk dat de huisarts ook de tijd neemt voor het gesprek over
obesitas omdat dit gevoelig kan liggen bij patiënten.
De patiënten benoemden zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen gezondheid waaronder
ook de keuze voor een behandeloptie valt. De patiënten zien het niet als een taak van de huisarts om
de autonomie van patiënten hierin over te nemen. Echter is er wel verschil in kennis en ligt hier voor
huisartsen een taak om te adviseren: ‘’Ik kan van alles over mezelf vinden, maar hij is echt de medische
man en moet vanuit die rol ook gewoon blijven adviseren. Wel aansluitend op degene die voor hem zit.
Dat vind ik toch wel essentieel, en daarin wel meer gelijkheid vinden.’’ (Patiënt 3, NOK). De patiënten
benoemden dat zij de rolverdeling zien als een gelijkwaardige relatie waarbij wederzijds respect
belangrijk is. De huisarts wordt gezien als een professional met medische kennis en het advies van de
huisarts wordt ook meegenomen in de overwegingen. Het merendeel van de patiënten gaf hierbij aan
vertrouwen te hebben in hun huisarts. Enkele benoemde dat de huisarts ook een mens is en niet alles
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weet. Zo vertelt een patiënt: ‘’Een huisarts is voor mij niet een heilige die ergens heel hoog in de boom
zit hoor. Ik kan daar gewoon mee praten en mijn vragen stellen.’’ (Patiënt 9, NOK).
Het merendeel van de patiënten gaf aan alle middelen te hebben om zelfstandig om te gaan
met hun gezondheid. Echter is het door de COVID-19 crisis wel wat moeilijker geworden, bijvoorbeeld
door het sluiten van sportscholen. Naast gezondheidsvaardigheden worden financiële middelen ook
nog door een aantal patiënten genoemd als een belangrijk element om zelfstandig om te gaan met
eigen gezondheid. Mensen met weinig financiële middelen kunnen namelijk voor uitdagende keuzes
komen te staan waarbij zij bijvoorbeeld moeten kiezen tussen huur betalen of naar de tandarts gaan.
Daarnaast wordt aangehaald door de patiënten dat gezonde voeding en ondersteuning bij beweging
zoals in de sportschool geld kost.
De huisarts mag van de patiënten wijzen op eigen verantwoordelijkheid. Hierbij is het wel
belangrijk dat dit op een respectvolle manier gedaan wordt en niet belerend. Daarnaast werd
benoemd dat het wel belangrijk dat de huisarts goed de situatie en context nagaat voordat er gewezen
wordt op eigen verantwoordelijkheid om aannames en vooroordelen te voorkomen. Een respondent
gaf aan dat wijzen op eigen verantwoordelijkheid gevaarlijk is omdat dit zou impliceren dat iemand
het al niet goed doet. Het zou volgens haar voor obesitas niet op zijn plaats zijn. Waar de meeste
huisartsen volgens de patiënten wel aandacht hadden voor de afvalpogingen die al ondernomen
waren, werd er vaak gekeken naar de achterliggende oorzaak. Het merendeel van de patiënten heeft
namelijk last van eetbuien en dit werd niet besproken met de huisarts.

