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Patiënt en Partner EducatieProgramma Voor ALLe

mensen met  een Chronische Aandoening

“Het vermogen van een individu de symptomen, behandeling, fysiek en 
psychosociale consequenties en levensstijl veranderingen inherent aan het 
leven met een chronische aandoening te managen “ (Barlow et al., 2002)

Zelfmanagement “Heel de MENS”

Gezondheids- behoud & herstel & bevordering

Patiënt

Partner/
Mantel-
zorger



http://www.ppep4all.nl

INHOUD

http://www.ppep4all.nl/


Introductie

Zelfevaluatie Gezondheids-
bevordering

Stress 
Management

Angst & 
depressie / 
Uitdaging voor
de zorggever

Sociale 
competentie 

Sociale 
Ondersteuning

WAAROM? HOE VOEL IK MIJ? WAT KAN IK DOEN? HOE?

Begrijpen Management Wijze van omgang

Betere levenskwaliteit

Doelstellingen PPEP4ALL



• Doorbreken van de negatieve spiraal van 
toename van psychische dan wel 
psychiatrische en/of psychosociale 
klachten die samenhangen met het 
(chronisch) ziek zijn, om verergering te 
voorkomen (preventie)

• Vermindering van bestaande psychische  
dan wel psychiatrische en/of 
psychosociale klachten die samenhangen 
met de (chronische) ziekte

• Voorkomen van terugval na het herstel 
van de psychische dan wel psychiatrische 
en/of psychosociale klachten of tijdens 
een verslechtering van de lichamelijke 
gezondheid.

http://www.ppep4all.nl

http://www.ppep4all.nl/


• De patiënten en partners de kans 
bieden om zelf de regie te 
(her)nemen over de kwaliteit van 
hun leven met een (chronische) 
ziekte en deze positief te 
beïnvloeden (betere 
levenskwaliteit) 

• Verbeteren van het naleven van 
medische maatregelen en tevens 
het stimuleren van gezondheid 
bevorderend gedrag
(kostenbesparing & ‘shared 
decision-making’)

http://www.ppep4all.nl

http://www.ppep4all.nl/


• Verhogen van de (arbeids-) 
participatie in de samenleving 
(kostenbesparing)

• Voorkomen van overbelasting en 
onnodige gezondheidsklachten bij 
partners (preventie)

http://www.ppep4all.nl

Gezondheids- behoud & herstel & bevordering

http://www.ppep4all.nl/


• Doorbreken van de negatieve spiraal van toename van psychische en/of 
psychosociale klachten die samenhangen met het (chronisch) ziek zijn, om 
verergering te voorkomen (preventie)

• Vermindering van bestaande psychische en/of psychosociale klachten die 
samenhangen met de (chronische) ziekte

• Voorkomen van terugval na het herstel van de psychische en/of psychosociale 
klachten of tijdens een verslechtering van de lichamelijke gezondheid.

• De patiënten en partners de kans bieden om zelf de regie te (her)nemen over de 
kwaliteit van hun leven met een (chronische) ziekte en deze positief te 
beïnvloeden (betere levenskwaliteit) 

• Verbeteren van het naleven van medische maatregelen en tevens het stimuleren 
van gezondheid bevorderend gedrag  (kostenbesparing)

• Verminderen/voorkomen ziekteverzuim & verbeteren arbeidsparticipatie 
(kostenbesparing  & preventie)

• Voorkomen van overbelasting en onnodige gezondheidsklachten bij partners 
(preventie)

http://www.ppep4all.nl

http://www.ppep4all.nl/


http://www.ppep4all.nl

enkele SUCCESSEN

RCT PPEP4ALL-PDD

http://www.ppep4all.nl/


Facts & Figures

• (RIVM) 5,3 miljoen 
mensen met CZ 

• 1/3 > 1 CZ

• 2,3 miljoen (15-65jaar)

• ongeveer 1 op de 5 
mensen binnen de 
potentiële beroeps-
bevolking één of > CZ

• 2030 = 7 miljoen

Over die groep gaat het SER-
advies 

SER-advies
Werk: van belang
voor iedereen
Publieksversie                              18 Maart 2016



Mantelzorgers en 
participatie-maatschappij

• In Nederland zorgen 2,6 
miljoen mensen meer dan acht 
uur per week of langer dan drie 
maanden voor een ander.

• Zo'n 1,1 miljoenmantelzorgers 
zorgen meer dan acht uur per 
week én langer dan drie 
maanden voor een ander.

