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Voorwoord

Dit boekje is primair bedoeld voor huisartsen. Echter, ontwik-
kelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg hebben geleid 
tot de komst van de Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke 
Gezondheidszorg (poh-ggz). Veel patiënten met psychosociale 
problemen worden sindsdien begeleid door de poh-ggz. We 
denken dat dit boekje dan ook voor de poh-ggz zinvol kan zijn. 
We verwijzen in de tekst naar de arts met ‘hij’. Echter, hier kan 
uiteraard ook ‘zij’ gelezen worden.
Wij willen onze collega’s van de huisartsopleiding Groningen 
en de huisartsen in opleiding aldaar bedanken. Jullie hebben 
ons door de jaren heen gevoed en geïnspireerd tot het schrij-
ven van dit boekje. Peter Wattel bedanken we in het bijzonder 
voor zijn stimulerende enthousiasme, de leerzame sparmo-
menten en zijn waardevolle feedback.
Zwaantje Regtop willen we bedanken voor de ideeën die we 
hebben opgedaan in de samenwerking met haar. Haar vak-
manschap en liefdevolle betrokkenheid bij haar patiënten, 
vormden een speciale bron van inspiratie.

Linda Bange en Majella de Jong





Inleiding

Een belangrijke taak van de huisarts is het inventariseren en 
zo nodig behandelen van klachten waarmee patiënten op het 
spreekuur komen. Vroeger lag hierbij de nadruk op medische 
diagnostiek, waarbij aan eventuele vragen en ideeën van de 
patiënt niet nadrukkelijk aandacht werd besteed. De wensen 
en visie van de patiënt speelden doorgaans geen rol van 
belang in het proces van diagnostiek en indicatiestelling. In 
de loop der jaren is men gaan inzien dat kennis van de (bele-
vings)wereld van de patiënt wel degelijk belangrijk is. Men is 
steeds meer tot het inzicht gekomen dat met het uitsluiten en/
of behandelen van pathologie, het probleem van de patiënt 
niet vanzelfsprekend verholpen is (Blankenstein, 2008). Zowel 
bij ernstige als ook bij meer onschuldige klachten blijkt het 
zinvol de ideeën en (hulp)vragen van de patiënt te achterhalen. 
Dit stelt de huisarts beter in staat om zijn beleid af te stemmen 
op de behoefte van de patiënt. Stewart en collega’s (2000) 
vonden dat een meer patiëntgerichte benadering leidt tot meer 
vertrouwen in behandeling, minder last van klachten, beter 
emotioneel functioneren, minder diagnostiek en minder ver-
wijzingen. Op grond van deze en andere bevindingen heeft het 
compliancemodel, waarin de patiënt (slechts) geacht wordt te 
begrijpen en (medicatie)adviezen op te volgen, langzamerhand 
plaats gemaakt voor het concordancemodel, waarin de nadruk 
ligt op dialoog, wederzijds begrip en gezamenlijke informed 
besluitvorming (Cushing & Metcalfe, 2007).
Naast een klachtgerichte benadering is er dus een patiëntge-
richte benadering ontstaan, waarin aandacht is voor gevoe-
lens, ideeën, zorgen en (hulp)vragen die de patiënt heeft met 
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betrekking tot de klacht. Hierin is tevens aandacht voor belang-
rijke aspecten van het leven van de patiënt die mogelijk een (in 
stand houdende) rol spelen in de klachten.
Het goed kunnen toepassen van deze twee benaderingen 
stelt nogal wat eisen aan de huisarts. Naast medische kennis 
moet hij ook voldoende communicatieve vaardigheden in huis 
hebben om de zielenroerselen van de patiënt boven tafel te 
krijgen. Het doel van dit boek is om de huisarts een model te 
bieden waarmee de belevingswereld van de patiënt op een 
gestructureerde manier in kaart wordt gebracht. Denkwijzen en 
technieken uit de cognitieve gedragstherapie (cgt) staan hierin 
centraal, waarbij het zogenaamde G-schema een belangrijke 
rol speelt. Bij de uitwerking van dit schema zal steeds zo dicht 
mogelijk aangesloten worden bij de actuele werkwijze van de 
huisarts en de problematiek waarmee hij dagelijks in zijn prak-
tijk wordt geconfronteerd.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om van de huisarts een 
cognitieve gedragstherapeut te maken. Het is wel de bedoe-
ling om de huisarts een structuur te bieden om het verhaal van 
de patiënt nog beter in kaart te kunnen brengen en, waar no-
dig, nog effectiever te kunnen interveniëren. Voor de liefheb-
ber is bij sommige onderwerpen gekozen voor extra verdie-
ping. Om het lezen te vergemakkelijken zijn deze onderdelen 
in een apart kader geplaatst.
Tot slot hebben sommige, minder ervaren, huisartsen nog 
wel eens het idee dat ze ‘niks gedaan hebben’ als ze tijdens 
een consult voornamelijk (actief) hebben geluisterd zonder 
medisch inhoudelijk actief te zijn geweest. Het expliciet ge-
bruikmaken van de cgt-denkwijzen en -methoden, zoals het 
G-schema, kan de betreffende huisarts meer steunen in het feit 
dat hij ook dan wel degelijk nuttig werk verricht.