4.5

Conclusie resultaten

Samenvattend is obesitas voor zowel huisartsen als patiënten een gevoelig en complex
gespreksonderwerp, waarin gewichtsstigma een grote rol speelt. Hierbij verschillen de meningen over
het wel of niet bestempelen van obesitas als ziekte. De huisartsen en het merendeel van de patiënten
zien het als rol van de huisarts om obesitas te signaleren en bespreekbaar te maken. Het heeft echter
volgens beiden de voorkeur dat patiënten het gesprek over hun gewicht starten. Wanneer de huisarts
het gesprek start is toestemming vragen volgens de patiënten cruciaal. Zowel de huisartsen als de
patiënten kunnen barrières ervaren om het gesprek te starten over obesitas. Onder huisartsen bestaan
de barrières uit angst om de patiënt te beledigen waarin gewichtsstigma een rol speelt en tijdsgebrek
tijdens het consult. Deze barrières lijken deels terecht gezien een derde van de patiënten het als
indringend kunnen ervaren wanneer de huisarts obesitas ter sprake brengt.
Zowel de huisartsen als de patiënten vinden het van belang dat gedeelde besluitvorming
onderdeel is van het gesprek over obesitas om zo meer gelijkwaardigheid te creëren. Hoewel patiënten
van mening zijn dat zij beschikken over een autonome keuze, geven de huisartsen aan dat zij meer
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invloed uitoefenen op de beslissing dan patiënten denken. Patiënten zijn zelf verantwoordelijk voor
hun eigen gezondheid en versterken dit door zich goed in lezen alvorens het gesprek met de huisarts.
Echter is gewichtsverlies voor een langere periode volgens huisartsen en patiënten moeilijk. Een groot
frustratiepunt hierbij is het gebrek aan effectieve behandelmogelijkheden. Daarnaast worden
onderliggende redenen van obesitas vaak niet voldoende onderzocht.
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5. Discussie & Conclusie
In de discussie worden de resultaten die beschreven zijn in hoofdstuk vier gekoppeld aan het theoretisch
kader wat beschreven is in hoofdstuk twee. Hierdoor zullen de deelvragen van dit onderzoek, die tevens
structuur bieden aan de discussie, beantwoord worden. Daarnaast worden de beperkingen van het
onderzoek geëvalueerd en worden er aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. In de conclusie
wordt de hoofdvraag van dit onderzoek beantwoord.

5.1

Discussie

De discussie wordt vormgegeven middels de drie deelvragen van dit onderzoek. De deelvragen worden
beantwoord door de meest opvallende resultaten ter discussie te stellen.
5.1.1

Deelvraag 1: Welk beeld heerst er onder huisartsen en patiënten over obesitas?

