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Wat is het doel van een consult 
met arts of psycholoog?

structuur

relatie
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“Artsen zijn geneigd om vanuit de inhoud van de ziekte te 
denken en te communiceren: dit is het probleem, dat is de 
prognose en zo gaan we het oplossen. We zijn erop gericht om 
veel informatie te verstrekken. Maar ouders zijn met heel 
andere vragen bezig. Ze zijn bang, ze willen weten: Komt het 
goed? Houdt mijn kind er iets aan over? Heb ik aanwijzingen 
gemist?”

“Mijn artsenlogica kan enorm afwijken van hun 
belevingswereld, die les had ik niet uit boeken kunnen halen”



Wat vinden patiënten 
belangrijkst aan consult bij arts?

1. De dokter neemt me serieus

2. Begrijpelijke uitleg over
- Klacht

- Resultaten onderzoek

- Medicijnen

- Doel en aard behandeling

3. Kan snel bij de dokter terecht

4. Dokter neemt de tijd

www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/ns2_rapport4.pdf



Dokter en patiënt

Gericht op ziekte

Evidence based richtlijnen

Logische behandeling

Voorschrijven

Wil graag (oplossing van) probleem

Sterke denkbeelden over ziekte/meds

Informeert zich zelf

Wil serieus genomen worden



modellen voor consult

Patriarchale model
• Dokter beslist
• Dokter weet alles
• “zegt u het maar, dokter”







Dokter en patiënt



“we gaan u morgen inleiden”



modellen voor consult

Patriarchale model
• Dokter beslist
• Dokter weet alles
• “zegt u het maar, dokter”

Consumentenmodel
• Patiënt bepaalt doel/vraag
• Arts/Psycholoog helpt, 

geeft informatie
• Vraaggestuurd
• “u mag kiezen”



“Artsen zijn geneigd om vanuit de inhoud van de ziekte te 
denken en te communiceren: dit is het probleem, dat is de 
prognose en zo gaan we het oplossen. We zijn erop gericht om 
veel informatie te verstrekken. Maar ouders zijn met heel 
andere vragen bezig. Ze zijn bang, ze willen weten: Komt het 
goed? Houdt mijn kind er iets aan over? Heb ik aanwijzingen 
gemist?”

Moeite met begrijpen informatie



modellen voor consult

Patriarchale model
• Dokter beslist
• Dokter weet alles
• “zegt u het maar, dokter”

Consumentenmodel
• Dokter geeft informatie
• Patiënt kiest
• “zegt u het maar, mevrouw”

Samenwerkingsmodel

• Voorkeuren en wensen patiënt op agenda
• Dokter helpt patiënt te beslissen
• Coachende rol







medicatiedenkbeelden

medicatiedenkbeelden

ziektedenkbeeld



modellen voor consult

Patriarchale model
• Dokter beslist
• Dokter weet alles
• “zegt u het maar, dokter”

Consumentenmodel
• Dokter geeft informatie
• Patiënt kiest
• “zegt u het maar, mevrouw”

Samenwerkingsmodel

• Voorkeuren en wensen patiënt op agenda
• Dokter helpt patiënt te beslissen
• Coachende rol



Voorkeur van patiënten



Voorkeur van artsen

Staan positief tegenover samen beslissen, maar….

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwrri-q_PPAhUD0xoKHf5WDVkQjRwIBw&url=http://www.behandelingbegrepen.nl/2016/04/06/gedeelde-besluitvorming-kan-alleen-met-de-juiste-informatie-op-het-juiste-moment/&bvm=bv.136593572,d.d2s&psig=AFQjCNFYuvBuYXR5oMEktkj1uVqaMYGMnQ&ust=1477395016887304


BMJ 2012;344:e256

• Er zijn altijd meerdere opties
• Elke optie heeft voor- en nadelen
• Afwegen voor- en nadelen

• Medische aspecten
• Aspecten van belang voor patiënt





Samen beslissen: werkt het?

• Grotere patiënttevredenheid

• Hogere therapietrouw

• Betere uitkomsten



Een effectief consult

Arch Intern Med 2008;
168:1387-95



Opleiden van artsen

Iedereen op cursus?

Oefenen, feedback, goede rolmodellen: 
“deliberate practice” Leren van huisarts-opleiding



Samen beslissen met kind en ouders:
hoe pak je dat aan?

• Opleiding in patiëntgerichte communicatie

• Begin met de agenda van de patiënt

• Werk vandaar uit verder met curious pursuit

• Dan wil de patiënt vaak wel uw advies aannemen



p.l.p.brand@zwolle.nl

@paulbrandzwolle


