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1. INLEIDING 

De Huisartsopleiding hecht van oudsher veel belang aan patiëntgerichte communicatie: 

naast aandacht voor klacht en ziekte ook aandacht  voor beleving, vragen en verwachtingen 

van de patiënt. En dit zowel aan het begin van het consult (hulpvraagverheldering, 

anamnese) als later (patiëntgerichte uitleg en advies, gedeelde besluitvorming).  

 

Het onderwijs in deze patiëntgerichte communicatie wordt in de huisartsopleiding 

ondersteund door consultmodellen en vaardighedenlijsten  (bijvoorbeeld Calgary Cambridge 

model van Silverman (1) cs en de MAAS-Globaal (2)), die de communicatietaken  (en - 

vaardigheden) van de huisarts beschrijven. Denk bij communicatietaken aan de opening van 

het consult (met o.a. vraagverheldering), informatie inwinnen, uitleg en advies, beëindiging 

van het consult, relatie opbouwen en structureren. Onderliggende vaardigheden zijn 

bijvoorbeeld actief luisteren, het geven van gevoelsreflecties etc. (zie ook paragraaf 4) 

 

Patiëntgerichte communicatie moet flexibel worden toegepast in verschillende contexten die 

bepaald worden door medische, arts- en patiëntfactoren.  (3-5) Het ene consult is het andere 

niet. Vraagverheldering kan soms kort zoals in spoedeisende situaties en vraagt de andere 

keer juist veel aandacht zoals bij psychische klachten; hetzelfde geldt voor de andere 

communicatietaken. Context heeft dus invloed op de communicatie van de huisarts. Dat is 

niet nieuw. Er was echter tot heden geen goed antwoord op de vraag hoe de huisarts in de 

verschillende consultsituaties tot effectieve patiëntgerichte communicatie komt en hoe de 

opleider dit met de AIOS kan bespreken en feedback kan geven. 

 

Om deze contextspecificiteit van communicatie  te kunnen bespreken en toetsen is in het 

‘Curriculum APC voor de huisartsopleidingen’ (2012) het concept doelgerichtheid 

geïntroduceerd. (6) De AIOS gaat met opleider, docent of mede-AIOS aan de hand van een 

video-opname in gesprek over wat op enig moment in dit specifieke consult zijn doel was en 

in hoeverre zijn communicatie effectief was om dat doel te bereiken.  

 

Het idee hierachter is dat de AIOS het geheel aan contextfactoren op ieder moment ’leest’, 

betekenis geeft en bepaalt wat de taken zijn (op geleide van de vraag van de patiënt). Op 

grond daarvan, meer of minder bewust, besluit de AIOS wat hij op dat moment wil bereiken 

en hoe hij dat gaat doen. Het leergesprek is erop gericht dit proces bewust te maken en te 

evalueren. Daarbij worden dus de medische inhoud en de communicatie geïntegreerd 

besproken. Dit tegen de achtergrond van theorie en evidence rondom patiëntgerichte 

communicatie én medisch handelen. 
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Het Communicatiewiel ondersteunt het onderwijs in deze doelgerichte, contextspecifieke 

communicatie. Het beschrijft in één model de uitgangspunten van patiëntgerichte 

communicatie, de bijhorende theorie en evidence, alsmede de communicatietaken in het 

consult en de verschillende contexten waarin deze communicatietaken flexibel moeten 

worden ingezet. 

Het Communicatiewiel is gebaseerd op het “Communication Curriculum Wheel” dat in 2008 

in het Verenigd Koninkrijk werd ontwikkeld als een hulpmiddel voor het plannen van een 

communicatiecurriculum voor de geneeskundeopleidingen. (7)  In de voorliggende 

handleiding beschrijven we een gemodificeerd communicatiewiel, ons eigen wiel, dat is 

toegesneden op het genoemde landelijk APC curriculum  2012 en de 10 thema’s uit het 

nieuwe Landelijk Opleidingsplan. (8)  

Het communicatiewiel kent verschillende toepassingen:  

1. Als hulpmiddel bij het nabespreken van een consult om reflectie te stimuleren op 

communicatietaken, contextfactoren en doelen, noodzakelijk bij het trainen van een 

flexibele, effectieve inzet van communicatie. 

2. Als overzichtelijk model en hulpmiddel bij het ontwerpen van 

communicatieonderwijs. 

Deze beide toepassingen zullen in respectievelijk paragraaf 2 en 3 worden besproken. In 

paragraaf 4 volgt een gedetailleerde beschrijving van de kern en de ringen. 

