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Wat is the ra peutische edu catie?

Therapeutische educatie is erop gericht de patiëntenzorg te verbeteren. Ze helpt de patiënt zelfstandig te worden en 
bepaalde vaardigheden te verwerven en behouden waardoor hij beter met zijn aandoening kan leven.

De behandeling van atopische dermatitis berust hoofdzakelijk op lokale zorgen die aangepast zijn aan de uitgebreidheid en 
de intensiteit van de letsels. Dit vergt vaardigheden die de zieken en hun omgeving moeten verwerven.

Bezorgdheid over bepaalde behandelingen (bv. corticofobie) of vooroordelen (bv. de rol van melk) doen echter een groot 
aantal behandelingen mislukken.

Veeleer dan brede informatie hebben de patiënt en zijn familie nood aan gelegenheden om hun moeilijkheden, overtuigingen, 
kennis en bezorgdheid uit te drukken. Therapeutische educatie speelt in op die behoefte.

TPE wordt meestal gegeven door een multidisciplinaire groep (individuele raadpleging of collectieve workshop).

Een educatieve diagnose is er in de eerste plaats op gericht een vertrouwensband te smeden tussen de patiënt en de arts.

Veeleer dan zich toe te leggen op de symptomen van de patiënt, is het de bedoeling hem te laten praten over de manier 
waarop hij met zijn eczeem omgaat, de behandelingen die hij gevolgd heeft en de manier waarop dat gebeurde, de 
moeilijkheden die hij ondervonden heeft, zijn omgeving, zijn levensomstandigheden, zijn toekomstplannen enz. De arts zal 
de patiënt ook vragen wat hij van de raadpleging verwacht.

Dit gesprek duurt doorgaans tussen 45 min. en 1 uur. Gebruik open vragen om de patiënt tot laten aan te zetten, pik in 
op het laatste woord om het thema uit te diepen, aarzel niet om te herformuleren. Tijdens dit gesprek kan ook beoordeeld 
worden in hoeverre de patiënt gemotiveerd is om te veranderen.

Dit onderhoud (balans of stand van zaken) is een goede gelegenheid om sterke en zwakke punten te noteren, de marge 
voor vooruitgang te preciseren en de motivering van de patiënt te bepalen.

Voorbeeld van een leidraad voor een educatieve diagnose bij een patiënt met atopische dermatitis volgens Sébastien Barbarot. (CHU – 
Nantes. Frankrijk).

Vertel me het verhaal van uw ziekte.

Wat is volgens u de oorzaak van uw ziekte?

Welke factoren maken uw ziekte beter en (of) erger?

Wat hindert u het meest aan uw ziekte?

Waaruit bestaat uw behandeling? Maakt u zich zorgen over de behandeling?

Hoe verloopt de verzorging? Vertel me in detail wat u doet.

Zijn er dingen die u niet kunt doen door uw ziekte?

Hoe verloopt uw dagelijks leven met uw omgeving?

Hoe reageert u wanneer u hulp nodig hebt? Tot wie kunt u zich wenden?

Wat verwacht u van deze ontmoeting?

Een educatieve 
diagnose stellen

Een 
gepersonaliseerd 
TPE-programma 

opstellen

De TPE-sessies 
plannen en 
uitvoeren

De verworven 
vaardigheden 

evalueren

 Een programma voor therapeutische educatie bestaat uit 4 fasen

1 2 3 4

De educatieve diagnose is 
de eerste fase. In dit stadium 
wordt tijd uitgetrokken om 
samen met de patiënt met 
atopische dermatitis een ba-
lans op te maken. Ongeveer 
45 minuten lang wisselen de 
arts (of verpleegkundige) en 
de patiënt van gedachten 
(beoordeling van de ernst 
van de opstoten, gebruikte 
behandeling enz.) over on-
dervonden moeilijkheden, 
levensomstandigheden, toe-
komstplannen, behoeften.

Het gepersonaliseerde 
programma wordt opge-
steld op basis van de behoef-
ten, vastgesteld tijdens de 
educatieve diagnose. Aan 
de hand van de verzamelde 
informatie heeft men meer 
inzicht verworven in de 
situatie van de patiënt, 
zijn vermogen om met zijn 
ziekte om te gaan en zijn 
motiveringen. De patiënt 
en de arts bepalen dan 
samen streefdoelen die 
“leerdoelstellingen” worden 
genoemd.

