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Voorwoord
De enige nascholing die mijn huisartsopleider – in 1987 – tot zich nam, waren de
casussen van de tuchtraad in Medisch Contact. Na zorgvuldige bestudering, tijdens
de weekenddienst, stelde hij meestal met genoegen vast dat het vrijwel altijd om
communicatieproblemen ging. Hij had gelijk. Er is daarin nog weinig veranderd. Angst
voor ziekte kan de communicatie tussen arts en patiënt gemakkelijk verlammen. Thema’s
als macht en onmacht zijn in de spreekkamer nog steeds schering en inslag. Ze hebben
veel invloed op de communicatie en leiden gemakkelijk tot misverstanden.
Het concept ‘patiëntgericht communiceren’, waar dit boek over gaat, lijkt op het eerste
gezicht paradoxaal. Is er dan ook een andere manier om met de patiënt te praten? De
expliciete tegenstelling die de auteur met het concept patiëntgericht aangeeft, is die met
taak- of ziektegericht communiceren. Dat laatste is minder wenselijk. Juist door de patiënt
actief te betrekken bij het consult, door aandacht te besteden aan zijn zorgen, wensen en
behoeften, zoals dat bij een patiëntgerichte benadering gebeurt, bouwt de arts aan een
prettige, maar vooral ook effectieve werkrelatie. Het voorkomt veel misverstanden. Artsen
praten over het algemeen nog steeds te veel tegen hun patiënten, dat herken ik ook van
mezelf. De vraag is wat we daaraan kunnen doen.
Patiëntgericht communiceren werkt. Dat is inmiddels wel duidelijk. Maar hoe doe je dat
in de praktijk? Hoe is een bepaalde patiënt effectief gerust te stellen, hoe is die patiënt bij
het beslissingsproces te betrekken? Hoe reageer je op een boze, verdrietige of afwerende
patiënt, of praat je met iemand met een cognitieve stoornis of een psychose? In de drukte
van alledag blijkt dat steeds weer een hele kunst. De stijl en opzet van dit boek, die van
een praktische gids, past uitstekend bij het thema. Het boek is bedoeld ter inspiratie. De
auteur, die als huisarts, docent arts-patiëntcommunicatie en nu dan als psychiater veel
kennis en praktijkervaring op dit gebied heeft opgedaan, biedt op non-directieve wijze
allerlei mogelijkheden aan. Het is aan de arts om te kiezen wat bij hem of haar past. De
arts hoeft uiteraard niet alles toe te passen, dat zou in verband met de krappe consulttijd
niet eens kunnen, maar het is wel zinvol (en leuk!) om af en toe iets nieuws te proberen
en te kijken of het werkt.
Om maximaal profijt van een boek als dit te hebben, zou de lezer eigenlijk wat voorwerk
moeten doen. Gelukkig kan dat gemakkelijk. Bijvoorbeeld door een bandje van een
spreekuur op te nemen en af te luisteren, of aan een ‘meekijkende’ student te vragen
patiënten feedback te laten geven, zoals me vorige week overkwam in het kader
van een eerstejaarsproject. Natuurlijk kunt u de patiënt ook zelf bevragen over uw
gespreksvoering, al zijn patiënten meestal erg tevreden over hun arts en kan dat sociaal
gewenste antwoorden opleveren. Er valt altijd wel wat te verbeteren in de communicatie.
‘Hoe meer vragen patiënten je (durven?) stellen, hoe beter je consultvoering is’, is mijns
inziens een mooie opvatting van een goed consult. Ik hoop dat dit boek ons aanspoort
vaker met onze patiënten te praten.
Ik ben ervan overtuigd dat alle artsen (in opleiding) die patiëntgebonden werken profijt
kunnen hebben van een praktische gids als deze, onafhankelijk van het specialisme
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of de setting waarin gewerkt wordt. Voor de huisartsopleiding zou dit boek uitstekend
gebruikt kunnen worden naast een evidence-based boek als dat van Silverman, Kurtz
en Draper, Vaardig communiceren in de gezondheidszorg. De methodiek komt overeen en
het boek refereert er vaak aan. Mijns inziens ligt de kracht van dit boek in de praktische,
bij wijze van spreken direct toepasbare communicatievaardigheden, die helder en
herkenbaar geïllustreerd worden met veel casussen en verbatims. Daarnaast is de
besproken verzameling specifieke gesprekshulptechnieken, zoals de reattributietechniek
of de motiverende gespreksvoering bij leefstijlverandering, voor alle praktiserende artsen
handig.
Veel lees- en vooral oefenplezier!
Harm van Marwijk, huisarts,
universitair hoofddocent Huisartsgeneeskunde, VUmc, Amsterdam

