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Misbruik van benzodiazepine receptor agonisten (BZRA) 

in de behandeling van slapeloosheid

Moeilijkheden om langdurig gebruik in de eerstelijnszorg te verminderen

De effectiviteit van blended care in de huisartspraktijk



De effectiviteit van blended care in de huisartspraktijk



Online platform

✓ 6 informatiemodules

✓ slaapdagboek

✓ persoonlijk afbouwschema –

aan te vullen door de huisarts

✓ bibliotheek met extra info



De effectiviteit van blended care in de huisartspraktijk



Blended care beter begrijpen

Gemengde resultaten

Effectiviteit (effectiveness) <-> doeltreffendheid (efficacy)

Pragmatische studie

Toekomstige implementatie verbeteren

PROCESEVALUATIE
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Grant et al. Process evaluations for cluster-randomised trials of complex interventions: a proposed framework for design and reporting. 2013
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Rekrutering

35% van HA nodigden specifieke patiënten niet uit omdat ze een negatieve

reactive verwachtten.

Belangrijke reden voor exclusie was weigering door de patiënt. 

Interesse van patiënten werd beïnvloed door de manier waarop de studie werd

uitgelegd, en de vrees die ze hadden omtrent een mogelijke verplichting tot 

afbouw.

"Eigenlijk om de invloed eens te zien, en 

om te zien of je kunt stoppen. De dokter 

zei dat meedoen niet betekende dat we je 

verplichten om te stoppen, maar dat het 

meer was om inzicht te krijgen." (PT10)



Rekrutering

"Het was gewoon omdat mijn huisarts het 

me vroeg" (PT5)

"Als ik kan bijdragen aan iets waar 

iedereen achteraf wat aan heeft, vind ik 

dat belangrijk. Als het iemand anders kan 

helpen. De huisarts vroeg erom en hij is 

altijd goed voor me geweest." (PT3)

"De dokter had het voorgesteld, en ik sta 

altijd open voor zulke dingen, om me te 

helpen beter te slapen." (PT4) 



Rekrutering

"Het is duidelijk geworden dat er meer 

patiënten zijn die dit zouden willen proberen 

als het hun werd gevraagd." (HA2)

"Dat heb ik ook gemerkt. Zonder het te weten waren 

er die echt wilden stoppen, maar waarschijnlijk uit 

gewoonte altijd om slaapmedicatie vroegen." (HA3)



Toepassing

"Ja, dat [over toegang tot online platform] 

heb ik ook ergens gelezen. Hij zei er iets 

over, ja." (PT9)

"Liet de patiënt de weg zien, vroeg naar hun 

ervaring, of het succesvol was." (HA5)

"Ja, hij vroeg me altijd hoe het met me 

ging [het invullen van het slaapdagboek] 

als ik erheen ging, dus... want ik ga 

regelmatig om de twee of drie maanden 

terug voor mijn bloeddruk." (PT18)

"Soms keek ik er met een patiënt naar. Liet pt

zien wat erop stond". (HA6)

"Laat de patiënt het zelf doen..." (HA7)



Toepassing

"Nee. Ik weet dat de dokter zei dat er 

twee groepen zullen zijn, maar we weten 

niet in welke groep we zitten. Ik herinner 

me dat dat gezegd werd, dus eigenlijk 

wist ik niet in welke groep ik zat." (PT5)

"Nee. Het enige wat hij in het begin, toen ik 

begon, zei was dat ik af en toe een 

vragenlijst moest invullen en af en toe een 

urinemonster moest komen geven, en dat 

heb ik gedaan. Dat is alles wat ik deed.

...

Hij vroeg me: "Kun je met een computer 

werken? Ik kan met een computer werken, 

dus ik kan vast wel een vragenlijst invullen 

en online versturen. Dat lukte ook. Maar 

over het andere werd nooit iets gezegd." 

(PT6)

"Daar praatte ze niet meer over. Elke keer 

als ik haar bezocht, als ik een pil of iets 

dergelijks nodig had, spraken we er niet 

meer over." (PT8)



Respons

"Ik zou het lezen, want ik ben een 

nieuwsgierig persoon. Ik denk dat meer 

mensen dat tegenwoordig zouden doen, 

als ze weten dat het er is." (PT1)

"Ja, daar zou ik zeker naar kijken, om 

meer een idee te hebben van wat ik zelf 

kan doen. Dat zou ik zeker doen." (PT5)

"Dan zou ik het gebruiken, vooral als het 

gratis is." (PT6)

"Ja ik zou daarmee kunnen beginnen en 

kijken hoe het vordert."  (PT9)

"Als ik problemen heb, zou ik dat doen." 