De resultaten geven weer dat de huisartsen en het merendeel van de patiënten obesitas niet alleen
zien als een grote risicofactor voor comorbiditeit zoals hart- en vaatziekten, diabetes en
gewrichtsklachten, maar ook als ziekte. Wanneer er onderscheid wordt gemaakt tussen de patiënten
vanuit het NOK en de patiënten vanuit ‘Dikke Vinger’ ontstaat er hierin echter een groot contrast. De
patiënten vanuit ‘Dikke Vinger’ zijn namelijk van mening dat obesitas geen ziekte is. De discussie of
obesitas wel of niet als een ziekte beschouwd dient te worden wordt al decennialang gevoerd in de
literatuur (Wilding, Mooney & Pile, 2019; Bray, Kim & Wilding, 2017). In het onderzoek van Bray et al.
(2017) wordt beschreven dat veel gezondheidsorganisaties waaronder de World Health Organization
(WHO) obesitas als chronisch ziekteproces identificeren. Het labelen van obesitas als ziekte kan een
afname in intrinsieke motivatie, persoonlijke verantwoordelijkheid en gezondheidsgedrag tot gevolg
hebben (Stoner & Cornawall, 2014; Wilding et al., 2019). Deze discussie is relevant voor dit onderzoek,
omdat huisartsen en patiënten mogelijk anders tegen obesitas aankijken wat tot verkeerde
verwachtingen kan leiden aan beide kanten. Waar de huisartsen in de resultaten de nadruk veelal
leggen op leefstijl en gedrag, geven de patiënten van het NOK aan zelf niet bekwaam te zijn in de
aanpak van obesitas en lijken hiermee voor een gedeelte de persoonlijke verantwoordelijkheid af te
staan. Het bestempelen van obesitas als ziekte zou dus juist een averechts effect kunnen hebben op
‘patient empowerment’ (Wilding et al., 2019).
Daarnaast komt in de resultaten naar voor dat zowel de huisartsen als de patiënten van mening
zijn dat gewichtsstigma een grote rol speelt in het beeld wat heerst over obesitas. Negatieve
associaties met obesitas zoals lui, minder competent, gebrek aan zelfdiscipline en wilskracht werden
tijdens de interviews door zowel huisartsen als mensen met obesitas bekrachtigd. Deze associaties
werden ook gevonden in eerder onderzoek (Puhl & Brownell, 2003; Puhl & Heuer, 2009; Teachman et
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al, 2003; Puhl & King, 2013). Dat gewichtsstigma gezondheidsconsequenties heeft en obesitas juist kan
verergeren wordt in de resultaten door de patiënten grotendeels bekrachtigd. Angstgevoelens,
schaamte, lager zelfbeeld, stress, stiekem eten en eetbuien werden veel genoemd door patiënten. De
literatuur waarin gesteld wordt dat gewichtsstigma een belemmering kan zijn voor het aanpakken van
obesitas (Jackson, 2016; Puhl & Suh, 2015; Hunger et al, 2015) lijkt hiermee te worden bevestigd. Dit
impliceert dat het belangrijk is om het publieke gewichtsstigma aan te pakken en mensen bewust te
maken van de consequenties hiervan. De media kan hiervoor een middel zijn, gezien veel patiënten
benoemen stigmatisering te ervaren vanuit de media en zich niet herkennen in het schoonheidsbeeld
(slanke vrouwen) wat in de media heerst.
Hoewel een deel van de huisartsen in dit onderzoek aangeeft zelf wel eens vooroordelen over
obesitas te ervaren, benadrukken zij hier wel alert op te zijn en deze gedachten te corrigeren. Zij vinden
niet dat zij stigmatiseren, iets wat in strijd is met eerder onderzoek (Phelan et al., 2015; Puhl & King,
2013; Pont et al., 2017). Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de huisartsen binnen
dit onderzoek benaderd zijn op basis van hun affiniteit met obesitas en zich hierdoor meer bewust zijn
van de gevolgen van stigmatisering. Hierdoor kunnen zij waarschijnlijk meer diepgang geven in de
barrières en voorkeuren die huisartsen ervaren omtrent gesprekken over obesitas. Een voordeel van
de selectie huisartsen binnen dit onderzoek is dat zij een belangrijke (kartrekkers)rol uit kunnen dragen
naar collega’s volgens het ‘early adopters’ perspectief van Rogers (2003). Hierbij wordt gesteld dat
‘early adopters’ een belangrijke rol spelen bij innovatieprocessen, waarbij zij anderen adviseren en
motiveren (Rogers, 2003). Het inzetten van betrokken huisartsen bij de (nieuwe) aanpak van obesitas
kan op deze manier bijdragen aan het creëren van draagvlak.
Gewichtsstigmatisering kan naast vooroordelen ook gewichtsdiscriminatie tot gevolg hebben.
Echter wordt gewichtsdiscriminatie door de huisartsen binnen hun praktijk niet genoemd.
Gewichtsdiscriminatie in de zorg wordt voornamelijk door de patiënten van ‘Dikke Vinger’ benoemd.
Hiernaast benoemd een patiënt van het NOK een ervaring te hebben gehad betreft medische
apparatuur dat niet in haar maat was. Hetzelfde voorbeeld over de bloeddrukmeter werd ook in de
literatuur genoemd (Amy et al., 2006). Dit impliceert dat gewichtsdiscriminatie wel speelt in de
eerstelijns zorg. Dit is opmerkelijk gezien het risico op comorbiditeit bij obesitas, zoals een verhoogde
bloeddruk, waarvoor materiaal in de juiste maat essentieel is voor diagnostiek en controle. De overige
patiënten geven aan zich soms benadeeld te voelen vanuit voorzieningen die niet in hun maat zijn
zoals stoelen, maar zij voelen zich in de gezondheidszorg niet gediscrimineerd. Deze resultaten zijn
opvallend omdat er in de literatuur wel aangegeven wordt dat er gewichtsdiscriminatie heerst in de
gezondheidszorg (Jackson et al., 2015; Jackson, 2016; Puhl, 2008). Mogelijk is dit te verklaren doordat
tijdens de interviews de nadruk meer op gewichtsstigma lag dan op discriminatie.
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5.1.2

Deelvraag 2: Welke voorkeuren en barrières ervaren huisartsen en patiënten bij het starten
van het gesprek over obesitas?

