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DISC en therapietrouw 

De uitdaging 

Therapietrouw is de mate waarin de patiënt zijn/haar behandeling uitvoert zoals afgesproken is met 

de behandelaar. De ontrouw aan deze veronderstelling wordt geschat tussen de 30% en 50%. Voor 

chronische aandoeningen is de ontrouw het grootste en ook de daaraan verbonden extra medische 

kosten als gevolg van de ontrouw. Er zijn talloze redenen voor deze ontrouw, maar veel daarvan 

hebben te maken met ‘psychische’ factoren. Hieronder vallen ‘steun van de familie’, ‘lange ziekte 

duur in combinatie met depressie’, ‘complexiteit instructies voor de patiënt’, ‘communicatie 

problemen tussen patiënt en behandelaar’ en de ‘noodzaak perceptie van de patiënt’.  

In ‘Therapietrouw; van ervaren belang naar gedeeld belang’ zijn door J.H. Bakker in opdracht van het 

Ministerie van VWS de ervaringen van de stakeholders in kaart gebracht (januari 2016). “Succesvolle 

therapietrouw begint met de patiënt zelf verantwoordelijk te laten zijn voor zijn medicatie. Voor de 

zorgprofessional ligt een grote uitdaging bij de begeleiding van de patiënt om therapietrouw te 

bevorderen. ... Dit vraagt om gedragsmatig anticiperen op de mogelijkheden van de individuele 

patiënt in relatie tot zijn therapie. Door samen met de patiënt te besluiten hoe de therapie eruit zou 

moeten zien wordt de patiënt gemotiveerd tot goed gebruik” (Bakker, 2016, p.6). 

Het beïnvloeden van gedrag van consumenten is bij uitstek een specialisme van de marketeers van 

deze wereld. Hoe zouden marketeers naar het voorliggende vraagstuk kijken? In het geval van een 

patiënt lijkt er professioneel sprake van ‘een consument die ongewenst afnemer is van een 

verzameling ziektebegrippen’. De patiënt  wordt ‘in stukjes opgeknipt’ om hem in te passen in de 

organisatie van de zorg. Voor begrippen als ‘familie’, ‘instructies’, ‘communicatie’ en ‘perceptie’ zijn 

we toch echt aangewezen op kennis over de gedrags- en communicatie voorkeuren van de 

zorgconsument; ook wel patiënt genoemd. Kortom: psychologische (markt)onderzoek. 

DISC  

In recent onderzoek is aannemelijk gemaakt dat er, met behulp van het psychologische DISC analyse 

model, verrassende inzichten kunnen worden verkregen in de relatie tussen gedrags- en 

communicatie voorkeuren en de therapietrouw van patiënten1. In dit artikel worden enkele inzichten 

uit het onderzoek gepresenteerd. Het DISC model is één van de psychologische modellen waarmee, 

net als bijvoorbeeld MBTI, Insights en de Big 5, gedrags- en communicatievoorkeuren kunnen 

worden vastgesteld, Het DISC model wordt gebruikt voor psychografische analyses in de HRM 

wereld.  

DISC is bijna 100 jaar geleden ontwikkeld door William Marston en voor het eerst beschreven in 

‘Emotions of Normal People’ in 1928. In de afgelopen 10-tallen jaren hebben wereldwijd al 60 

miljoen mensen deze wetenschappelijk gefundeerde testen gemaakt. Elk mens is uniek door zijn 

eigen psychologische kenmerken. Kenmerken die er de oorzaak van zijn dat je je in de ene omgeving 

of werksfeer beter en in een andere misschien minder op je gemak voelt. Voorkeuren die er ook voor 

zorgen dat je met de ene persoon beter kunt communiceren dan met de andere.  

                                                           
1 Samhealth in samenwerking met DISCvision in het kader van het 10 jarig bestaan van samhealth. 
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Als jij je eigen kenmerken kent kun je hier rekening mee houden als je met iemand communiceert die 

andere kenmerken lijkt te hebben. Hierdoor begrijp je elkaar beter en kun je misverstanden 

voorkomen. Misschien precies waar het om gaat bij het invullen van de doelstelling: “Dit vraagt om 

gedragsmatig anticiperen op de mogelijkheden van de individuele patiënt in relatie tot zijn therapie”. 

