De zorgconsument
DISC, leefstijlen en hart- en vaatziekten
(een verkenning door het EMC Nieuwegein
en gezondheidscentrum De Roerdomp)

Nieuwegein, juli 2018

Inleiding
Hart- en vaatziekten zijn zorgthema’s waarbij het leefgedrag van consumenten
belangrijk is. Het EMC Nieuwegein en Gezondheidscentrum de Roerdomp willen
meer inzicht krijgen in de relatie tussen de populatie van de praktijk en de
zorgconsumptie. Psychische- en leefstijlfactoren hebben invloed op het begrijpen
van het behandelplan, de perceptie van de ziekte, de therapietrouw en de
communicatie tussen patiënt en behandelaar. De psychologische
onderzoekscomponent speelt een belangrijke rol in het bewerkstelligen van
aanpassingen in het gedrag van patiënten en de communicatie rond HVZ. Een
betere inschatting van de patiënt door de behandelaar kan bijdragen aan een
meer succesvolle omgang van de patiënt met zijn/haar ziekte en een veiliger
gevoel bij de patiënt. In het voorliggende document wordt de DISC methode
geïntroduceerd. DISC wordt gebruikt voor het inschatten van de psychologische
basis voor de leefstijl van de patiënt. Inzichten uit DISC onderzoek naar onder
andere Diabetes hielpen bij het interpreteren van de resultaten uit het huidige
onderzoek.
Het beïnvloeden van het gedrag van consumenten is bij uitstek een specialisme
van de marketeers van deze wereld. Kennis van het gedrag van consumenten en
hun communicatievoorkeuren liggen ten grondslag aan de vormgeving van de
boodschap, het taalgebruik en de plek waar een consument met de boodschap
wordt geconfronteerd. Ook in de zorgsector wordt in toenemende mate op maat
met specifieke doelgroepen gecommuniceerd. Vooral de zorgverzekeraars zijn
actief met doelgroepgerichte communicatie. Hierbij maken zij gebruik van
marktonderzoek en hun eigen gegevens over zorgconsumenten.
DISCvision begint bij het onderzoeken van de gedrag- en
communicatievoorkeuren van de consument op basis van hun psychologisch
profiel. Door te starten bij het persoonlijk profiel van de consument wordt de
oorzaak van het waargenomen gedrag duidelijk. Naast het weten wat de
consument doet, wordt het duidelijk waarom hij/zij specifieke voorkeuren heeft.
Het psychologische profiel kan worden gebruikt als vertrekpunt van het
bevorderen van therapietrouw, het beïnvloeden van het gedrag of betere
communicatie. Voor het bepalen van dit profiel maakt DISCvision gebruik van het
het DISC-model.
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DISC en leefstijlsegmentatie
Het DISC-model is ruim 90 jaar geleden ontwikkeld door William Marston en is
beschreven in zijn boek ‘Emotions of Normal People’ uit 1928. Marston was een
tijdgenoot van Carl Jung die een basis legde voor het hedendaagse
leefstijlonderzoek met het boek ‘Psychological Types’ (1921). De laatste decennia
is het model verder ontwikkeld voor HRM toepassingen. Op dit moment maken
jaarlijks meer dan één miljoen mensen wereldwijd gebruik van de
wetenschappelijk gevalideerde DISC-methode om inzicht te krijgen in hun
gedrag- en communicatieprofiel. Er zijn al ruim 60 miljoen profielen bepaald met
het DISC model.
Elk mens is uniek door zijn eigen psychologische kenmerken. Sommige mensen
houden ervan om zaken snel te doen. Zij worden gekenmerkt door een
daadkrachtig, interactief en extravert optreden. Daartegenover staan anderen
wiens gedrag kan worden omschreven als rustig, terughoudend, voorzichtig,
behoudender en introverter. De tweede tegenstelling stelt taakgericht tegenover
mensgericht. Taakgericht is doel-, resultaat- en ego gericht. De mensgerichte
houding vindt relaties, warmte, samen en groepsgericht het belangrijkste. Deze
vierdeling maakt de complexe werkelijkheid hanteerbaar.