Gewichtsstigma heeft niet alleen impact op de beeldvorming over obesitas, maar ook op de
communicatie hierover. In de resultaten van dit onderzoek komt naar voren dat gewichtsstigma zowel
voor huisartsen als patiënten een barrière kan zijn om onderling een gesprek over obesitas te starten.
Huisartsen zijn bang om patiënten te beledigen en de patiënten kunnen het onderwerp vermijden
vanwege angst en schaamte. Deze resultaten komen overeen met de onderzoeken van Schmuhl et al.,
(2019); Blackburn & Stathi, (2019); Glenister et al., (2018); Amy et al., (2006); Puhl & King, (2013) en
Pont et al., (2017). Dit benadrukt nogmaals hoe belangrijk de aanpak van gewichtsstigma is.
De resultaten laten verder zien dat zowel de huisartsen als de patiënten graag zien dat
patiënten het gesprek over obesitas starten. Als dit niet gebeurt, vinden huisartsen dat het hun rol is
om dit over te nemen. Het merendeel van de patiënten is van mening dat huisartsen het gesprek over
obesitas mogen starten. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat er eerst om toestemming wordt
gevraagd. Het vragen van toestemming is terug te vinden in de eerste stap van zowel het 5A’s
framework als het concept ‘shared decision-making’ (Obesity Canada, 2011; Agency for healthcare
Research and Quality, 2020). De huisartsen binnen dit onderzoek benoemen af te tasten bij patiënten
of zij open staan voor een gesprek over obesitas en lijken hiermee toestemming te zoeken. Door enkele
huisartsen werd benoemd dat collega’s obesitas mogelijk minder ter sprake brengen vanwege de
complexiteit en het stigma wat erop heerst. Mogelijk kan een richtlijn voor huisartsen, zoals het 5A’s
framework, structuur bieden om een gesprek te starten voor huisartsen die barrières ervaren.
Daarnaast zou een algemene richtlijn meer gelijkheid in de aanpak van obesitas kunnen bieden zodat
patiënten weten wat zij kunnen verwachten van de huisarts. Hierdoor worden patiënten niet
overvallen, wanneer de huisarts obesitas als gespreksonderwerp aankaart.
Om rekening te houden met de gevoeligheid en complexiteit die gepaard gaan met obesitas is
het belangrijk dat er voldoende tijd is om het gesprek hierover aan te gaan. In de resultaten benoemen
alle huisartsen dat tijdsgebrek een barrière vormt, iets wat overeenkomt met eerder onderzoek van
Mezza et al., (2019). Er lijkt voor de nationale aanpak van obesitas een rol weggelegd om de consulten
waarin obesitas besproken wordt te verlengen of op een andere manier vorm te geven. Verder
onderzoek is nodig om hierin een praktische verbetering te vinden.

5.1.3

Deelvraag 3: Welke rolverdeling is gewenst, volgens huisartsen en patiënten, tijdens het
gesprek over obesitas en bij het bespreken en beslissen van de behandelopties?

