
Genderverschillen, werving en selectie en chronische aandoeningen 

 

In de onderzoeken naar de invloed van genderverschillen op leefstijl, beleving van de werkomgeving 

en  risico factoren voor chronische aandoeningen worden zaken genoemd zoals ‘mannen sporten om 

te winnen, vrouwen voor de gezelligheid’1. De biologische verschillen tussen mannen en vrouwen 

staan voorop. Verschillen die, zo wordt aangenomen, ook direct doorwerken de directe omgeving 

waarbinnen mensen leven. Deze omgeving heeft invloed op de kans op  Hart- en Vaatziekten, Diabetes, 

COPD, psychische aandoeningen en wel of niet vaccineren. Deze analyses benoemen het verschil in 

rolpatronen tussen mannen en vrouwen als een verklaring van genderverschillen. Doormiddel van 

preventie kunnen onwenselijke effecten van rolpatronen worden bijgestuurd of worden voorkomen. 

 

Het is opvallend dat in de studies naar de leefstijl van mannen en vrouwen medisch-biologische 

aspecten centraal staan. ‘Sporten om te winnen’, ‘spier- en botmassa’, ‘meisjes zijn bij roken vatbaar 

voor groepsdruk’ en uitgangspunten zoals ‘mannen kunnen beter tegen alcohol’ zijn constateringen 

die worden genoemd. Ik ben nog geen studie tegengekomen waarin een relatie wordt gelegd tussen 

de gedrag- en communicatieprofielen van de patiënten en zaken als Hart- en Vaatziekten, Diabetes, 

COPD psychische aandoeningen en vaccineren. De gedrag- en communicatieprofielen worden via 

psychologische testen bepaald als één van de relevante persoonskenmerken in een sollicitatie 

procedure. Deze gevalideerde testen verbinden rolpatronen met individuele ‘karakter’ verschillen. 

 

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 mensgerichte houding vindt relaties, warmte, samen 

en groepsgericht het belangrijkste. Met deze beschrijving wordt een verbinding gelegd naar twee 

psychologische werving- en selectie instrumenten die in de zorgsector worden gebruikt: DISC en 

Insights Discovery.  

 

 
De vierdeling maakt de complexe werkelijkheid hanteerbaar. DISCvision heeft het DISC-model 

toegankelijk gemaakt voor marktonderzoek naar onder andere Hart- en Vaatziekten, Diabetes, COPD 

psychische aandoeningen en vaccineren. De DISC letters staan voor vier persoonsstijlen waarmee de 

verschillen in het zichtbare gedrag goed kunnen worden. Een D is resultaatgericht, komt snel tot de 

kern en neemt de noodzakelijke leiding. Een I- profiel is extravert en vriendelijk en reageren open op 

verrassingen. Een S-profiel is behulpzaam, luistervaardig en zijn gesteld op langdurige relaties. Een C-

profiel houdt van zelfstandig ongestoord werken en verkiest grondig onderzoek boven speculatie en 

het nemen van risico’s. Allen hebben hun eigen ideale wereld, tijdsbeleving en angsten. 

 
1 Gender en Preventie; een eerste inventarisatie, ZonMw, april 2018, p.7 



In de zorgsector gaat veel aandacht uit naar de technische kwaliteit en organisatie van het 

zorgsysteem. Therapietrouw, rolpatronen en preventie gaan echter niet over de techniek, maar over 

de mensen in het systeem. Ook in de zorgsector wordt in toenemende mate op maat met specifieke 

doelgroepen, soms persona’s genoemd, gecommuniceerd. In 2018 hebben de huisartsen van het EMC-

Nieuwegein en het Gezondheidscentrum Roerdomp besloten 1116 HVZ-patiënten te benaderen voor 

een exploratief onderzoek naar de relatie tussen DISC-8 leefstijlen en HVZ-ervaringen. Mensen met 

een D en C DISC-profiel hebben een substantieel lagere kans op een hartfalen-event (HVZ) dan mensen 

met een S en I profiel. Het verschil tussen deze DISC- leefstijlen kan oplopen van 1:12 naar 1:9. 

 

In 2019 is de gehele populatie van beide huisartspraktijken, 24751 patiënten waarvan 2336 HVZ-

patiënt zijn, opnieuw onderzocht. Alle patiënten in het Electronisch Patienten Dossier zijn, AVG-proof 

op 6 positie postcode niveau gekoppeld aan DISC-8 profielen. Uit de koppeling van het EPD met DISC-

8 leefstijlen blijkt dat bij alle profielen de HVZ-patienten 2x zo vaak contact hebben met de huisarts als 

‘gewone’ patienten. Bij mannen hebben de I-en S-leefstijl profielen vaker contact. Bij vrouwen gaat 

het contact van 6x naar ruim 13x, maar voor de paarse leefstijl neemt het contact zeer sterk toe. Er 

zijn nadrukkelijke relaties tussen leefstijl en het aantal contact momenten met de huisarts. 

 

Psychologische- en leefstijlfactoren hebben invloed op het begrijpen van en je houden aan het 

afgesproken behandelplan. Verschillende leefstijlen hebben een eigen perceptie van therapietrouw en 

de communicatie tussen patiënt en behandelaar. De psychologische communicatiecomponent speelt 

dus een belangrijke rol in het bewerkstelligen van aanpassingen in het gedrag van patiënten en de 

communicatie rond HVZ.  Met het tweede onderzoek naar de relatie tussen DISC-8 leefstijlen en de 

zorgvraag is de basis gelegd voor een interventieplan waarin voor verschillende DISC leefstijlen een 

maatwerk aanpak wordt uitgewerkt. Welke informatie is er bekend over roken, overgewicht en 

bloedruk van de patiënten die een HVZ-event hebben gehad? 



