
Enquête

Reden voor het niet opvolgen van de adviezen van de behandelaar?

Heb je het idee dat je progessie boekt bij het uitvoeren van de oefeningen?

Motivatie in het begin van de behandelfase

0 1 2 3 4 5
4%

30%30%
36% 63%63%

90%90%

van de deelnemers zegt 
de afspraken omtrent 
fysio (thuis) oefeningen 
niet goed na te komen

40%

Vergeten Geen tijd Teveel moeite Pijnlijk

29% 21% 10%

Porgressie (inzien)
Reminder op juiste tijdstip

Controle/ stok achter de deur
Goede omschrijving

BewustwordingGoede omschrijving
Planning

Pijn Coaching Bewijs social proof

Doelenstellen

Beloning
Gamification
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Desk research

Therapietrouw

Compliance:
De mate waarin de 

patiënt de aanbevelingen  
opvolgt.

Adherence:
De mate waarin de 
patiënt afspraken 

nakomt.

Persistence:
In hoeverre de patiënt de 
adviezen na de behandel-

ing volhoudt.

Concordance:
De mate van overeen-
stemming betreft de 
behandeling tussen 

patiënt en behanelaar

Therapietrouw oplossin-
gen op maat(persoonlijk)

Therapietrouw bespreek-
baar maken

Dragen van een activiteit-
enmonitor

Geschreven oefeninstruc-
ties leiden tot betere 

resultaten

Verminderde therapietrouw leidt tot hogere kosten, 
een langer ziektebeloop en een lagere mate van herstel
“ ”

Betere gezondheid (health 
locus of control)

Toezicht op de progressie 
en het behandelplan van 

de patiënt

Gebruik maken van een 
positieve feedback sys-

teem.

Deelname aan een 
algemene gedragsveran-

dering programma

Factoren die een rol spelen bij therapietrouw:

  Kenmerken van de patiënt    
  De oppervlakkige behandelingskenmerken
  Relatie tussen patiënt en behandelaar   
  Milieu
  Interventie geloofwaardigheid    
  Wijze waarop het behandelplan wordt aangeleverd

Therapie ontrouw:

  Weinig lichamelijke activiteiten
  Lage zelfovertuiging/zelfwerkzaamheden
  Depressie
  Angst
  Hulpeloosheid
  Slechte sociale ondersteuning/activiteiten
  Oefeningen niet duidelijk
  Pijn tijdens oefeningen
  Belemmeringen
  Ontbreken van positieve feedback



Coping Mechanisme:

Be specific

Make it easy

Trigger behaviour

Motivation

AbilityTrigger

Sociale 
acceptatie

Plezier en 
Pijn

3 stappen om gedrag te veranderen 7 strategieën om gedrag te beïnvloeden

Wat is nudging? 
Nudging is een duwtje geven in de goede richting door het gewenste gedrag 
aantrekkelijk te maken, zonder mensen daarbij in hun vrijheden te beperken. 

1
Reduction 

Vereenvoudig de taak die
de gebruiker doet.

2
Tunneling

Een step-by-step guidance
die de gebruiker leidt
door het gedrag.

3
Tailoring

De acties voorzien van
feedback op de acties 
van de gebruiker.

4
Suggestion 

  

5
Monitoring

Confronteren met eigen gedrag, 
hierdoor is de gebruiker
zich bewust van zijn 
gedrag.

6
Surveillance 

Observeren van de 
gebruiker dit verhoogd
het gewenste gedrag.

7
Conditioning 

Het aanrijken van hulp of
juist straffen van 
ongewenst gedrag.

Verstrekken van suggesties
aan de gebruiker op het
juiste moment met de 
juiste context. 

Actief:    Het probleem wordt geanalyseerd en opgelost.
Palliatieve reactie:  Op andere dingen richten dan het probleem. In extreme vorm kan dit leiden tot verslavingen.
Vermijden:    Het probleem wordt ontkend en vermeden.
Sociale steun:   Troost en begrip zoeken bij anderen, samen met een ander het probleem oplossen.
Passief:    Passief Reactiepatroon
Expressie:    Het probleem leidt tot frustratie, spanning en agressie.
Geruststellende:   Men houdt zich voor dat het probleem vanzelf wel goed komt of dat anderen het nog veel zwaarder hebben.

Hoop en
 angst

Sparks
Reminders

Facilitators

Tijd

Fysieke 
inspanning

Mentale 
inspanning

Sociale 
norm 

Routine

Geld