Om het gesprek over obesitas tussen huisarts en patiënt vorm te kunnen geven is het van belang om
weten welke rolverdeling hierin geprefereerd wordt. In de resultaten van dit onderzoek benoemen de
huisartsen een belangrijke taak te hebben in het delen van medische kennis en behandelopties met
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patiënten. De patiënten zien dit ook als rol van de huisartsen en hebben respect voor de huisarts als
professional. Het delen van medische kennis en behandelopties door huisartsen is in lijn met de theorie
over ‘shared decision-making’ (Kambhampati et al., 2016; Barratt, 2008; Elwyn et al., 2016) en het 5A’s
framework (Vallis et al., 2013; Obesity Canada, 2011) waaronder ook het (gezamenlijk) beslissen valt.
Naast de medische informatie die door de huisarts wordt gedeeld, zetten patiënten zelf hun
gezondheidsvaardigheden in om zich voorafgaand aan het gesprek goed in te lezen en voor te
bereiden. Hierdoor versterken patiënten zich in hun eigen kracht omtrent gezondheid wat in lijn is met
de concepten ‘patient empowerment’ en ‘health literacy’ (Elwyn et al., 2016; Yeh et al.,2018; Berkman
et al., 2011). Echter blijft een meer paternalistische aanpak gewenst volgens de huisartsen en
patiënten wanneer patiënten niet zelfsturend genoeg zijn. Volgens de huisartsen binnen dit onderzoek
is het erg belangrijk dat patenten zich versterkt voelen in hun keuzes en dat zij voldoende
gezondheidsvaardigheden hebben om obesitas aan te pakken. Echter is het de vraag of patiënten op
de juiste manier verstrekt worden. Volgens Luczynski et al. (2016) interpreteren zorgprofessionals dit
vaak verkeerd. Waar het versterken van patiënten gaat over het vergroten van kennis bij patiënten om
hun eigen gedrag te verbeteren wordt het vaak gezien als het motiveren van patiënten tot een
bepaalde behandeloptie. De huisartsen binnen dit onderzoek benoemen de patiënt te laten kiezen
voor een behandeloptie, maar hier wel invloed op uit te oefenen door de manier waarop zij informatie
verstrekken aan de patiënt. Echter zou manipuleren, overtuigen en veranderen van de patiënt niet het
doel moeten zijn volgens Luczynski et al. (2016), wat door de patiënten in dit onderzoek bekrachtigd
wordt. De patiënten zijn van mening dat zij niet alleen het gesprek leidden, gezien zij met een klacht
naar de huisarts gaan, maar ook de beslissing tot de beste behandeloptie maken. Dit impliceert dat
patiënten en huisartsen mogelijk wel hetzelfde idee hebben over de structuur van het gesprek, maar
verschillen in de gedachte hierachter en hiermee een andere invulling geven aan gedeelde
besluitvorming.
Hoewel huisartsen en patiënten zich beiden inzetten voor een goede gezondheid van de
patiënt, ontbreken goede behandelopties die tot langdurig gewichtsverlies leiden, wat frustratie
oplevert. Van der Valk et al. (2019) beschrijven dat adequate diagnostiek vaak wordt overgeslagen bij
obesitas waardoor de ingezette behandeling onvoldoende effect heeft. Dit onderzoek draagt bij aan
het belang van adequate diagnostiek, omdat de helft van de geïnterviewde patiënten benoemen dat
zij bekend zijn met eetbuien, wat nooit ter sprake is gekomen tijdens de gesprekken met de huisarts.
De patiënten brachten het niet ter sprake vanwege schaamte of de angst om veroordeeld te worden,
maar gaven daarnaast aan dat er tijdens de gesprekken met de huisarts nooit naar werd gevraagd.
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5.1.4

Beperkingen en aanbevelingen

Dit onderzoek draagt bij aan de schaarse literatuur over gesprekken tussen huisarts en patiënt over
obesitas en obesitas in relatie tot de theoretische concepten ‘shared decision-making’, ‘patient
empowerment’, en ‘health literacy’. Echter zijn er voor dit onderzoek ook een aantal keuzes gemaakt
die automatisch een aantal beperkingen tot gevolg hadden.
Het bewust selecteren van de huisartsen en patiënten heeft consequenties voor de
generaliseerbaarheid van het onderzoek. De huisartsen en patiënten hebben allemaal een bepaalde
affiniteit met obesitas. Dit maakt dat het onderzoek waarschijnlijk andere resultaten oplevert
wanneer er bredere wervingscriteria gekozen worden. Mogelijk verklaart dit ook de discrepantie
tussen de theorie en de resultaten op sommige onderdelen. Er is echter bewust gekozen voor
selectief selecteren van huisartsen en respondenten om eerste inzichten te creëren, omdat er nog
beperkt literatuur is over het gesprek tussen huisarts en patiënt over obesitas. Dit onderzoek kan als
uitgangspunt gebruikt worden voor vervolgonderzoek waarbij een grotere en diverse groep van
huisartsen en patiënten kan worden onderzocht. Een voorbeeld hiervan is middels kwantitatief
onderzoek het kennisniveau omtrent obesitas bij een grote groep huisartsen in kaart brengen om te
kijken of dit verschilt met de resultaten in dit onderzoek.
Hoewel het geslacht in de groep huisartsen redelijk verdeeld lijkt, bestaat de groep patiënten
volledig uit vrouwen. Dit is geen bewuste keuze geweest, maar er zijn geen mannen die gereageerd
hebben op deelname aan dit onderzoek. Het is onduidelijk wat hiervan de reden is want overgewicht
lijkt in Nederland meer voor te komen bij mannen dan bij vrouwen (Volksgezondheid en zorg, 2020).
Daarnaast speelt geslacht geen rol in de hoeveelheid en het type gewichtsstigma die ervaren wordt
en de coping hiervan volgens onderzoek (Puhl & Brownell, 2006). De resultaten van dit onderzoek
dragen wel bij aan hoe vrouwen in gesprek zouden willen gaat met hun huisarts over obesitas. Het
blijft voor nu onbekend hoe mannen in gesprek zouden willen gaan met hun huisarts over obesitas,
wat interessant is voor vervolgonderzoek.
Een mogelijke beperking van het dit onderzoek is de manier waarop de data is verzameld.
Tijdens de dataverzameling verkeerde Nederland in een intelligente lockdown vanwege COVID-19.
Buiten dat dit gevolgen gehad kan hebben op de inhoud van dit onderzoek door bijvoorbeeld stress en
verhoogde werkdruk bij de huisartsen en de patiënten, had dit ook gevolgen voor het afnemen van
data. Vanwege COVID-19 zijn de interviews op verschillende manieren afgenomen waardoor de rol
van onderzoeker ook niet volledig consistent was. Bij het face-to-face interview en bij videobellen kon
de onderzoeker de non-verbale communicatie van de respondent zien en hierop afstemmen. Wanneer
er alleen sprake was van audiobellen bleef de non-verbale communicatie onzichtbaar voor de
onderzoeker waardoor mogelijk verdere diepgang verloren is gegaan. Hier staat tegenover dat alle
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data door een onderzoeker is afgenomen en geanalyseerd en er datasaturatie voor dit onderzoek is
bereikt waardoor de interne validiteit van dit onderzoek acceptabel blijft.