Het begrijpen van en communiceren met een zorgconsument vraagt om
gedragsmatig anticiperen op de mogelijkheden van de individuele patiënt.
DISCvision heeft daarom een techniek ontwikkeld waarmee het profiel van een
consument snel kan worden ingeschat. Deze DISC-markonderzoek methode
wordt steekproefsgewijs vergeleken met de resultaten van de officiële
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psychologische test van DISC Factor. Om een werkbaar model te krijgen, zijn de
40 DISC-profielen teruggebracht tot 8 DISCvision persona’s.

Deze verschillen in voorkeuren als consument, burger, zorgconsument of patiënt
leiden tot verschillen in keuzes voor de plek waar men wil wonen, winkelen, zorg
wil ontvangen et cetera. Wij concentreren ons nu op de effecten richting de
zorgvraag.
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De DISC HVZ drivers voor de leefstijlen
DISCvision heeft de inzichten in de zorgsector samen met samhealth, een
marktonderzoekbureau met 15 jaar ervaring in de gezondheidszorg, verdiept. De
DISCvision inzichten in de beleving van patiënten zijn gebaseerd op uitkomsten
van eerdere onderzoeken over diverse zorgthema’s.
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Patiënten met een D-profiel (rood) zijn oplossingsgericht. Een consult moet
helder, concreet en zakelijk zijn. Ze hebben een directieve manier van praten en
hebben er geen moeite mee om aan de zorgverlener vragen te stellen. Een Dpatiënt bepaalt zoveel mogelijk zelf het medische proces. Men gaat alleen als het
echt noodzakelijk is naar de huisarts. Ze willen met respect benaderd en op
hoofdlijnen geïnformeerd worden. Patiënten hebben weinig behoefte aan
emotionele ondersteuning, wel aan praktische tips. De ‘ziekte’ is een feit en
daarmee ‘afwezig’. Deze persoon zal de effecten van HVZ zoveel als mogelijk
buiten het dagelijkse leven houden. Als men denkt dat een middel niet of
onvoldoende werkt, stopt men er mee.
Patiënten met een I–profiel (geel) zijn proactief in de behandeling en willen graag
positief benaderd worden. Deze patiënten zijn gemakkelijk in het contact, maar
stellen hoge eisen aan de sfeer in het gesprek. Deze patiënten haken af bij een te
zakelijke en rationele benadering door een zorgverlener. Een I zal proberen het
normale leefpatroon te handhaven. De therapietrouw neemt (fors) af als de
invloed van de medische adviezen en medicijnen groot is. Zij vinden het moeilijk
om gas terug te nemen. Ze hebben behoefte aan praktische tips en willen

emoties, ook binnen hun omgeving, van zich af praten. Het bezoeken van de
professional (de huisarts) heeft in dit kader een dubbele functie: gecontroleerde
therapieontrouw. Overigens hebben veel huisartsen ook een I in hun profiel.
Patiënten met een S-profiel (groen) hebben behoefte aan veiligheid,
geborgenheid en houvast. Een toegankelijke en persoonlijke zorg, bij voorkeur in
de vorm van een vaste zorgverlener die voldoende tijd voor ze neemt, past
hierbij. Ze willen graag hun verhaal kunnen doen (‘gehoord’ worden). Deze
patiënten haken af bij een te zakelijke en rationele zorgverlener. De boodschap,
adviezen en instructies zullen vaak niet ‘gehoord’ en begrepen worden. Spatiënten moeten wel het idee hebben dat er samen met de zorgverlener aan
een oplossing wordt gewerkt, maar ze zijn feitelijk vooral reactief en volgend in
de behandelkeuze. Voor de S neemt de arts vaak de beslissingen. Alhoewel de Spersoon behoefte heeft aan het bespreken van zaken met ‘de persoonlijke
omgeving’, worden ze gelijktijdig geremd door schaamte en het niet willen
veroorzaken van overlast.
Patiënten met een C-profiel (blauw) eisen van de arts deskundigheid. Ze willen
extra informatie, onderbouwing van de voorgestelde therapieën en een
gedetailleerde uitleg. Deze patiënten laten het advies voor een specifieke
behandeling over aan de zorgverlener, mits ze deze persoon waarderen. Ze
blijven het proces kritisch volgen. Zij gaan, gebaseerd op een rationele
onderbouwing, voor het in hun ogen beste resultaat. De C zal snel proberen het
dagelijks leven en ‘de ziekte’ te scheiden; ook het HVZ probleem wordt
geparkeerd in een apart hokje.
Het onderzoek
Het doel van het DISC-HVZ onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de relatie
tussen de populatie van de huisartspraktijken en de zorgconsumptie. Uiteindelijk
is het doel om de zorgverleners beter in staat stellen de vraag achter de
zorgconsumptie te begrijpen en om op wijk- en buurtniveau verschillen te
signaleren. Als er een relatie is tussen de zorgconsumptie en een DISC-profiel,
dan kan leefstijlsegmentatie een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van op de
klant toegesneden interventie- en/of communicatiemethodes. Het verkennende
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onderzoek is uitgevoerd onder de patiënten van het EMC Nieuwegein en
Gezondheidscentrum de Roerdomp.
Allereerst vergelijken we de verdeling van de DISC-profielen in Nederland,
Nieuwegein en die van de populatie van de deelnemende huisartsen die de HVZ
patiënten gaan uitnodigen voor het onderzoek.