Aan de patiënt worden 
individuele of/en collectieve 
sessies voorgesteld om hem 
te helpen dit programma 
in de praktijk te brengen.

De De duur en de inhoud 
van de workshops zijn 
afhankelijk van de edu-
catieve behoeften van de 
patiënt en de middelen van 
de structuur (ziekenhuis of 
privépraktijk). 

De patiënt kiest tussen een 
individuele raadpleging  
(45 min. tot 1 u.) en een 
of meer groepssessies  
(2 u.) waarbij hij de in zijn 
programma vastgestelde 
vaardigheden zal moeten 
verwerven.

De evaluatie dient om te 
bepalen in welke mate de 
patiënt de leerdoelstellingen 
bereikt heeft en de gevraag-
de vaardigheden verworven 
heeft.

Afhankelijk van de in onderling overleg gestelde prioriteiten (instemming van patiënt is essentieel) worden aan het eind 
educatieve doelstellingen bepaald om een gepersonaliseerd programma uit te werken.
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Een edu catieve dia gnose ste lle n1

Therapeutische educatie is erop gericht de patiëntenzorg te verbeteren. Ze helpt de patiënt zelfstandig te worden en 
bepaalde vaardigheden te verwerven en behouden waardoor hij beter met zijn aandoening kan leven.

De behandeling van atopische dermatitis berust hoofdzakelijk op lokale zorgen die aangepast zijn aan de uitgebreidheid en 
de intensiteit van de letsels. Dit vergt vaardigheden die de zieken en hun omgeving moeten verwerven.

Bezorgdheid over bepaalde behandelingen (bv. corticofobie) of vooroordelen (bv. de rol van melk) doen echter een groot 
aantal behandelingen mislukken.

Veeleer dan brede informatie hebben de patiënt en zijn familie nood aan gelegenheden om hun moeilijkheden, overtuigingen, 
kennis en bezorgdheid uit te drukken. Therapeutische educatie speelt in op die behoefte.

TPE wordt meestal gegeven door een multidisciplinaire groep (individuele raadpleging of collectieve workshop).

Een educatieve diagnose is er in de eerste plaats op gericht een vertrouwensband te smeden tussen de patiënt en de arts.

Veeleer dan zich toe te leggen op de symptomen van de patiënt, is het de bedoeling hem te laten praten over de manier 
waarop hij met zijn eczeem omgaat, de behandelingen die hij gevolgd heeft en de manier waarop dat gebeurde, de 
moeilijkheden die hij ondervonden heeft, zijn omgeving, zijn levensomstandigheden, zijn toekomstplannen enz. De arts zal 
de patiënt ook vragen wat hij van de raadpleging verwacht.

Dit gesprek duurt doorgaans tussen 45 min. en 1 uur. Gebruik open vragen om de patiënt tot laten aan te zetten, pik in 
op het laatste woord om het thema uit te diepen, aarzel niet om te herformuleren. Tijdens dit gesprek kan ook beoordeeld 
worden in hoeverre de patiënt gemotiveerd is om te veranderen.

Dit onderhoud (balans of stand van zaken) is een goede gelegenheid om sterke en zwakke punten te noteren, de marge 
voor vooruitgang te preciseren en de motivering van de patiënt te bepalen.

Voorbeeld van een leidraad voor een educatieve diagnose bij een patiënt met atopische dermatitis volgens Sébastien Barbarot. (CHU – 
Nantes. Frankrijk).

Vertel me het verhaal van uw ziekte.

Wat is volgens u de oorzaak van uw ziekte?

Welke factoren maken uw ziekte beter en (of) erger?

Wat hindert u het meest aan uw ziekte?

Waaruit bestaat uw behandeling? Maakt u zich zorgen over de behandeling?

Hoe verloopt de verzorging? Vertel me in detail wat u doet.

Zijn er dingen die u niet kunt doen door uw ziekte?

Hoe verloopt uw dagelijks leven met uw omgeving?

Hoe reageert u wanneer u hulp nodig hebt? Tot wie kunt u zich wenden?

Wat verwacht u van deze ontmoeting?

In het ziekenhuis:
Wordt dit gesprek (educatieve diagnose) bij voorkeur 

gevoerd met een arts en een verpleegkundige. 