Het communicatiewiel is er in een papieren versie én is digitaal beschikbaar op de website 

van  Huisartsopleiding Nederland: http://www.huisartsopleiding.nl/communicatiewiel 

 

De digitale versie van het wiel toont in de legenda de namen van de ringen, terwijl de 

selectie kan worden gebruikt om de verschillende contextfactoren die bij een consult een rol 

spelen te kiezen. Door met de muis op één van de ringen te klikken draait de ring. Onder 

verschillende buttons zijn een korte handleiding en een instructiefilmpje voor het gebruik 

van het communicatiewiel bij het bespreken van een consult te vinden. Dit instructiefilmpje 

toont mogelijke toepassingen van het communicatiewiel tijdens het leergesprek. Dit is ook 

rechtstreeks te vinden op: https://www.youtube.com/watch?v=5L9ksPfADMU 

 

 

 

 

 

 

http://www.huisartsopleiding.nl/communicatiewiel
https://www.youtube.com/watch?v=5L9ksPfADMU
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2. GEBRUIK VAN HET COMMUNICATIEWIEL BIJ HET NABESPREKEN VAN EEN CONSULT 

Observeren en nabespreken van consulten door AIOS, opleiders en docenten is een 

kernonderdeel van het communicatieonderwijs. Directe observaties én het observeren van 

video-opnames zijn van belang om feedback te kunnen geven op de inzet van 

communicatie.  

Zoals hierboven beschreven gaat de AIOS met opleider, docent of mede-AIOS  hierbij in 

gesprek over wat op enig moment in de specifieke context van dit consult zijn doel was en in 

hoeverre zijn communicatie effectief was om dat doel te bereiken. Bij het op deze wijze 

nabespreken van een consult helpen de volgende vragen (niet noodzakelijk in deze 

volgorde): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al deze vragen zijn onderwerp van gesprek. Het gesprek zal soms meer gaan over de 

interpretatie van de contextfactoren en daarmee het doel van de AIOS dan over de 

communicatievaardigheden. Anders gezegd: de communicatie kan effectief zijn bij het 

gekozen doel, maar het doel zelf kan discutabel zijn. (voorbeeld: de AIOS stelt de patiënt 

effectief gerust maar de opleider is het niet eens met de geruststellende diagnose). Uiteraard 

zal het omgekeerde vaker voorkomen: het doel van de AIOS is legitiem maar de 

communicatie erbij niet of matig effectief. 

 

De vragen hoeven niet in vaste volgorde te worden afgewerkt. Het werkt vaak goed om naar 

aanleiding van geobserveerd gedrag direct naar het doel te vragen en van daaruit te 

bespreken welke contextfactoren en taken tot dat doel hebben geleid. En hoe effectief de 

gekozen communicatie daarbij was. (“Wat was op dat moment precies je doel, wat wilde je 

met die zin bereiken? Welke contextfactoren speelden daarbij een rol? (Medische, patiënt- en 

artsfactoren) Welke taken waren aan de orde? Welke communicatievaardigheden zette je in 

om je doel te bereiken? Hoe effectief was dat?”). 

“Nabespreekformat”: 

 Welk deel van het consult wil ik bespreken en waarom? 

 Welke contextfactoren speelden een rol? (consult, patiënt-, arts 

factoren) 

 Welke communicatietaken waren van belang? (consultmodel) 

 Wat was mijn doel? 

 Welke communicatievaardigheden zette ik hiervoor in? 

 Hoe effectief was dat? 
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Het doel van dit leergesprek is zoals gezegd dat de AIOS zich bewust wordt van zijn doelen 

en motieven die tijdens het consult een rol hebben gespeeld; én hoe hij tot die doelen is 

gekomen; én in hoeverre zijn communicatie effectief was bij het gestelde doel.  

De leervraag van de AIOS is hierbij in eerste instantie leidend en de doelen van de AIOS staan 

centraal. Zij zijn onderwerp van een dialoog. Dat betekent dat de opleider ook opvattingen 

over de leervraag en de doelen van de AIOS heeft en deze zo nodig  in het gesprek brengt.  

Ook  maakt de opleider vanuit zijn eigen expertise en verantwoordelijkheid  ruimte voor 

belangrijke feedback die niet direct bij de vraag van de AIOS  aansluit. Agenderen en doseren 

(met een “s”) zijn hierbij belangrijke vaardigheden. 

 

Het communicatiewiel is bij deze bespreking in principe niet nodig maar het geeft op 

overzichtelijke wijze ideeën om het gesprek te verrijken. Ideeën over welke contextfactoren 

een rol zouden kunnen spelen en welke communicatietaken van belang zijn in het 

geobserveerde consult. Het biedt veel ingangen voor reflectie en kan helpen bij het bewust 

worden van blinde vlekken, bij de AIOS maar ook bij de opleider. Het is een hulpmiddel ter 

illustratie en inspiratie. 

Het communicatiewiel is dus uitdrukkelijk niet bedoeld als een dwingend instrument, dat 

steeds in z’n geheel besproken moet worden. Het wiel kan ook pas later, aanvullend worden 

ingezet: “Zullen we eens kijken of het wiel nog andere factoren bevat die een rol kunnen 

spelen?” 

Een voorbeeld van de nabespreking van een consult met behulp van het bespreekformat en  

het communicatiewiel: 

Opleider en AIOS  hebben gekeken naar het eerste deel van een consult waarin een jonge 

vrouw van Turkse afkomst door haar man naar de dokter is gebracht wegens depressiviteit. 