(PT8)



Respons

Motivatie
van 

patiënten



Respons

"Studie patiënten spraken spontaan over hun 

Z medicijnen.  De meesten werden 

uitgedaagd en probeerden tenminste te 

minderen. Anderen realiseerden zich dat hun 

angst de drijvende kracht achter het gebruik 

was en niet de slapeloosheid." (HA10)

"Zeer gemotiveerde patiënten hebben er baat 

bij, zij vinden extra informatie. Maar voor 

patiënten die niet gemotiveerd zijn, heeft het 

geen toegevoegde waarde." (HA5) 

"Wat betreft blended care: Ik merkte dat 

patiënten de informatie hadden gelezen, 

waardoor ik minder uitleg hoefde te geven. 

Daardoor konden we vaker een plan op maat 

maken, meer gedeelde besluitvorming." 

(HA11)
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Respons "Ik vind die combinatie heel positief. 

Het betekent dat je er niet alleen 

voor staat, dat je wat opvolging

hebt. Dat maakt de betrokkenheid 

wat groter." (PT2)

"Ik heb er alle vertrouwen in. Hij is een 

dokter die ik al jaren heb, dus we 

kennen elkaar vrij goed. Ik vertrouw 

hem dus, dus ik ben niet bang om hem 

vragen te stellen. Soms, als het nodig 

was, zou ik zelfs een e-mail sturen en 

dan zou hij me antwoorden. Nee, en om 

dan via internet contact te hebben, ja dat 

is niet slecht." (PT18)

Als u dat zou willen, zou ik dat 

doen, de website regelmatig 

bezoeken. Als u het 

aanbeveelt, zou ik dat doen.

[Advies van buitenaf helpt om 

naar zulke dingen te kijken?]

Ja, anders zou ik minder 

geneigd zijn dat te doen.

Omdat het een onderwerp is 

dat me niet erg interesseert. Ik 

ben meer iemand die... Ik ben 

meer geïnteresseerd in 

technische dingen en 

wetenschap. Dit is ook 

wetenschap. Maar ik hou er 

niet echt van om dit te 

lezen."(PT6)



Ja, als de dokter me vroeg om te komen dan 

zou dat meer effect hebben dan hulpmiddelen 

die ik op de computer moet klikken. Ik kom om 6 

uur thuis en ik zit in mijn stoel en dan heb ik 

geen zin om op de computer te zitten. (PT11)

"Ik heb een keer een gesprek gehad, maar dat 

was niet met mijn huisarts, maar met een 

andere vrouw, maar ik weet haar naam niet 

meer. Het was bij de praktijk waar ik kom, maar 

niet bij mijn eigen huisarts. Dat was ook een 

goed gesprek en het ging heel vlot, maar toen 

kwam de corona. Toen hoorde ik eigenlijk niets 

meer." (PT5)



Samengevat

"Een aantal patiënten heeft het gebruik van deze 

medicatie aanzienlijk verminderd of is er (tijdelijk) mee 

gestopt. Anderen bleven hun medicatie onveranderd 

innemen, sommigen zeiden 'ik stop er nooit mee'. En een 

paar vonden het geheel wat te confronterend of 

verwarrend..." (HA4)







Discussie

Blended care als één van vele tools

-> zinvol omwille van de diversiteit in de eerstelijnszorg?

-> mix & match toolbox?

"[Blended care] is voor mij iets dat 

natuurlijk voortkomt uit digitalisering. Het 

kan artsen helpen om patiënten meer bij 

hun behandelplan te betrekken." (HA2)
"Blended care is zowel digitale als

analoge zorg. Zeker de toekomst. Cf

China, Singapore, Australië etc." (HA4)



Discussie

Cruciale rol van …

… het gesprek starten

-> patiënten empoweren?

-> schadelijke vooroordelen in het werkveld?

… feedback en regelmatige opvolging of contact

-> zijn protocols noodzakelijk om blended care succesvol te maken?

-> hoe garanderen we opname in de praktijk?