Het duurt ongeveer 1 uur. Er wordt gepraat over alle 
aspecten van atopische dermatitis en haar gevolgen 

voor het dagelijkse leven. Luister aandachtig en 
gebruik een vooraf opgesteld gespreksschema.

In de privépraktijk:
Kan het gesprek ingekort worden (30 min.) door zich 

te concentreren op de hoofdpunten:

Ernst, gevolgen van het eczeem, therapeutisch 
verleden (corticofobie), therapietrouw.

 Een programma voor therapeutische educatie bestaat uit 4 fasen

De evaluatie dient om te 
bepalen in welke mate de 
patiënt de leerdoelstellingen 
bereikt heeft en de gevraag-
de vaardigheden verworven 
heeft.

Afhankelijk van de in onderling overleg gestelde prioriteiten (instemming van patiënt is essentieel) worden aan het eind 
educatieve doelstellingen bepaald om een gepersonaliseerd programma uit te werken.
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Een gepe rson a lise e rd T PE-progra mma u itwerken2

Met een gepersonaliseerd programma kan de patiënt zich ertoe verbinden bepaalde handelingen uit te voeren.  

Dit engagement geeft de patiënt verantwoordelijkheid, motiveert hem om vaardigheden te verwerven en de samen 
bepaalde doelstellingen te bereiken.

Het kan vastgelegd worden in een mondeling of schriftelijke afspraak. 

Het bevordert een positief leerklimaat en zal later een hulpmiddel worden voor de evaluatie.

Dit gepersonaliseerde programma heeft tot doel de patiënt op bepaalde punten zelfstandig te maken en hem te helpen 
beter om te gaan met zijn ziekte.

 Voorbeelden van vaardigheden, te verwerven door de patiënt
 Er zijn 2 types van sessies 

  Animatietechnieken en TPE-instrumenten  
voor individuele en groepssessies 

Voor een kind: : 

Voor individuele sessies 

Technieken
- Actief luisteren en informatie verzamelen
- Open vragen formuleren

Hulpmiddelen
- Bord
- Kleurboek
- PO-SCORAD
- Blok “hoe de crème aanbrengen” 

De individuele sessie 

Dit is een gepersonaliseerde medische raadpleging (30 
min. tot 1 u.) waarbij rekening gehouden wordt met de 
door de patiënt ondervonden problemen.

Een voorbeeld: tijdens een sessie kan men tonen hoe huidver-
zorgingsproducten te gebruiken.

Voor een volwassen persoon: 

De te verzorgen rode 
plekken kunnen 

herkennen.

1

Zijn verzachtende zalf 
(of dermocorticoïden) 
aanbrengen zonder de 

hulp van een ouder.

2

De “trucs” leren om  
jeuk te beperken  

(= alternatieven voor 
krabben).

3

Met de aangegeven 
frequentie de 

juiste dosis 
dermocorticoïden 

aanbrengen, alleen 
op de rode plekken.

Met de PO-SCORAD 
de ernst van de 

aandoening kunnen 
beoordelen om 

de behandeling te 
optimaliseren.

Weten wanneer de 
behandeling moet 
worden stopgezet 

of voortgezet.

Leren met de pijn 
om te gaan zonder 

de hulp van een 
verzorger.

1 2 3 4

Deelnemen aan therapeutische educatiesessies is voor de patiënt de beste manier om vaardigheden te verwerven en de 
beoogde doelstellingen te bereiken. 

De sessies kunnen theoretisch, informatief of/en praktisch zijn, maar hebben altijd een participatief karakter.

“Educatie” beoogt de vorming van de patiënt door zijn vaardigheden te ontwikkelen en zijn persoonlijkheid tot ontplooiing 
te brengen.

De patiënt moet het initiatief nemen om de verandering te aanvaarden en te integreren.
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Een gepe rson a lise e rd T PE-progra mma u itwerken

Met een gepersonaliseerd programma kan de patiënt zich ertoe verbinden bepaalde handelingen uit te voeren.  

Dit engagement geeft de patiënt verantwoordelijkheid, motiveert hem om vaardigheden te verwerven en de samen 
bepaalde doelstellingen te bereiken.

Het kan vastgelegd worden in een mondeling of schriftelijke afspraak. 

Het bevordert een positief leerklimaat en zal later een hulpmiddel worden voor de evaluatie.