5.2

Conclusie

Obesitas vormt een toenemend probleem in Nederland. Huisartsen spelen een belangrijke rol in het
signaleren van obesitas en het verstrekken van informatie aan patiënten. In dit onderzoek is er
onderzocht hoe het gesprek tussen huisartsen en patiënten het beste kan worden vormgegeven met
als hoofdvraag: Hoe zouden huisartsen en patiënten het gesprek over obesitas met elkaar willen
aangaan en vormgeven, waarbij informatie tussen beiden gedeeld wordt om samen tot de beste
passende behandeloptie te komen? Er is een discussie gaande over het labelen van obesitas als ziekte
wat gevolgen kan hebben voor de (onderlinge) verwachtingen bij huisartsen en patiënten. Daarnaast
speelt gewichtsstigma een grote rol in zowel het starten, als het vormgeven van een gesprek over
obesitas. Het is hierdoor van belang dat huisartsen niet veroordelend zijn tijdens het gesprek.
Huisartsen en patiënten hebben de voorkeur dat het gesprek over obesitas gestart wordt door de
patiënt. Het is in de rol van huisartsen om dit over te nemen wanneer dit niet gebeurd, maar hierbij is
toestemming vragen essentieel. Huisartsen en patiënten waarderen gedeelde besluitvorming al lijken
zij anders te denken over de mate waarin de patiënt een zelfstandige keuze maakt. Huisartsen kunnen
patiënten versterken door het toepassen van gedeelde besluitvorming en zijn daarnaast van mening
dat enige vorm van gezondheidsvaardigheden noodzakelijk is om gedeelde besluitvorming te
realiseren. Hoewel deze resultaten veelbelovend zijn voor het starten en vormgeven van gesprekken
over obesitas tussen huisartsen en patiënten, zal uit nader onderzoek moeten blijken of deze
resultaten breder gedragen worden onder grotere groepen huisartsen en patiënten.
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Bijlagen
1