Zij zegt weinig; de man doet het woord. De AIOS vindt het lastig, wil graag van de vrouw 

horen wat er aan de hand is. 

Opleider en AIOS besluiten dit deel van het consult aan de hand van de vragen over taken, 

context en doel en het communicatiewiel te analyseren. Door het draaien van de ringen ten 

opzichte van elkaar ontstaat een combinatie van factoren die het consult karakteriseert. Zij 

zouden in dit geval kunnen uitkomen op: 

’Informatie verzamelen’ (communicatietaak) bij een jonge, matig Nederlands sprekende 

allochtone vrouw (patiëntfactoren) met psychische klachten (medisch inhoudelijke factor), 

waar haar echtgenoot bij is (patiëntfactor), door een jonge en onervaren AIOS (artsfactoren) 

tijdens een face-to-face consult (medium). 

Het is in eerste instantie aan de AIOS om zich bewust te worden van het gewicht van deze 

verschillende contextfactoren. Waar heeft de AIOS vooral vragen over? Was het in dit consult 

vooral de taalkloof die het lastig maakte? Was het de aanwezigheid van de echtgenoot?  
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Was het de onervarenheid met de specifieke klachten? Gegeven deze context, wat waren zijn 

doelen? Hoe heeft de AIOS gecommuniceerd om zijn doelen te bereiken? Hoe effectief was 

dat? Kortom: welke combinatie van factoren zorgde in dit consult voor de belangrijkste 

vragen bij de AIOS? Naarmate het leergesprek vordert zou het communicatiewiel voor extra 

input kunnen zorgen door de ring met ‘communicatietaken’ eens te draaien en de aandacht 

te verschuiven van ‘informatie verzamelen’ naar ‘werken aan de relatie met de patiënt’ of 

’structuur aanbrengen’. De aandacht zou ook kunnen verschuiven naar de persoonlijke 

kenmerken van de AIOS (ring met artsfactoren), die belemmerend of bevorderend zijn voor 

het volbrengen van de communicatietaak ‘informatie verzamelen’ in deze patiëntcontext. De 

ring met theorie en ‘evidence’ herinnert aan communicatievaardigheden die effectief zouden 

kunnen zijn. Wat is er bijvoorbeeld uit de literatuur bekend over interculturele communicatie 

in deze specifieke situatie? 

 

Korte handleiding en tips voor een leergesprek: 

1. Observeer een deel van het consult waar de AIOS vragen over heeft. 

2. Bij het bespreken kunnen de volgende vragen (in elke gewenste volgorde) 

behulpzaam zijn: 

 Welke contextfactoren speelden een rol? (medisch inhoudelijk, patiënt- en 

artsfactoren) 

 Welke communicatietaken waren van belang? (consultmodel) 

 Wat was je doel? 

 Welke communicatievaardigheden zette je hiervoor in? 

 Hoe effectief was dat? 

 Waren er andere mogelijkheden? Wat zegt de theorie? 

 

3. Gebruik het communicatiewiel om bij het bespreken van deze vragen op ideeën te 

komen, om blinde vlekken op te sporen. De vragen zijn het belangrijkst; het wiel is 

slechts een hulpmiddel: 

 Welke contextfactoren speelden een rol?  

- medisch inhoudelijk: binnenste blauwe ring 

- patiëntfactoren: groene ring 

- artsfactoren: gele ring 

 Welke communicatietaken waren van belang? (consultmodel) 

- binnenste rode ring  
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4. Tips:  

 Het werkt vaak goed om naar aanleiding van geobserveerd gedrag direct naar 

het doel te vragen en van daaruit eventueel te bespreken welke 

contextfactoren en taken tot dat doel hebben geleid.  

 

 Houd het klein! (“wat was op dit moment in het consult je doel? Wat zei/deed 

je om dat te bereiken? Hoe effectief was dat?”)  

 

 Gebruik het wiel luchtig (“zullen we ’s kijken of het wiel hier nog extra ideeën 

geeft?”) 

 

 Het wiel is niet bedoeld als een puzzel die moet worden opgelost!  

 

 Vergeet de theorie en evidence (en eigen ervaring) niet! 

 

 

3. GEBRUIK VAN HET COMMUNICATIEWIEL BIJ HET ONTWERPEN VAN 

COMMUNICATIEONDERWIJS 

 

Het communicatiewiel geeft alle ingrediënten voor het ontwerpen van een onderwijslijn 

arts-patiëntcommunicatie. Het draaien van de ringen van het communicatiewiel ten 

opzichte van elkaar geeft een bijna eindeloze reeks combinaties van communicatietaken 

en contexten. Het is uiteraard niet de bedoeling om al die combinaties van passend 

onderwijs te voorzien. Wél stimuleert het communicatiewiel om alle aspecten van 

communicatie te belichten: 

 de kern: professionele grondhouding (respect voor de ander) 