• Tussen 150.000 en 200.000 
mantelzorgers voelen zich 
zwaar belast of zelfs overbelast.



“ Hou nou eens je snavel!
Ik ben de patiënt  jij niet ……”.



Burn-out in cijfers

• 14 procent van de werknemers meldt jaarlijks burn-
outklachten.

• Volgens de jaarlijkse Arbobalans van TNO blijkt dat 22 
procent van het ziekteverzuim gerelateerd is aan 
psychische klachten zoals overspannenheid en burn-out.

• Het ziekteverzuim in Nederland kost werkgevers jaarlijks 
ruim 11 miljard euro aan doorbetalingskosten.

• Door werkgerelateerde stressklachten zitten werknemers 
gemiddeld 180 dagen thuis.

• Zogeheten beroepsziekten leiden in 70 procent van de 
gevallen tot tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/47/cbs-en-tno-een-op-de-zeven-werknemers-heeft-burn-outklachten
http://www.monitorarbeid.tno.nl/publicaties/factsheet-ziekteverzuim
http://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics/modules/SFIL0100/view.php?fil_Id=179
https://www.arboned.nl/stress-herken-de-signalen
https://www.beroepsziekten.nl/sites/default/files/documents/ncvb_kerncijfers-persberichtamc-2017.pdf


• Chronische aandoening 
• Pt. Beschikt over onvoldoende 

vaardigheden om met de ziekte om te 
gaan

• (Tijdelijk) onvoldoende (zelf)redzaam
• Onvoldoende autonomie
• Verwerkings- en acceptatie problemen
• Inadequate coping strategieën
• Nodige Ψ en Ψsociale problematiek & 

hulpbehoefte
• Slechter (sign. minder goed) dan men op 

grond van medisch ziekte beeld mag 
verwachten.

• Onvoldoende therapie trouw; ‘adherence
to treatment’

• (Dreigend) ziekteverzuim – verhoogde 
(kans op uitval) uit arbeidsproces

• Patiënten die niet geïndiceerd zijn 
voor groepen

• Forse Psychiatrische 
comorbiditeit

INCLUSIE CRITERA

EXCLUSIE  CRITERIA



• Mantelzorger/partner van chronisch zieke 

Onvoldoende vaardigheden om met de ziekte  van 

zijn/haar partner om te gaan

• (Tijdelijk) onvoldoende (zelf)redzaam

• Onvoldoende autonomie

• Verwerkings- en acceptatie problemen

• Inadequate coping strategieën

• Nodige Ψ en Ψsociale klachten die samenhangen 

met de  CZ van de patiënt & hulpbehoefte

• Sprake van lichamelijke klachten die zijn terug te 

voeren op de zorglast dan wel zorgoverbelasting

• (Dreigend) ziekteverzuim – verhoogde (kans op) 

uitval uit arbeidsproces

• Partners die niet geïndiceerd 
zijn voor groepen

• Forse Psychiatrische 
morbiditeit

INCLUSIE CRITERA

EXCLUSIE  CRITERIA



PPEP4ALL@WORK 

(Dreigend) ziekteverzuim – verhoogde (P) uitval uit 

arbeidsproces



Waarom 
juist

PPEP4ALL@WORK

?



Work Life Balance
WAT DOET ER TOE?

HEALTH TANDRAD

EVENWICHT



Uit balans



PPEP4ALL@WORK

PPEP4ALL@WORK voor werknemer



• https://www.youtube.com/

watch?v=53I1aII7BWM

(2:36)

PPEP4ALL@WORK voor werknemer

https://www.youtube.com/watch?v=53I1aII7BWM


PPEP4ALL@WORK voor werkgever



PPEP4ALL@WORK voor werkgever



PPEP4ALL@WORK voor bedrijfsarts



PPEP4ALL@WORK voor bedrijfsarts

• Effectieve Tool in handen om:
– Verkorten of vermijden ziekteverzuim door ziekte 