Topiclijst huisartsen

Algemene gegevens
Wat is uw leeftijd?
Hoeveel jaren werkervaring als huisarts heeft u?
Obesitas algemeen
Wat kunt u mij vertellen over obesitas?
Wat zijn volgens u belangrijke oorzaken of bijdragende factoren van obesitas?
Hoe denkt u dat er binnen de Nederlandse maatschappij over mensen met obesitas wordt gedacht?
Waarom denkt u dat? Doorvragen naar eventuele voorbeelden…
Heerst er gewichtsstigma in Nederland? Ervaart u gewichtsstigma bij uzelf?
In gesprek over obesitas
Is obesitas een onderwerp van gesprek met uw patiënten?
o Indien ja:
 Wie start dit gesprek?
 Indien u dit start, op welke manier maakt u obesitas bespreekbaar?
 Wanneer maakt u obesitas bespreekbaar? (bij obesitas / risico op obesitas /
aanwezigheid van comorbiditeiten (DM2, hart- en vaataandoeningen?)
 Welke barrières ervaart u in gesprekken over obesitas?
 Wat voor vaardigheden zijn er belangrijk in zo’n gesprek?
 Hoe zouden artsen die vaardigheden kunnen/moeten trainen?
 Waarom is het volgens u noodzakelijk/nodig om obesitas met uw patiënten te
bepreken?
 Wat zou uw advies zijn aan huisarts collega’s die obesitas niet bespreken met hun
patiënten? En waarom?
o Indien nee:
 Wat is hiervan de reden?
 Wat voor vaardigheden zijn er belangrijk in zo’n gesprek?
 Hoe zouden artsen die vaardigheden kunnen/moeten trainen?
 Wat zou voor u de reden zijn om obesitas wel met uw patiënten te bespreken?
Hoe blijft u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen/behandelingen omtrent obesitas?
Shared Decision Making & Patient Empowerment
Wat verstaat u onder SDM?
Hoe denkt u over SDM? Indien positief: Past u dit ook toe tijdens gesprekken met uw patiënten en op
welke manier?
Welke rol kan SDM spelen / hoe ziet SDM eruit tijdens gesprekken over obesitas met uw patiënten?
Wat verstaat u onder PE?
Hoe denkt u over PE? Indien positief: Past u dit ook toe tijdens gesprekken met uw patiënten en op
welke manier?
Welke rol kan PE spelen / hoe ziet PE eruit tijdens gesprekken over obesitas met uw patiënten?
Heeft u het idee dat patiënten zichzelf voorbereiden op het gesprek door zichzelf in te lezen op
internet of iets dergelijks?
Overig
Wat is er volgens u nodig om de toename van overgewicht en obesitas tegen te gaan in Nederland?
Heeft u verder nog punten die u kwijt wilt over het onderwerp obesitas?

28 september 2020

48

2

Topiclijst patiënten

Algemene gegevens
Wat is uw leeftijd?
Obesitas algemeen
Hoe zou u uw gewicht omschrijven?
Ervaart u, in uw dagelijks leven klachten die samenhangen met uw gewicht? Zo ja, welke zijn dit?
Wat denkt u dat de oorzaak is van het ontwikkelen van obesitas?
Wat waren volgens u de oorzaken bij uzelf?
Hoe denkt u dat er vanuit de maatschappij gekeken wordt naar mensen met obesitas?
Voelt u zich wel eens benadeeld door de maatschappij wegens uw gewicht? Zo ja, hoe?
In gesprek over obesitas (of vervangende term aangegeven door respondent)
Heeft u wel eens een gesprek gehad met uw huisarts over uw gewicht?
o Indien ja
 Wie startte dit gesprek? Indien uw huisarts, vond u dit prettig?
Indien u zelf, waarom heeft u dat gedaan en hoe? Hoe was de reactie van de
huisarts?
 Hoe heeft u dit gesprek ervaren?
 Kwam het gesprek overeen met uw verwachtingen?
 Was de informatie die u heeft ontvangen helder en toepasbaar?
o Indien nee
 Heeft u hier behoefte aan?
 Wie zou volgens u dit gesprek moeten starten? En op welke manier?
Shared Decision Making & Patient Empowerment
Welke rolverdeling vindt u dat er tussen huisarts en patiënt hoort te zijn?
Hoe stelt u zich op tijdens gesprekken met de huisarts?
o Waarom?
Vindt u, dat u alle middelen heeft om zelfstandig om te gaan met uw eigen gezondheid?
o Indien ja
 Wat doet u zoal om gezond te leven?
 Gebruikt u deze zelfstandigheid omtrent gezondheid ook tijdens gesprekken bij de
huisarts?
o Indien nee, wat mist u?
Mag uw huisarts u wijzen op eigen verantwoordelijkheid?
Hoe kan uw huisarts u ondersteunen om uw zelfstandigheid omtrent uw gezondheid te vergroten?
Hoe vindt u dat de beslissing gemaakt zou moeten worden over de beste behandeloptie en/of
ondersteuning?
o Wie hebben hier iets over te zeggen?
o Hoe ziet gezamenlijk beslissen er volgens u uit?
Overig
Heeft u wel eens een gesprek over uw gewicht met andere hulpverleners dan uw huisarts gehad? Zo
ja, met wie? Waarom? Hoe kwam u in contact met deze hulpverlener?
Vindt u het belangrijk om af te vallen? Waarom?
o Indien ja
 Wat en wie heeft u hiervoor nodig?
 Van welke informatie en behandelingen bent u nu op de hoogte?
o Indien nee
 Kunt u dit toelichten?
Heeft u verder nog punten die u kwijt wilt over het onderwerp obesitas?
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3