 1e ring (geel): wat we weten uit communicatietheorie en –onderzoek 

 2e ring (rood): de communicatietaken in het consult met de bijpassende  

communicatievaardigheden 

 3e ,4e ,5e ring (blauw, groen, geel): de verschillende contexten waarbinnen het consult 

plaats kan vinden; de verschillende media die we gebruiken 

 6e ring (rood): communicatie via andere media (telefoon, internet) 

 7e ring (blauw): consultoverstijgende communicatie met paramedici, (mantelzorgers) 

en collega’s.  
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De onderwijsontwikkelaar wordt hierdoor ondersteund en gestimuleerd tot het construeren 

van een onderwijslijn waarin de communicatievaardigheden in steeds complexere situaties 

worden ingezet, aansluitend bij de praktijk van de huisarts. (9-11)  De patiëntgerichte 

grondhouding (respect voor de ander) wordt met behulp van theorie en evidence vertaald 

naar een consultmodel dat taken en vaardigheden beschrijft die behulpzaam kunnen zijn om 

deze patiëntgerichtheid te realiseren. Deze taken en vaardigheden moeten getraind worden 

waarbij de AIOS vanuit zijn praktijkervaringen steeds aandacht zal vragen voor 

contextfactoren die maken dat ‘het standaardconsult’ in de werkelijkheid niet bestaat. Het 

onderwijs sluit daarbij aan.  

In de loop van de opleiding zullen de verschillende thema’s in de huisartsenzorg (medische 

context) steeds verbonden met de noodzakelijke specifieke communicatievaardigheden aan 

de orde zijn (integratie medische inhoud en APC). Daarbij zullen steeds ook patiënt- en 

artsfactoren en hun implicaties voor de communicatie aandacht krijgen. Evenals 

communicatie per telefoon, schriftelijk of via internet en de communicatie óver de patiënt en 

buiten de spreekkamer.
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4. DE OPBOUW VAN HET WIEL 

Hieronder volgt een beschrijving van de kern en de ringen van het communicatie wiel. 
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De Kern: Respect voor de ander/patiëntgerichtheid 

Respect voor de ander is een kernwaarde in de zorg én de basis voor patiëntgerichte, 

effectieve communicatie in de relatie tussen arts en patiënt. (3,12,13) Artsen hebben als 

basisattitude respect voor al hun patiënten en de wil om met eenieder op basis van 

gelijkheid te communiceren, ongeacht sociale, culturele of etnische achtergrond, gender, 

leeftijd, ziekte of handicap. Het begrip ‘patiëntgerichtheid’ impliceert aandacht van de arts 

voor klacht en ziekte, alsmede voor gevoelens en gedachten, verwachtingen en vragen 

daarbij van de patiënt en diens omgeving. (14) 

Respect voor de ander appelleert ook aan het leren kennen van de eigen professionele 

grenzen, het zicht hebben op de eigen normen en waarden en eigen behoeften en ernaar 

kunnen handelen in de beroepsuitoefening. Voorwaarden zijn dat de arts zich bewust is van 

de ongelijkheid van de arts-patiëntrelatie en van de eisen die het beroep stelt aan de 

omgang met patiënten. In het Competentieprofiel van de Huisarts wordt dit alles beschreven 

onder het competentiegebied Professionaliteit. (15)  

Respect voor de ander en patiëntgerichtheid heeft niet alleen ethische, maar ook juridische 

aspecten. Aspecten die direct invloed hebben op de communicatie zijn: omgaan met 

vertrouwelijkheid, gezamenlijke besluitvorming, zelfbeschikkingsrecht van de patiënt, recht 

op informatie, etc. Behalve het besef te hebben van deze aspecten, dient de arts in staat te 

zijn om met collega’s en patiënten effectief te communiceren over de ethische dilemma’s als 

ook over fouten of klachten in de zorgverlening.  
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1e Ring: Theorie en “evidence” 

 

De effectiviteit van patiëntgerichte communicatie voor de gezondheid van de patiënt, de 

werksatisfactie van de dokter en de wederzijdse tevredenheid van arts en patiënt over de 

zorgverlening is wetenschappelijk onderbouwd. (12,13) Patiëntgerichte communicatie is 

evidence based. (14) Het toepassen van patiëntgerichte communicatie heeft bewezen 

positieve effecten op:  

 

 Patiënttevredenheid (15-19) 

 Herinneren van informatie (20) 

 Therapietrouw (21) 

 Welbevinden (22) 

 Lichamelijke uitkomsten (23,24) 

 Psychische uitkomsten (25) 

 Klachten (26,27)  

 Patiëntveiligheid en foutenreductie (28)  
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2e Ring: Taken en vaardigheden in het consult 

 

In een patiëntgericht medisch consult moet een aantal communicatietaken vervuld worden. 

Deze taken staan beschreven in de verschillende gangbare consultmodellen (1,2,10,13) , zoals 

het onderstaande Calgary Cambridge consultmodel. (1.10)  

 

 

De taken: Begin van het consult, Informatie inwinnen, Lichamelijk onderzoek, Uitleg (advies) 

en planning en Beëindiging van het consult worden min of meer in die volgorde uitgevoerd. 