Dit gepersonaliseerde programma heeft tot doel de patiënt op bepaalde punten zelfstandig te maken en hem te helpen 
beter om te gaan met zijn ziekte.

 Voorbeelden van vaardigheden, te verwerven door de patiënt
 Er zijn 2 types van sessies 

  Animatietechnieken en TPE-instrumenten  
voor individuele en groepssessies 

Voor een kind: : 

Voor individuele sessies 

Technieken
- Actief luisteren en informatie verzamelen
- Open vragen formuleren

Hulpmiddelen
- Bord
- Kleurboek
- PO-SCORAD
- Blok “hoe de crème aanbrengen” 

De individuele sessie 

Dit is een gepersonaliseerde medische raadpleging (30 
min. tot 1 u.) waarbij rekening gehouden wordt met de 
door de patiënt ondervonden problemen.

Een voorbeeld: tijdens een sessie kan men tonen hoe huidver-
zorgingsproducten te gebruiken.

De collectieve sessie

Er worden workshops in kleine groepen (6 tot 10 
personen) gehouden. De ouders zijn bij de kinderen 
of worden van hen gescheiden. Workshops, aange-
past aan de leeftijd van het kind, vergemakkelijken 
het gesprek en zorgen voor een beter begrip. Aan de 
workshop, geleid door een deskundige en een ani-
mator, kunnen een dermatoloog, allergoloog, kinder-
arts, psycholoog, diëtist, verpleegkundige enz. deel-
nemen.

Elke workshop duurt gemiddeld 2 uur en beoogt 
interactiviteit door bezinning af te wisselen met ge-
dachtewisselingen en theoretische beschouwingen.

Er wordt gestreefd naar een actieve inbreng van de 
patiënt, rekening houdend met zijn eigen leertempo.

Voor groepssessies

Technieken
- Houvasten om groepen te beheren
- Groepsdynamiek 

Hulpmiddelen
- Metaplan en andere types van animatie
- PO-SCORAD-kaarten
- Ganzenspel
- Fototaal
- Kleurboeken

Voor een volwassen persoon: 

Indiv idu e le of collectieve T PE-se ssie s p la n n en  
en u itvoe ren3

Deelnemen aan therapeutische educatiesessies is voor de patiënt de beste manier om vaardigheden te verwerven en de 
beoogde doelstellingen te bereiken. 

De sessies kunnen theoretisch, informatief of/en praktisch zijn, maar hebben altijd een participatief karakter.

“Educatie” beoogt de vorming van de patiënt door zijn vaardigheden te ontwikkelen en zijn persoonlijkheid tot ontplooiing 
te brengen.

De patiënt moet het initiatief nemen om de verandering te aanvaarden en te integreren.
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De ve rworven va a rdigheden eva lu e ren 4

In alle fasen van het educatieve 
proces kan een evaluatie plaats-
vinden: 

-  Eerst tijdens de educatieve diagnose 
om de educatieve behoeften te be-
palen.

-  Tijdens het leerproces om zich aan het 
tempo van de patiënt aan te passen 
en moeilijkheden op te lossen (wat 
heeft hij begrepen? wat kan hij?). 

-  Aan het einde om de educatieve  
diagnose aan te passen en de veran-
deringen te meten zodat eventueel 
een nieuwe therapeutische educatie 
kan worden aangeboden.

De evaluatie is essentieel om een 
balans op te maken van de ervarin-
gen van de patiënt en van de mate 
waarin hij zich aan de chronische ziek-
te heeft aangepast.

Voorbeelden van beoordeelde vaar-
digheden:

-  Kunnen uitleggen wat atopische der-
matitis is. 

-  Kunnen omgaan met de nachtelijke 
jeuk.

-  De juiste handelingen kunnen uitvoe-
ren om de emolliënten aan te brengen.

-  Uitleggen waar de dermocorticoïden 
moeten worden aangebracht. 

Bij de evaluatie van de therapietrouw, 
de levenskwaliteit van de patiënt of de 
ernst van de atopische dermatitis kan 
gebruikgemaakt worden van technie-
ken en hulpmiddelen voor therapeu-
tische educatie.

Enke le moge li jkheden om de T PE i n de privépra kti jk u it te werken

Onder bepaalde voorwaarden kan een uitstekende therapeutische educatie-activiteit worden uitgebouwd in de 
privépraktijk.