Informed consent

Informatieblad & Toestemmingsformulier Onderzoek
Thesis Erasmus Universiteit Rotterdam

Informatieblad voor onderzoek ‘Gelijkwaardig in gesprek over obesitas’

Doel van het onderzoek
Dit onderzoek wordt geleid door Anne Roon.
Het doel van dit onderzoek is om de volgende hoofdvraag te beantwoorden:
Op welke manier wordt het gesprek tussen huisarts en patiënt omtrent obesitas vormgegeven,
waarbij informatie tussen beide gedeeld wordt om samen tot de best passende behandeloptie te
komen?
Hoe gaan we te werk?
U neemt deel aan een onderzoek waarbij informatie vergaard zal worden door u te interviewen en
uw antwoorden op te nemen via een audio-opname. Er zal ook een transcript worden uitgewerkt van
het interview.
Potentiele risico’s en ongemakken
Tijdens uw deelname aan dit onderzoek kunnen u vragen worden gesteld die u als (zeer) persoonlijk
kunt ervaren, vanwege de gevoelige aard van het onderwerp. Deze vragen worden enkel en alleen
gesteld in het belang van het onderzoek. U hoeft echter geen vragen te beantwoorden die u niet wilt
beantwoorden. Uw deelname is vrijwillig en u kunt uw deelname op elk gewenst moment stoppen.
Vertrouwelijkheid van gegevens
Ik doe er alles aan uw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Er wordt op geen enkele wijze
vertrouwelijke informatie of persoonsgegevens van of over u naar buiten gebracht, waardoor
iemand u zal kunnen herkennen. Uw gegevens zullen binnen het onderzoek worden geanonimiseerd.
De geluidsopname wordt na het onderzoek verwijderd en het transcript wordt anoniem bewaard.
Voor dit onderzoek wordt er samengewerkt met Partnerschap Obesitas Nederland (PON). De
geanonimiseerde onderzoeksresultaten zullen met PON gedeeld worden.
Vrijwilligheid
Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. U kunt als deelnemer uw medewerking aan het
onderzoek te allen tijde stoppen, of weigeren dat uw gegevens voor het onderzoek mogen worden
gebruikt.

*Invullen toestemmingsverklaring op de volgende pagina
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Door dit toestemmingsformulier te ondertekenen erken ik het volgende:
1. Ik ben voldoende geïnformeerd over het onderzoek door middel van een telefonisch gesprek en ik heb
tijdens dit gesprek de mogelijkheid gehad om vragen te kunnen stellen. Deze vragen zijn voldoende
beantwoord.
2. Ik neem vrijwillig deel aan dit onderzoek. Er is geen expliciete of impliciete dwang voor mij om aan dit
onderzoek deel te nemen. Het is mij duidelijk dat ik deelname aan het onderzoek op elk moment, zonder
opgaaf van reden, kan beëindigen. Ik hoef een vraag niet te beantwoorden als ik dat niet wil.
Naast het bovenstaande is het hieronder mogelijk voor verschillende onderdelen van het onderzoek specifiek
toestemming te geven. U kunt er per onderdeel voor kiezen wel of geen toestemming te geven door een
kruisje te noteren bij uw keuze.
JA

NEE

Beeldbellen

Audiobellen

3. Ik geef toestemming om tijdens het interview geluidopnames te maken en
mijn antwoorden uit te werken in een transcript.
4. Ik geef toestemmen om het interview te laten afnemen door middel van

Naam Deelnemer:

Naam Onderzoeker:

Handtekening:

Handtekening:

Datum:

Datum:

28 september 2020

51

