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Ondanks dat er veel onderzoek wordt gedaan naar 
interventies die therapietrouw bevorderen zijn de resultaten 
vaak teleurstellend en inconsistent. Zelden wordt in trials 
gebruikgemaakt van een tailored approach waarbij de  
interventie aansluit op de patiëntdeterminant. De indeling 
van interventies en al dan niet bijbehorende patiëntdeter-
minanten wordt bemoeilijkt doordat er zoveel verschillende  
theoretische frameworks gebruikt worden. De auteurs van 
dit artikel stellen een standaard voor: het Theoretical Do-
mains Framework.

Hiervoor deden ze eerst een literatuuronderzoek naar 
reviews over interventies en determinanten van thera-
pie-ontrouw. Er werden 16 artikelen geïncludeerd: 5 met 
determinanten en 11 met interventies. Hieruit werden 
103 interventies en 42 determinanten gehaald die werden 
ingedeeld in 26 veranderbare en 16 onveranderbare deter-
minanten. Voorbeelden van onveranderbare determinanten 
zijn leeftijd, geslacht of ernst van de ziekte. De interventies 
en de veranderbare determinanten werden, op basis van 
consensus, ingedeeld in 11 categorieën: kennis, vaardighe-

den, sociale/professionele rol en identiteit, geloof in eigen 
kunnen, opvattingen over consequenties, intenties, geheu-
gen en aandacht en besluitvormingsproces, omgevingsfac-
toren, sociale invloeden, emotie, en gedragsregulatie. 

Voor succesvolle interventies moet gericht worden ingezet 
op de determinanten die op dat moment te veranderen zijn. 
Zowel de veranderbare als de onveranderbare determinanten 
zouden bij de start van een interventie moeten worden be-
paald om vast te kunnen stellen welke patiënten er het meest 
bij gebaat zouden zijn. De auteurs hebben met de categorieën 
waarin determinanten gekoppeld zijn aan interventies een 
handvat ontwikkeld waarmee gerichte therapietrouw- 
interventies kunnen worden ontwikkeld en waarmee de effec-
tiviteit hiervan in onderzoeken kan worden bepaald.   
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