en/of psychische/psychiatrische dan wel 
psychosociale klachten

– Voorkomen van overbelasting en daaraan 
gerelateerde werkverzuim

– Optimale work-life balance en kwaliteit van leven

– Verbeteren arbeidsparticipatie en duurzaam 
functioneren

– Lager ziekteverzuim

– Versnelde reintegratie



http://www.ppep4all.nl

INHOUD

http://www.ppep4all.nl/


Standaard
opbouw



Standaard opbouw

SESSIE  1

DEEL 1 Kennismaking

DEEL 2 Actieve informatie

DEEL 3 Oefening

DEEL 4 Thuiswerk

DEEL 5 Smaakmaker

SESSIE  2

DEEL 1
Bespreking
thuiswerk

DEEL 2 Actieve informatie

DEEL 3 Oefening

DEEL 4 Thuiswerk

DEEL 5 Smaakmaker

SESSIE  3

DEEL 1
Bespreking
thuiswerk

DEEL 2 Actieve informatie

DEEL 3 Oefening

DEEL 4 Thuiswerk

DEEL 5 Smaakmaker
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http://intenzie.nl/wp-content/uploads/2013/10/Communicatie.jpg
http://intenzie.nl/wp-content/uploads/2013/10/Communicatie.jpg
http://blog.youngprofessionalsprogramma.com/wp-content/uploads/2013/07/foto-floris-1.jpg
http://blog.youngprofessionalsprogramma.com/wp-content/uploads/2013/07/foto-floris-1.jpg


STAND-ALONE

COMBINATIE MET PGO

http://platform.ivido.nl

C
2019

https://www.icthealth.nl/nieuws/ppep4all-krijgt-eerste-nell-compatible-status/

E-HEALTH toepassing ppep4all - Ivido

PPEP4ALL@WORK

http://platform.ivido.nl/
https://www.icthealth.nl/nieuws/ppep4all-krijgt-eerste-nell-compatible-status/


Aanbevelingen SER-rapport

• Vergroot kennis en bewustwording
 Een goede dialoog begint met wederzijds begrip tussen

de werkgever, de betrokken medewerker en collega’s.
 Voor bedrijfsartsen, kennis- en expertisecentra en patiënten-

organisaties ligt hier volgens de SER een belangrijke taak: zorg dat 
betrokken partijen meer kennis krijgen over chronische ziekten.

• Verbeter dialoog op de werkvloer
 Cruciaal is dat werkgever en werkende bij ziekte of 

(dreigende) uitval snel een goed beeld krijgen van de 
beperkingen en mogelijkheden van de werkende, zodat 
werk en werkomgeving tijdig kunnen worden aangepast.

 Dit vraagt om een voortdurende dialoog tussen 
leidinggevende en werkende. Het is belangrijk dat zij 
hierin worden getraind.

˅

˅

˅

C
2019



Aanbevelingen SER-rapport

• Veranker preventie op de werkvloer

 Duurzame gezondheidsbevordering en een 
gezonde levensstijl hebben een positieve impact 
op ieders werkvermogen. 

 Daarnaast kunnen preventieve maatregelen 
voorkomen dat chronische ziekten leiden tot 
belemmeringen en uitval.

˅

˅

C
2019



Aanbevelingen SER-rapport

• Bied ondersteuning vanuit de zorg

 De SER pleit ervoor de drempel naar de 
bedrijfsarts te verlagen, bijvoorbeeld door een 
open spreekuur in te stellen. 

 De SER ziet daarnaast graag dat de preventie-
functie van bedrijfsartsen in hun functieprofiel en 
opleiding wordt vastgelegd.

• Bevorder instroom en re-integratie

˅

˅

˅

C
2019



Samenvattend:

PPEP4ALL@WORK



PPEP4ALL@WORK

C
2019



PPEP4ALL@WORK voor werknemer

PPEP4ALL@WORK voor werkgever

PPEP4ALL@WORK voor bedrijfsarts

WIN

WIN

WIN



• Om zelf groepen te mogen draaien OF

• Om de tools toe te passen in uw spreekkamer

PPEP4ALL@WORK voor bedrijfsarts

TT-PPEP4ALL – XI
Train de Trainers (TT) cursus Patient en Partner Educatie Programma 

voor Alle Chronische ziekten
12 september, 26 september & 10 oktober 2019

(ID nummer 234253: ABSG 18 punten) 
Kosten: €650,- (excl. Hulpverlenershandleiding & werkboeken)

Inschrijving via www.ppep4all.nl



DISCUSSIE





Discussie: PPEP4ALL: Bijdrage aan de 
dagelijkse praktijk van de 
bedrijfsarts?



PPEP4ALL: Bijdrage aan de dagelijkse praktijk van de

Discussie:

• Heeft u veel chronisch zieken/mantelzorgers in uw
praktijk?

• Ziet u een plaats voor het PPEP4ALL in company bij
grote organisaties?

• Zou u  zelf als bedrijfsarts deze cursus willen
organiseren/geven?

• Bent u bereid gecertificeerd PPEP4ALL trainer te
worden en ziet u daar de meerwaarde van in?



Bedankt voor uw aandacht!

C
2019

Vragen?