Het is raadzaam een opleiding in TPE te volgen. In heel wat landen worden bewustmakingsseminaries, cursussen bij 
gespecialiseerde instellingen, universitaire opleidingen of e-learning (www.fondation-dermatite-atopique.org) 
georganiseerd. Bepaalde ziekenhuisstructuren doen aan TPE rond atopische dermatitis (zie kaart van de atopiescholen op 
http://www.fondation-dermatite-atopique.org/nl). Met deze instellingen zijn opbouwende uitwisselingen mogelijk.

Een reorganisatie van het werk in de privépraktijk dringt zich op. Een PTE-raadpleging duurt 30 tot 40 min., zodat het 
afsprakenboekje en de urgenties moeten worden herschikt. 

 Verloop

1   Bij het eerste bezoek aan de patiënt of de familie die geen afdoende 
behandeling gevonden heeft, legt de arts het proces uit en verduidelijkt 
hij de doelstellingen en de fasen om ze te bereiken. Diverse geplande 
raadplegingen kunnen een lang startgesprek vervangen.

2 De opsporing van corticofobie is primordiaal.

3   Het opnemen van een gepersonaliseerd actieplan in het medisch 
dossier van de patiënt, aan het einde van de raadpleging, bevordert 
de therapietrouw. 

4  Raadplegingen kunnen toegespitst worden op een bepaald thema:

-  de oorzaken van het eczeem en wat ze betekenen voor de behan-
deling. Met hulpmiddelen zoals het pedagogisch bord kunnen de 
mechanismen van de aandoening vaak gemakkelijker worden uit-
gelegd;

 -  het demonstreren van de verzorging is een belangrijke stap:. Wan-
neer moeten de producten worden aangebracht? Hoe wordt de 
crème aangebracht? Waar wordt hij aangebracht? In welke hoe-
veelheid? Wanneer wordt de behandeling stopgezet? Wanneer wordt ze hervat? enz.

Therapeutische educatie blijft een vrijwillige persoonlijke investering van zowel de arts als de patiënt. Er is voor de TPE geen 
bijzondere cotering in de privégeneeskunde. 

In alle gevallen is de educatie van hoge kwaliteit: ze geeft het medisch handelen een toegevoegde waarde en 
draagt bij tot de verbetering van de praktijken.

TPE wordt als een verrijkende aanpak ervaren door zorgverleners die met chronische ziekten worden 
geconfronteerd.

CHILDREN’S DERMATOLOGY LIFE QUALITY INDEX

1.   Over the last week, how itchy, «scratchy», sore or painful has your skin been?

5.   Over the last week, how much has your skin trouble affected going out, playing, or doing hobbies?

2.   Over the last week, how embarrassed or self conscious, upset or sad have you been because of your skin?

6.   Over the last week, how much have you avoided swimming or other sports because of your skin trouble? 

3.   Over the last week, how much has your skin affected your friendships?

7.   Last week, how much has your skin 
affected your friendships?

 OR

 was it holiday time ?

If school time: Over the your skin 
problem affect your school work?

If holiday time: How much over 
the last week, has your skin problem 
interfered with your enjoyment of the 
holiday?

4.   Over the last week, how much have you changed or worn different or special clothes/shoes because of your skin?

8.   Over the last week, how much trouble have you had because of your skin with other people calling you names, teasing, bullying, asking questions or avoiding you?

9.   Over the last week, how much has your sleep been affected by your skin problem?

10.   Over the last week, how much of a problem has the treatment for your skin been?

© M.S. Lewis-Jones, A.Y. Finlay, May 1993, This must not be copied without the permission of the authors.

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Prevented school  
Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Hospital No:
Name:
Age:
Address:

Diagnosis:

Date:

CDLQI 
SCORE:

Please check that you have answered EVERY question. Thank you. 

The aim of this questionnaire is to measure how much your skin problem has affected you OVER THE LAST WEEK. Please tick  one box for each question.

DERMATOLOGY LIFE QUALITY INDEX

© AY Finlay, GK Khan, April 1992 www.dermatology.org.uk, this must not be copied without the permission of the authors.