De taken Structuur bieden en Relatie opbouwen zijn door het hele consult heen aan de orde. 

Al deze taken vragen  de inzet van diverse communicatievaardigheden, die te vinden zijn in 

de Calgary Cambridge lijst (10) en ook in de MAAS-Globaal. (2) De context waarin het consult 

zich afspeelt (medische/ consult, patiënt- en arts factoren) maakt dat een taak meer of juist 

minder tijd en aandacht vraagt, moeilijker of juist makkelijker wordt. (3,4) Zo zal het uitleg 

geven bij een zojuist vastgestelde ernstige ziekte bij een matig Nederlands sprekende 

patiënt met een andere culturele achtergrond veel vragen van het juist doseren van de inzet 

van communicatie vaardigheden, terwijl uitleg geven over het beloop van een 

schimmelinfectie aan de tenen van een jonge gezonde patiënt hier meestal minder beroep 

op zal doen. We noemen dit contextspecifieke communicatie en we gebruiken het 

mengpaneel van de geluidstechnicus als  metafoor voor de wisselende inzet van 

communicatietaken en -vaardigheden in verschillende consultsituaties.  

Mengpaneel: communicatie taken 
 
 

 

 

 

 

 

 

Begin van 
het consult 

Informatie 
inwinnen 

Uitleg, 
advies en 
planning 

 Structuur 
bieden 

Relatie 
opbouwen 
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De schuiven van het mengpaneel komen overeen met de communicatietaken in het consult. 

Elke taak vraagt zoals gezegd allerlei communicatievaardigheden om die taak uit te voeren. 

Vaardigheden bij  de taak “begin van het consult” zijn bijvoorbeeld het begroeten, het vragen 

naar de reden van komst, de vraagverheldering etc. Deze  schuif moet soms vol open zoals 

vaak bij psychische klachten;  soms blijft de schuif bijna dicht zoals bij een eenvoudig 

herhaalconsult. Bij deze metafoor moet worden aangetekend dat veel Communicatie 

vaardigheden onder meerdere schuiven zitten. Dat geldt zeker voor generieke vaardigheden 

als oogcontact maken, open en gesloten vragen stellen, samenvatten etc. Die zijn bij alle 

taken van belang. Meer specifieke gespreksvaardigheden en -methodieken zoals het voeren 

van een slecht nieuws gesprek, motiveren, gezamenlijke besluitvorming, uitvragen van 

SCEGS bij SOLK patiënten, vallen onder één taak: de betreffende schuif staat bij het gebruik 

van zo’n gespreksmethodiek ver open. (6)  
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3e Ring: Context: Thema’s Huisartsgeneeskunde 

 

De beschreven communicatietaken en -vaardigheden moeten dus flexibel worden toegepast 

in de verschillende huisartsgeneeskundige contexten. Hierin komt de integratie van de 

medische handelen met de communicatietaken in het consult naar voren. Deze contexten 

worden onderscheiden als thema’s in de huisartsgeneeskunde (8): 

 

Thema’s: 

• Korte episode zorg 

• Spoedeisende zorg 

• Chronische zorg 

• Zorg voor ouderen met complexe aandoeningen 

• Zorg voor het kind 

• Zorg voor mensen met SOLK 

• Zorg voor psychosociale en psychiatrische klachten en aandoeningen 

• Palliatieve zorg 

• Preventie 

• Praktijkmanagement 

 

Effectieve communicatie zal per thema verschillend zijn. Zo zal communicatie in een 

spoedeisende situatie vaak directiever zijn, meer gericht op beheersing van een crisis, met 

veel aandacht voor snelle relatieopbouw en informatieverzameling en heldere instructies aan 

patiënt, medehulpverleners, omstanders en/ of familie. In de palliatieve zorg zal juist een 

lager tempo gepast zijn, met meer aandacht voor beleving en verwachtingen van de patiënt 

en de familie, anticipatie op mogelijke scenario’s, rekening houdend met eventuele 

zintuiglijke of verstandelijke beperkingen, etc. Bij patiënten met SOLK zijn (cognitief-) 

gedragstherapeutische interventies op z’n plaats, in een preventieconsult zal motiverende 

gespreksvoering centraal staan als methodiek.  