Sommige mensen houden ervan om zaken snel te doen. Zij worden gekenmerkt door een 

daadkrachtig, interactief en extravert optreden. Daartegenover staan anderen die beter kunnen 

worden omschreven met het hebben van een terughoudend, voorzichtig en behoudender gedrag. 

Vaak herkennen we ze aan een introverter optreden. De tweede tegenstelling stelt taakgericht tegen 

over mensgericht. Taakgericht is doel-, resultaat- en ego gericht. De mens gerichte houding vindt 

relaties, warmte, samen en groepsgericht het belangrijkste. Deze vierdeling maakt de complexe 

werkelijkheid hanteerbaar. In het kort is hier DISC mee omschreven.    

                                                   

DISC en zorgcommunicatie 

In de tweede helft van 2015 heeft samhealth een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder mensen 

met diabetes en kanker. In fase 1 zijn 16 gesprekken met patiënten van minimaal een uur gehouden 

over hun ziekte en hun omgeving. In een besloten online community zijn, gesplitst naar diabetes- en 

kankerpatiënten, een nieuwe groep respondenten 3 weken lang met elkaar in gesprek gegaan over 

hun ziekte. De discussie werd gevoed door diverse stellingen en vragenlijsten. Door te ‘luisteren’ naar 

wat de patiënten vertellen op het platform, is inzicht verkregen in wat hun attitudes zijn ten aanzien 

van relevante thema’s: de impact van de aandoening, de ervaren zorg, de communicatie met 

professionals en de behandeling. Alle deelnemers hebben een DISC test gemaakt. Uit het 

onderstaande overzicht wordt het belang van DISC gedrags- en communicatieverschillen al duidelijk. 
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Eén van de onderzoeksgebieden waarin het exploratief onderzoek zich heeft afgespeeld is dus de 

chronische ziekte ‘diabetes’. Diabetes kan, bij een voortdurende ontrouw, zelfs leiden tot een 

terminale situatie. Een miljoen mensen hebben er als patiënt mee te maken en nog eens miljoenen 

als familielid / mantelzorger .  

‘Er valt mee te leven’ horen we vaak, maar toch blijkt de aandoening verstrekkende gevolgen te 

hebben voor het dagelijks leven. Patiënten hebben met name moeite met het chronische karakter 

van de ziekte: je komt er nooit meer vanaf. Het betekent inleveren van spontaniteit en reguleren van 

het leven. Bovendien is er de voortdurende onzekerheid over of men wel goed is ‘ingesteld’ en hoe 

lang men nog kan functioneren op de wijze zoals men nu doet.  

De identiteit van de consument staat als het ware tegenover zichzelf als patiënt. In het geval van 

diabetisch wordt een  voorkeur voor snel tempo eerder langzaam, wordt rustig eerder onrustig, 

wordt taakgericht door de continue afhankelijkheid mensgericht en wordt mensgericht door alle 

voorschriften taakgericht. In de onderstaande figuur wordt de tegenstelling die zich opbouwt binnen 

verschillende profielen geïllustreerd. 

                      

In feite zien we dat het gedrag dat gevraagd wordt van de diabetespatiënt het omgekeerde is van het 

natuurlijke gedrag dat bij zijn DISC-profiel hoort. Er zijn talloze redenen voor deze ontrouw, maar veel 

daarvan hebben te maken met ‘psychische’ factoren. 

D: moet zich voortdurend INHOUDEN 

I:  diabetes verplicht tot PLANNEN 

S: diabetes leidt door de onzekerheid tot ONMACHT 

C: uitblijvende beloning voor het goede gedrag leidt tot een VERONGELIJKTE patiënt 

 

DISC en therapietrouw 

 

Eén van de oorzaken van een lage therapietrouw kan gevonden worden in het verschil tussen het 

psychologische gedragskarakter van een persoon en het gedrag wat noodzakelijk is vanuit de ziekte 

die men heeft. Naast bijkomende medische klachten leidt deze spanning tot fluctuaties in de 

therapietrouw of zelfs ontrouw. Als de medische professional kennis heeft van het verschil tussen de 

gedrags- en communicatie voorkeuren, de leefstijl vanuit een marketeer bezien, dan kan de 

communicatie effectiever verlopen. Daarnaast kan de professional deze spanningen vooraf aan de 

patiënt duidelijk maken. DISC inzichten kunnen bijdragen aan therapietrouw. 