De bevolking van Nieuwegein kenmerkt zich door een forse
oververtegenwoordiging van de bewoners met groene DISC-profielen ten
opzichte van het Nederlands gemiddelde. Ook Lime en Aqua hebben een lichte
oververtegenwoordiging. Op een kaart, waarop de dominante DISC-kenmerken
zijn weergegeven, ziet het beeld van Nieuwegein er als volgt uit:

De populatie bij de deelnemende huisartsen volgt ongeveer het patroon van
Nieuwegein. In het totaal staan 2325 van de 23677 patiënten van deze
deelnemende huisartsen praktijken als HVZ-patiënt geregistreerd. Voor dit
onderzoek zijn vrijwel alle, onder behandeling van de huisarts vallende,
patiënten die een HVZ event hebben doorgemaakt benaderd. Van deze 1116
uitgenodigde patiënten van de deelnemende huisartsen hebben er 327 (29%)
meegedaan aan het onderzoek. De HVZ patiënten van de deelnemende
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huisartsen praktijken in Nieuwegein zijn significant oververtegenwoordigd onder
de Lime, Groen en Aqua profielen.

De behoefte aan veiligheid, die normaal met name de groene groep (S) in het
DISC-model typeert, geldt als gevolg van een HVZ-event voor alle DISC-profielen.
Over hun eigen profiel hangt een soort ‘veilige groene waas’. Dus ook de
‘individualistische extraverte’ rode (D) persoon zal een regelmatig contact met
de huisarts, mits dit tot het minimum beperkt en efficiënt georganiseerd is,
normaal vinden. Opvallend is dat de rode groep oververtegenwoordigd is in de
respons. De paarse groep is iets ondervertegenwoordigd. De respons op de
enquête is representatief zowel de populatie van Nieuwegein als ten opzichte
van de aangeschreven HVZ patiënten. Het feit dat alle respondenten een HVZ
event hebben meegemaakt betekent, dat zij bij het beantwoorden van de vragen
deze event ervaring(en) in het achterhoofd hebben!

Met een index 116 (Lime) respectievelijk 111 (Groen) zijn deze leefstijlgroepen
beduidend vaker aanwezig in de groep HVZ patiënten van de deelnemende
huisartsen. De leefstijlgroepen Blauw, Paars, Rood, Oranje en Geel hebben een
significant lagere index en zijn dus minder sterk vertegenwoordigd. Dit resulteert
voor de Lime / Groene groep in een kans van 1 op 9 patiënten met een HVZ
event, terwijl dit bij Paars of Rood uitkomt op gemiddeld 1 op 12 patiënten.
Binnen de onderzochte populatie van HVZ-patienten is een statistisch
significante relatie tussen leefstijl en een HVZ event vastgesteld. De huisartsen
herkennen, na de presentatie van deze resultaten, deze relatie.