Praktijkmanagement is een apart thema, omdat dit gericht is op de (eigen) organisatie van 

mensen en middelen in de zorg aan de patiënt. Het gaat hier om niet-patiëntgebonden 

communicatie. De communicatie staat in dienst van samenwerking, met collega’s, 

assistentes en POH’s. In dit thema gaat het over uiteenlopende onderwerpen als leiding 

geven, feedback geven op functioneren, conflicten bespreken, omgaan met patiëntinformatie 

en teamsamenwerking. (8)  
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4e Ring: Context: Patiëntfactoren  

 

Een ander deel van de context betreft de patiënt en/of zijn naasten. De volgende 

patiëntfactoren (of een willekeurige combinatie daarvan) spelen een rol in de communicatie  

(3,29) : 

• Leeftijd 

• Etniciteit/taal (30-32) 

• Gender (33,34) 

• SES (Sociaal Economische Status) 

• Seksuele oriëntatie 

• Emotie en gedrag 

• Handicap 

• Systeem 

Patiëntfactoren kunnen extra eisen stellen aan de inzet van communicatie van de arts. Denk 

aan het motiveren tot stoppen met roken van een laag begaafde patiënt, slecht nieuws 

brengen aan een geagiteerd familielid van een patiënt, etc. Bij de eerste patiënt zullen korte 

zinnen, eenvoudig taalgebruik helpend zijn, terwijl bij de tweede patiënt ruimte laten om te 

reageren, luisteren naar het ongenoegen mogelijk nodig zijn. Ook verschillen tussen mannen 

en vrouwen kunnen vragen om het flexibel inzetten van vaardigheden, net als de 

verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen en jongeren. ‘Systeem’ verwijst naar het 

woon- of zorgsysteem van de patiënt. Als de patiënt met haar kind of vader, moeder, broer 

of zus komt, stelt dat weer andere eisen aan de communicatie van de huisarts. (35) De arts zal 

onder meer duidelijker moeten structureren en ieder in zijn/haar rol laten deelnemen in het 

consult. 
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5e Ring: Context: Arts factoren 

 

Artsfactoren zijn eveneens relevante contextfactoren die de inzet van communicatiekunnen 

beïnvloeden. Denk aan: 

• Overtuigingen 

• Kennis 

• Vaardigheden 

• (On-)zekerheden 

• Verwachtingen 

• Tijdsdruk 

• Gender 

• Leeftijd 

• Persoonlijke omstandigheden 

 

Artsen hebben verschillende stijlen van communiceren. (36) Tijdsdruk door een volle 

wachtkamer zal de communicatie beïnvloeden, evenals onzekerheid van de arts ten aanzien 

van het specifieke medische probleem dat voorligt. Persoonlijke omstandigheden, eigen 

ziekte of problemen, sterke opvattingen, ze kunnen allemaal meespelen en de communicatie 

beïnvloeden. Daarnaast speelt het kennis- en vaardighedenniveau van de arts een rol, maar 

ook diens verwachtingen over bijvoorbeeld de klacht waar de patiënt mee komt of over hoe 

de patiënt zal reageren als de arts geen recept mee geeft. (37)  Dit kan doortastend handelen 

bevorderen, maar ook een valkuil zijn, wanneer de arts op basis van zijn verwachtingen 

handelt in plaats van op basis van zijn bevindingen. Het op een professionele manier leren 

hanteren van  deze factoren vormt de basis voor authenticiteit van de dokter. (26) De mate 

waarin de dokter is staat is echt (authentiek) aanwezig te zijn, te luisteren, empathisch te 

zijn, en dus ook naar zijn eigen behoeften te luisteren en onzekerheden te hanteren, heeft 

effect op patiënttevredenheid en effectiviteit van behandelingen. (38) 
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6e ring: Medium 

 

Naast het voeren van een gesprek in de spreekkamer of tijdens een huisbezoek,  

communiceren huisartsen en patiënten via de telefoon, per post, email en via de website van 

de praktijk: 

• Telefoon 

• Face-to-face  

• Schriftelijk 

• Internet 

 

Het telefoongesprek met de patiënt, zijn familie of met andere hulpverleners stelt andere 

eisen aan de communicatievaardigheden van de arts: door het ontbreken van een groot deel 

van de non-verbale communicatie wordt een sterker appel gedaan op het actief luisteren 

naar verbale communicatie. Dit des te meer als er sterke emoties in het spel zijn. (39)  

Schriftelijke communicatie betreft het patiëntendossier, verwijsbrieven, patiëntenbrieven, 

praktijkfolders etc. Vooral het gebruik van schriftelijk voorlichtingsmateriaal (folders, 

patiënten brieven) vraagt de aandacht. (40) Vele studies hebben aangetoond dat schriftelijk 

materiaal, mits gebruikt als aanvulling op goede mondelinge voorlichting, sterk kan 

bijdragen aan gedeelde besluitvorming, therapietrouw en patiëntwelbevinden. (41,42) 

Het internet maakt e-mail mogelijk met patiënten en andere zorgverleners. De toepassing 

van dit medium is volop in ontwikkeling. Veel huisartspraktijken maken gebruik van de 

mogelijkheden die een eigen website biedt voor patiëntenvoorlichting en 

praktijkmanagement. (43,44)  De website Thuisarts.nl is sterk in opkomst als aanvullende 

informatiebron. 