 

De D en I profielen (rood, oranje en geel) stoppen na een HVZ-event aanzienlijk minder vaak met roken 

dan de andere DISC-profielen. Ook zijn er duidelijke gender verschillen. Vrouwen stoppen na een HVZ-

event veel minder vaak met roken dan mannen. Zowel bij mannen als bij vrouwen is de BMI van 

patiënten zonder een HVZ-event lager dan bij patiënten met een HVZ-event. Voor mannen geldt 

vervolgens dat er meer sprake is van overgewicht en bij vrouwen is er veel vaker sprake van obesitas. 

Bij mannen kan de hogere kans op obesitas vaker worden gerelateerd aan het D- en DC-profiel, terwijl 

dit bij vrouwen alleen lager is bij de qua en oranje leefstijl.  

 

De nadrukkelijke verschillen in de bloeddruk van de totale populatie vrouwen in de paarse, rode, 

oranje en gele leefstijlen met de vrouwen die een HVZ-event hebben gehad zijn zeer groot. Hiervoor 

is geen directe verklaring gevonden. 

 

Om meer inzicht te krijgen is ook naar de hypertensie gekeken. De hypertensie bij de vrouwen met 

een rode en paarse DISC-leefstijl profiel neemt zeer fors toe. Bij de hypertensie en de bloedruk in het 

algemeen moet bij HVZ-patiënten worden bedacht dat zij over het algemeen bloeddruk verlagende 

medicijnen gebruiken.  



 

Het koppelen van de DISC-8 leefstijlprofielen aan de informatie uit het EPD heeft de deelnemende 

huisartsen doen besluiten dat de leefstijlinterventie op een heel andere basis gestoeld moet worden. 

Dat men weinig effect had met de preventie inzet van capaciteit was wel bekend, maar er is nu meer 

inzicht ontstaan in het waarom! De volgende vraag is natuurlijk: wat moet je dan wel doen? Hiervoor 

moet je aansluiten bij de drijfveren van de patiënten. In de onderstaande figuur worden de drijfveren 

van patiënten in algemene zin geïntroduceerd. 

                         

Patiënten met een D-profiel (rood) zijn oplossingsgericht. Een consult moet helder en concreet zijn. 

Patiënten hebben weinig behoefte aan emotionele ondersteuning, wel aan praktische tips. Patiënten 

met een I–profiel (geel) zijn proactief in de behandeling en willen graag positief benaderd worden. Zij 

stellen hoge eisen aan de sfeer in het gesprek. Patiënten met een S-profiel (groen) hebben behoefte 

aan toegankelijke en persoonlijke zorg, bij voorkeur in de vorm van een vaste zorgverlener die 

voldoende tijd voor ze neemt. Ze willen graag hun verhaal kunnen doen (‘gehoord’ worden). Patiënten 

met een C-profiel (blauw) hebben behoefte aan deskundigheid. Ze willen extra informatie, 

onderbouwing van de voorgestelde therapieën en een gedetailleerde uitleg.  

Hiermee wordt gelijk de overstap gemaakt naar het beslissen of vaccinaties wel of niet nuttig zijn: wie 

beslist en wie is gevoelig voor welke beïnvloeding? De moeilijkheid om nut- en noodzaak duidelijk te 

maken van ‘een therapie’ waarvan niet fysiek de nut en noodzaak onmiddellijk overduidelijk aanwezig 

is geldt ook voor het thema vaccineren. “… De vaccinatiegraad is gedaald tot onder de norm van 95 

procent. Een gevaar voor de volksgezondheid, vindt ook de staatssecretaris. Maar hoe overtuig je 



ouders hun kind te laten inenten? Wuif in ieder geval hun angst niet weg, zeggen experts kopt het NRC 

…”2. De angst voor vaccineren is gekoppeld aan het angst profiel van de ouders. 

                           

Een D-type heeft in principe vertrouwen in de overheid. De afweging wordt in eerste instantie gemaakt 

op basis van het feit dat de overheid in Nederland goed is georganiseerd. Inenten is daarom 

uitgangspunt. Voor een I-leefstijl is dit geheel anders. Men heeft het gevoel dat dit onderwerp iets 

heeft waar men zelf echt iets van kan vinden en ontwikkelt sneller een eigen visie. Een S-type heeft als 

basis houding dat de kinderen zich OK moeten voelen. Men heeft in principe een groot vertrouwen in 

de overheid en is volgzaam. Een S-leefstijl wil niet beslissen en het komt goed uit dat de verwarrende 

informatie om de ouder heen, in combinatie met de onwil van het kind, de verantwoordelijkheid tot 

niet inenten indirect logisch maakt. Voor de C-leefstijl geldt feitelijke informatie als leidend.  

Als we terugkeren naar het thema Gender en Preventie is in het onderzoek aangetoond dat er, 

waarschijnlijk naast medisch-biologische aspecten, veel meer aandacht moet worden besteed aan de 

psychologische kenmerken van patiënten. Deze kenmerken kunnen met behulp van de HRM tools die 

ook voorwerving- en selectie worden gebruikt goed worden ingeschat. Het profiel bepaald de wijze 

waarop de patiënt met het meeste effect aangesproken kan worden. Er ontstaat bij de behandelaar 

ook een inzicht in de relatie tussen de persoonlijke drijfveren, angsten en de effecten daarvan op het 

gedrag van de patiënt. 
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2 https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/19/niet-vaccineren-moet-gevolgen-hebben-a2755774 