1.   Over the last week, how itchy, sore, painful or stinging has your skin been? Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

2.   Over the last week, how embarrassed or self conscious, upset or sad have 

you been because of your skin?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

3.   Over the last week, how much has your skin interfered with you going 

shopping or looking after your home or garden?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

4.   Over the last week, how much has your skin influenced the clothes you wear? Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

5.   Over the last week, how much has your skin affected any social or leisure 

activities?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

6.   Over the last week, how much has your skin made it difficult for you to do any 

sport?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

8.   Over the last week, how much has your skin created problems with your 

partner or any of your close friends or relatives?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

9.   Over the last week, how much has your skin caused any sexual difficulties? Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

10.   Over the last week, how much of a problem has the treatment for your skin 

been, for example by making your home messy, or by taking up time?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

7.   Over the last week, has your skin prevented you from working or studying? 

  If «No», over the last week how much has your skin been a problem at work 

or studying?

A lot  

A little  

Not at all  

Yes 
 

No  

Not relevant  

Hospital No:

Name:

Address:

Date:

Diagnosis:

 
CDLQI

SCORE:

The aim of this questionnaire is to measure how much your skin problem has affected your life OVER 

THE LAST WEEK. Please tick  one box for each question.

Please check that you have answered EVERY question. Thank you. 

Voorbeelden van TPE-instrumenten gebruikt  
voor of/en na de sessies: 

Om de vooruitgang te evalueren:

-  PO SCORAD.

Om het globale effect van het 
TPE-programma te evalueren, kan 
een vragenlijst over de levenskwaliteit 
worden gebruikt.

-   Fototaal (de psychologische impact 
op de patiënt beoordelen).
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De ve rworven va a rdigheden eva lu e ren 

Bij de evaluatie van de therapietrouw, 
de levenskwaliteit van de patiënt of de 
ernst van de atopische dermatitis kan 
gebruikgemaakt worden van technie-
ken en hulpmiddelen voor therapeu-
tische educatie.

Enke le moge li jkheden om de T PE i n de privépra kti jk u it te werken

Onder bepaalde voorwaarden kan een uitstekende therapeutische educatie-activiteit worden uitgebouwd in de 
privépraktijk.

Het is raadzaam een opleiding in TPE te volgen. In heel wat landen worden bewustmakingsseminaries, cursussen bij 
gespecialiseerde instellingen, universitaire opleidingen of e-learning (www.fondation-dermatite-atopique.org) 
georganiseerd. Bepaalde ziekenhuisstructuren doen aan TPE rond atopische dermatitis (zie kaart van de atopiescholen op 
http://www.fondation-dermatite-atopique.org/nl). Met deze instellingen zijn opbouwende uitwisselingen mogelijk.

Een reorganisatie van het werk in de privépraktijk dringt zich op. Een PTE-raadpleging duurt 30 tot 40 min., zodat het 
afsprakenboekje en de urgenties moeten worden herschikt. 

 Verloop

1   Bij het eerste bezoek aan de patiënt of de familie die geen afdoende 
behandeling gevonden heeft, legt de arts het proces uit en verduidelijkt 
hij de doelstellingen en de fasen om ze te bereiken. Diverse geplande 
raadplegingen kunnen een lang startgesprek vervangen.

2 De opsporing van corticofobie is primordiaal.

3   Het opnemen van een gepersonaliseerd actieplan in het medisch 
dossier van de patiënt, aan het einde van de raadpleging, bevordert 
de therapietrouw. 

4  Raadplegingen kunnen toegespitst worden op een bepaald thema:

-  de oorzaken van het eczeem en wat ze betekenen voor de behan-
deling. Met hulpmiddelen zoals het pedagogisch bord kunnen de 
mechanismen van de aandoening vaak gemakkelijker worden uit-
gelegd;

 -  het demonstreren van de verzorging is een belangrijke stap:. Wan-
neer moeten de producten worden aangebracht? Hoe wordt de 
crème aangebracht? Waar wordt hij aangebracht? In welke hoe-
veelheid? Wanneer wordt de behandeling stopgezet? Wanneer wordt ze hervat? enz.

Therapeutische educatie blijft een vrijwillige persoonlijke investering van zowel de arts als de patiënt. Er is voor de TPE geen 
bijzondere cotering in de privégeneeskunde. 

In alle gevallen is de educatie van hoge kwaliteit: ze geeft het medisch handelen een toegevoegde waarde en 
draagt bij tot de verbetering van de praktijken.

TPE wordt als een verrijkende aanpak ervaren door zorgverleners die met chronische ziekten worden 
geconfronteerd.
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Contacteer ons:
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