Een aparte vermelding hier verdient de inzet van een tolk. In feite is de tolk ook te 

beschouwen als een ‘communicatie medium’, namelijk een medium dat zorg draagt voor de 

vertaling van de informatie van arts naar patiënt en andersom. Een tolk kan de informatie-

uitwisseling vergemakkelijken en de communicatie met anderstaligen efficiënter en 

effectiever laten verlopen. (30-32)
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7e Ring: Communicatie óver de patiënt 

 

In het belang van de patiënt moet de arts vaak samenwerken met andere zorgverleners en 

direct bij de patiënt betrokkenen om de zorg te optimaliseren. (45) Het gaat hierbij om: 

• Familie 

• (Mantel-)zorg 

• Collega’s  

• Paramedici 

Communicatie óver de patiënt vraagt bijvoorbeeld kennis over de juiste interpretatie van  

geheimhoudingsplicht in verschillende situaties: welke informatie kan de arts met wie delen? 

(46) Ook gaat het hier over samenwerken, leiding nemen, feedback geven en rekening houden 

met de autonomie van de patiënt. Het voeren van een familiegesprek stelt hoge eisen aan de 

communicatievaardigheden en professionaliteit van de dokter, zoals omgaan met 

loyaliteiten, meervoudige partijdigheid, veelheid aan informatie en belangen. (47) 

 



 

28 

 

Literatuur: 

 

1. Kurtz S, Silverman J, Benson J, Draper J. (2003) Marrying content and proces in clinical 

method teaching: enhancing the Calgary-Cambridge guides. Academic Medicine; 

78(8):802-9. 

2. Ram P, van Thiel, J, van Dalen, J. (2003) MAAS-Globaal Handleiding 2000. Maastricht: 

Maastricht University. 

3. Essers G, van Dulmen S, van Weel C, van der Vleuten C, Kramer A. (2011) Identifying 

context factors explaining physician's low performance in communication assessment: 

an explorative study in general practice. BMC Fam Practice; 12:138. 

4. Bensing J, van Dulmen S, Tates K. (2003) Communication in context: new directions in 

communication research. Patient Education and Counseling; 50(1):27-32. 

5. Salmon P, Young B. (2011) Creativity in clinical communication: from communication 

skills to skilled communication. Medical Education; 45(3):217-226. 

6. Timmerman A, Essers G, Rietmeijer C, van der Post C, Smit B. (2012) Een curriculum 

voor Arts-patiëntcommunicatie (APC) in de Huisartsopleidingen in Nederland. Utrecht: 

Huisartsopleiding Nederland. 

7. von Fragstein M, Silverman J, Cushing A, Quilligan S, Salisbury H, Wiskin C. (2008) UK 

consensus statement on the content of communication curricula in undergraduate 

medical education. Medical Education; 42(11):1100-7. 

8. Ram P, van der Post C, Reinders M, Nijveldt M. (2012). Naar een landelijk opleidingsplan 

huisartsgeneeskunde - Deelproduct 1: Thema's Huisartsopleiding. Utrecht, 

Huisartsopleiding Nederland. 

9. Mead N, Bower P. (2000) Patient-centredness: a conceptual framework and review of the 

empirical literature. Social Science & Medicine; 51:1087-1110. 

10. Makoul G. (2001) Essential element of communication in medical encounters: The 

Kalamazoo concensus statement. Academic Medicine; 76(4):390-3. 

11. Kurtz S, Silverman J, Benson J, Draper J. (2003) Marrying content and proces in clinical 

method teaching: enhancing the Calgary-Cambridge guides. Academic Medicine; 

78(8):802-9. 

12. Ong LML, Haes JCJM, de, Hoos AM, Lammes FB. (1995) Doctor-patient communication: a 

review of the literature. Social Science & Medicine; 40:903-18. 

13. Silverman J, Kurtz S, Draper J. (2006) Vaardig communiceren in de gezondheidszorg – 

een evidence-based benadering. Boom Lemma, ’s Gravenhage. 

14. Epstein RM. (2000) The science of patient-centred care. The Journal of Family Practice; 

49(9):805-7. 

15. Allen J, Gay B, Crebolder H, Heyrman J, Svab I, Ram P. (2002) The European Definitions 

of the key features of the discipline of General Practice and core competencies. The 

British Journal of General Practice; June:524-7. 



 

29 

 

16. Landelijke HuisartsenVereniging (LHV) & Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). 

(2009) Competentieprofiel en eindtermen van de huisarts. Utrecht. 

17. Stewart M, Brown JB, Donner A, McWhinney IR, Oates J, Weston WW, Jordan J. (2000) The 

impact of patient-centered care on outcomes. Journal of Family Practice; 49(9):796-804. 

18. van Dulmen S. (2011) The value of tailored communication for person-centred 

outcomes. Journal of Evaluation in Clinical Practice; 17(2):381-383. 

19. Lim L, Chow P, Wong CY, Chung A, Chan YH, et al. (2011) Doctor-patient 

communication, knowledge, and question prompt lists in reducing preoperative anxiety 

- A randomized control study. Asian Journal of Surgery; 34: 175-80. 

20. Fenerty SD, West C, Davis SA, Kaplan SG, Feldman SR. (2012) The effect of reminder 

systems on patients' adherence to treatment. Patient Preference and Adherence; 6:127-

135. 