7

De patiënten met een individualistischer karakter (D en C) hebben over het
algemeen een positiever beeld over hun gezondheid en klagen minder over
beperkingen die zij ondervinden dan de meer groepsgerichte profielen (I en S).
Voor Blauw (C), Paars en Rood (D) geldt dat 100% hun gezondheid als redelijk tot
zeer goed beoordeelt. Opvallend is dat met name de groepsgerichte profielen
de vragen waar een kwaliteitsoordeel van de huisartsenzorg wordt gevraagd het
antwoord vaker blanco laten. Deze mensgerichte groep gaat uit van de goede
intenties en geeft niet snel een negatief oordeel. Een blanco score kan dus
duiden op het toch niet helemaal tevreden zijn van de patiënt. Deze scores zijn
dus wel meegenomen in het beoordelen van de uitkomsten van het onderzoek.
De omvang van deze populatie is groot.
Verreweg de meeste patiënten vinden één check per jaar bij de huisarts
voldoende (ruim 50%). Het blijkt dat de S (Groen) en de C (Blauw) profielen het
liefste een afspraak maken als het door hen noodzakelijk wordt gevonden
(+35%). Deze uitspraak moet worden beoordeeld tegen de achter grond van de
controle en veiligheid die zij zelf nastreven. In de praktijk zullen de S en C zich
vrij vaak bij de huisarts melden. Overigens willen zij ook significant vaker op
dezelfde dag als ze bellen met de huisartsenpraktijk ook de huisarts kunnen
bezoeken. Voor Rood (D) en Oranje geldt daarentegen dat de ruime
meerderheid voor 1 of meerdere afspraken is op initiatief van de huisarts
(evaluatie check). De actieve bemoeienis van de huisarts wordt in dit kader
gezien als ontzorgen en als een geaccepteerde en noodzakelijke ‘stok achter de
deur’. Deze acceptatie moet worden bezien tegen de achtergrond van het event
waarmee men al geconfronteerd is geweest! Ten opzichte van hun normale
profiel is dit dus een ‘inbreuk’ die geaccepteerd wordt. De omvang van deze
groep in Nieuwegein is erg klein!
De groepen aan de linkerzijde vinden een ‘persoonlijke’ band met de huisarts
belangrijk. Op basis van hun profiel wijst dit vooral op ‘geaccepteerde
professionaliteit van de huisarts’. Ze vragen makkelijker een second opinion aan
en gaan makkelijker in discussie met de huisarts. Overigens zullen deze patiënten
ook makkelijker van huisarts of specialist wisselen. De rechterzijde gaat juist voor
het warme vertrouwen in de professional en zal daarom ook niet snel een
oordeel geven (geen keuze aangeven in enquête); men heeft een positievere
grondhouding ten aanzien van de persoon van de huisarts.

8

De meer taakgerichte D- en C-profielen bereiden een bezoek aan de arts goed
voor, vinden de huisarts duidelijk en onthouden en begrijpen de boodschap.
Deze informatie is consistent met het beeld dat met name de linkerzijde durft
door te vragen. Aan de rechterzijde (S) wordt soms positief en soms negatief
geantwoord op vragen over duidelijkheid, begrijpen en onthouden. Het beeld
ontstaat dat er meer naar gewenste antwoorden wordt gezocht. In ieder geval
kan er aan de rechterzijde van het model niet zonder meer van worden
uitgegaan dat de communicatie voldoende aansluit bij de doelgroep.
Binnen de context van HVZ is het gebruik van internet om informatie te vinden
bepaald geen gemeengoed onder die mensen die al een event hebben gehad.
Uit andere onderzoeken is bekend dat het gebruik van het internet sterk
toeneemt. De uitkomsten in het onderzoek wijken hier duidelijk van af. In ieder
geval wordt ook duidelijk dat de huisarts de klachten en de zorghandelingen
tijdens een onderzoek wordt geacht te doen en niet een POH’er. Voor de POH’er
zijn ondersteunende handelingen weggelegd. Deze voorkeur voor de huisarts
onderstreept de ‘afhankelijkheid’ die met name de groene groep voelt ten
aanzien van de huisarts. De scores voor deze conclusie liggen vrijwel unaniem op
90% en hoger. De antwoorden van de groene groep worden sterk mede bepaald
door ‘zo gaat het altijd’. Op de langere termijn zou er misschien een andere
‘gewoonte’ kunnen inslijten als de nieuwe norm.