21. Zolnierek KBH, DiMatteo MR. (2009) Physician Communication and Patient Adherence to 

Treatment A Meta-Analysis. Medical Care; 47: 826-34. 

22. Margalit APA, Glick SM, Benbassat J, Cohen A. (2004) Effect of a biopsychosocial 

approach on patient satisfaction and patterns of care. Journal of General Internal 

Medicine; 19(5 Pt 2):485-491. 

23. Moffat M, Cleland J, van der Molen T, Price D. (2007) Poor communication may impair 

optimal asthma care: a qualitative study. Family Practice; 24: 65-70. 

24. van Os T, van den Brink RHS, Tiemens BG, Jenner JA, van der Meer K, Ormel J. (2004) Are 

effects of depression management training for General Practitioners on patient 

outcomes mediated by improvements in the process of care? Journal of Affective 

Disorders; 80: 173-79. 

25. Linn AJ, van Weert JCM, Schouten BC, Smit EG, van Bodegraven AA, van Dijk L. (2012) 

Words that make pills easier to swallow: a communication typology to address practical 

and perceptual barriers to medication intake behaviour. Patient Preference and 

Adherence; 6. 

26. Vincent C, Young M, Phillips A. (1994) Why do people sue doctors? A study of patients 

and relatives taking legal action. Lancet; 343:1609-13. 

27. Kruikemeier S, Coppen R, Rademakers JJDJM, Friele RD. (2009) Ervaringen van mensen 

met klachten over de gezondheidszorg. Utrecht: Nivel. 

28. Thorne SE, Bultz BD, Baile WF, Team at SC. (2005) Is there a cost to poor communication 

in cancer care? A critical review of the literature. Psycho-Oncology; 14:875-84. 

29. Weel C, van. (2001) Examination of context of medicine. The Lancet; 357:733-4. 

30. Meeuwesen L, Tromp F, Schouten BC, Harmsen JAM. (2007) Cultural differences in 

managing information during medical interaction: How does the physician get a clue? 

Patient Education and Counseling; 67(1-2):183-190. 



 

30 

 

31. Meeuwesen L, Twilt S, ten Thije JD, Harmsen H. (2010) "Ne diyor?" (What does she say?): 

Informal interpreting in general practice. Patient Education and Counseling; 81(2):198-

203. 

32. Schouten B, Ross J, Zendedel R, Meeuwesen L. (2012) Informal Interpreters in Medical 

Settings A Comparative Socio-cultural Study of the Netherlands and Turkey. Translator; 

18(2):311-338. 

33. Hall JA, Irish JT, Roter DL, Ehrlich CM, Miller LH. (1994) Gender in medical encounters - 

an analysis of physician and patient communication in a primary care setting. Health 

Psychology; 13(5):384-392. 

34. Roter DL, Hall JA. (2004) Physician gender and patient-centered communication: A 

critical review of empirical research. Annual Review of Public Health; 25:497-519. 

35. Cahill P, Papageorgiou A. (2007) Triadic communication in the primary care paediatric 

consultation: a review of the literature. British Journal of General Practice; 57: 904–911. 

36. Bensing J, Schreurs K, DeRijk A. (1996) The role of the general practitioner's affective 

behaviour in medical encounters. Psychology & Health; 11: 825-38. 

37. Lim L, Chow P, Wong CY, Chung A, Chan YH, et al. (2011) Doctor-patient 

communication, knowledge, and question prompt lists in reducing preoperative anxiety 

- A randomized control study. Asian Journal of Surgery; 34: 175-80. 

38. Epstein RM. (1999) Mindful Practice. JAMA; 282(9):833-9. 

39. Huibers L, Keizer E, Giesen P. (2012). Nurse telephone triage: good quality associated 

with appropriate decisions. Family Practice; 29(5):547-52. 

40. Weijden T, van der, Sanders - van Lennep A. (2012) Keuzehulpen voor de patiënt. 

Huisarts & Wetenschap; 55(11):516-21. 

41. Group BP. (2013) An introduction to patient decision aids. BMJ; 346:f4147. 

42. Epstein RM, Alper BS, Quill TE. (2004) Communicating evidence for participatory 

decision making. JAMA; 291:2359-66. 

43. Brabers A, Reitsma-van Rooijen M, de Jong J. (2012) Gebruik van internet voor 

gezondheidsinformatie. Huisarts en Wetenschap; (55),8: 359-359. 

44. Dijkstra R, Terpstra J, Mokkink H. (2006) Gebruik van internet in de huisartspraktijk. 

Huisarts en Wetenschap; (49),10: 496-8. 

45. Hombergh P,vd. (2010) Transmurale communicatie is nu ook evidence-based. 

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde; 154:A0239. 

46. Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Den Haag. 

http://www.rbng.nl/userfiles/file/wetten/WGBO.pdf 

47. Slort W, Pype P, Deveugele M. (2012) Communiceren met palliatieve patiënten. Huisarts 

en Wetenschap; 45(11):614-7. 

 

http://www.rbng.nl/userfiles/file/wetten/WGBO.pdf