Alhoewel het krijgen van de uitslagen op de praktijk zelf over het algemeen de
voorkeur heeft, is er vooral aan de linkerzijde wel ruimte voor telefonisch en
email contact. Het feit dat ook de S aangeeft het ontvangen van de uitslagen per
telefoon prima te vinden, moet deze respons toch voorzichtig worden bekeken.
Opnieuw speelt hierbij, beoordeeld op basis van de ervaring in eerdere medische
onderzoeken en de inconsistentie van de antwoorden over meerdere vragen,
het karakter van de persoon - geen overlast te willen geven, twijfel, schaamte et
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cetera - mogelijk een rol. Aan de linkerzijde geeft men makkelijk toe de
medicatie wel eens – ook in de laatste maand- te zijn vergeten, terwijl dit voor
de rechterzijde niet zo is. Gelijktijdig zien we nu rechts hoge blanco scores van
15-20%, hetgeen er wel eens op zou kunnen wijzen dat men de medicijnen wel
vergeten is, maar het hier niet wil vermelden.
Conclusie
Uit de DISC gedrag- en communicatievoorkeuren van de HVZ patiënten, in de
aan het onderzoek deelnemende huisartsen praktijken in Nieuwegein, blijkt een
significante oververtegenwoordiging van het S-profiel (Groen) in de DISCleefstijlen. De bevolkingssamenstelling van Nieuwegein heeft ten opzichte van
Nederland sowieso een hoger aandeel van de populatie met een Lime, Groen of
Aqua leefstijl profiel. Het onderzoek, met een gemiddelde respons van 29%,
levert voor alle leefstijlkleuren veel handvatten op waarmee beleids- en
zorgprocessen geoptimaliseerd kunnen worden.
Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat de leefstijl met een S in hun profiel
aangeeft slecht voorbereid te zijn voor het gesprek met de huisarts, de verkregen
informatie minder goed begrijpt en niet doorvraagt in het gesprek. Men spreekt
zich significant vaker niet uit over de beleefde kwaliteit van het contact met de
huisarts. Deze waarneming komt overeen met de uitkomsten uit andere
onderzoeken: deze groep gaat uit van de positieve intenties van een persoon en
is zeer terughoudend met professionele kwaliteitsbeoordelingen. Het is mogelijk
dat deze groep minder therapietrouw is; ook de antwoorden op het ‘vergeten’
van medicijnen worden significant vaker niet beantwoord.
De omvang van deze S-groep maakt het mogelijk hier een doelgericht beleid op
te ontwikkelen. Hierbij is het van belang dat er een duidelijke relatie lijkt te zijn
tussen het profiel van de patiënten en de kans op een HVZ-event. Het is duidelijk
dat de huisarts een belangrijke rol in moet hebben in het HVZ-traject. De
relatieve afhankelijke opstelling die hoort bij deze grote populatie leidt ertoe dat
voor de ‘als specialistisch ervaren handelingen en controles’ men een zwaar
beroep doet op de professionele huisarts en niet op de Praktijk Ondersteuner
(POH’er).
Het onderzoek naar de relatie tussen de wetenschappelijk geborgde DISC leefstijl
profielen en gedrag van HVZ patiënten heeft waardevolle inzichten opgeleverd
in het gedrag van patiënten. De inzichten kunnen gebruikt worden in het HVZ
domein, maar ook worden ingezet voor andere zorgvraagstukken.
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De voorliggende brochure ‘De zorgconsument; DISC, leefstijlen en hart- en vaatziekten is een
uitgave van de samenwerkende partijen DISCvision, Springco, Voswiz, EMC Nieuwegein en
Gezondheidscentrum de Roerdomp. DISCvision werkt, voor het toepassen van DISC in het
gezondheidsdomein, samen met samhealth. De verkenning van de mogelijkheid om DISC toe
te passen in de huisartsenpraktijk staat centraal in dit deel van een groter onderzoek naar het
gedrag van zorgconsumenten. Op bladzijde 1-5 wordt DISC geïntroduceerd. Een samenvatting
van enkele DISC resultaten uit het onderzoek, onder de HVZ patiënten in Nieuwegein, worden
weergegeven op bladzijde 5-10.

Voor meer informatie over het DISC- leefstijlenmodel kunt u contact opnemen met:
Douwe Reitsma

DISCvision BV

06 51207194

www.discvision.nl

