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Voorwoord

Dit is de eindrapportage van het landelijk APC project en bevat in aansluiting op het landelijk
APC curriculum, nieuwe onderwijsproducten om implementatie binnen de acht
huisartsopleidingen mogelijk te maken: aandachtspunten communicatie, visie op toetsing,
leermiddelen voor communicatie onderwijs en een training voor docenten en opleiders. Dit
document is bedoeld praktisch van opzet te zijn en een nuttige handleiding voor
onderwijsontwikkelaars, docenten, opleiders en onderwijs- en toets coördinatoren die in
aanraking komen met het communicatie onderwijs en toetsing. Door de noodzaak om het
trainen en beoordelen van communicatie steeds te verbinden binnen de huisartsopleiding zal
er deels overlap zijn in de teksten van de onderwijsproducten en er zal in de tekst steeds
worden verwezen naar andere onderwijsproducten voor extra aanvullende informatie. De
onderwijsproducten kunnen hoewel deze in samenhang zijn ontwikkeld, ook separaat
worden gebruikt. De visie op toetsing zal worden voorgelegd aan de landelijk projectleider
toetsing en de werkgroep toetsing voor verdere concrete uitwerking.

Deze eindrapportage is afgestemd op de landelijk beschikbare kaderdocumenten van de
huisartsopleidingen: het in ontwikkeling zijnde Landelijk Opleidingsplan (1), Landelijk Plan
Scholing en Toetsing voor Opleiders en het Landelijk Toetsplan. Deze kaderdocumenten zijn
gebaseerd op de meest recente inzichten in competentiegericht opleiden en beoordelen. (2) (3)

(4)

Het APC curriculum bevat een visie op wat er nodig is om een communicatief competente
huisarts te worden en hoe dit dient te worden getraind. Deze visie is geïntegreerd in deze
eindrapportage met nieuwe onderwijsproducten om de huisartsopleidingen de mogelijkheid
te bieden om het lokale APC curriculum en APC onderwijsprogramma’s (door) te ontwikkelen
en te positioneren in het volgende stroomschema (5):

Curriculumniveau landelijk APC curriculum/ onderwijsproducten

Leerlijnniveau lokaal APC curriculum

Instructieniveau APC onderwijsprogramma’s
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Inleiding

De landelijke projectgroep Communicatie heeft in de periode april 2010 - mei 2014 gewerkt
aan de ontwikkeling en eerste implementatie van een landelijk APC curriculum voor de
huisartsopleidingen. In de eerste fase (2010-2012) heeft de projectgroep samen met
stafleden (lijnhouders APC, docenten, huisartsopleiders en AIOS ) van de acht
huisartsopleidingen verkend welke visies er zijn ten aanzien van de ontwikkeling van het
APC onderwijs  tijdens landelijke werkconferenties. Dit heeft geresulteerd in een beschrijving
van het landelijk APC curriculum1 (2012). In de tweede fase (2012–2014) is de focus komen
te liggen op de uitwerking van het APC curriculum naar onderwijsproducten. Het doel is om
de implementatie van de het APC curriculum bij de opleidingsinstituten te ondersteunen.

Dit heeft geresulteerd in de volgende (onderwijs)producten in de eerste fase:
· Visie op noodzakelijke communicatie van de huisarts (2010)
· Consultmodel voor het huisartsconsult (2012)
· Visie op het leren van arts-patiëntcommunicatie (APC) in de huisartsopleiding (2012)
· Curriculumstructuur voor APC onderwijs en toetsing (2012)

Deze ingrediënten voor het APC curriculum zijn tijdens de tweede fase verder uitgewerkt in:
· Aandachtspunten communicatie per huisartsgeneeskundig thema (2014)
· Visie op het beoordelen van communicatie (2014)
· Methodiek voor het bespreken van consulten uit de opleidingspraktijk (2014):

communicatiewiel en bespreekformat
· Training doelgericht communiceren voor docenten en huisartsopleiders (2014)

Via de volgende leeswijzer dient het document als een naslagwerk, dat ook op basis van
afzonderlijke onderwijsproducten te gebruiken is. De volgende vragen zijn leidend: waar kun
je welk product vinden? Wat is de functie van de verschillende onderdelen? Hoe kun je deze
gebruiken bij onderwijs(ontwikkeling) en beoordeling van communicatie?

Wat wordt er geleerd in het communicatie onderwijs?

In het APC curriculum (2012) is een visie op de noodzakelijke communicatie van de huisarts
uitgewerkt, en zijn de professionele taken die de huisarts uitvoert steeds het uitgangspunt,
zoals door de beroepsgroep geformuleerd in het aanbod Huisartsgeneeskundige zorg
(product 1). (1) Het consultmodel geeft een overzicht (voor het onderwijs) van de
communicatie taken die door een huisarts verricht moeten/kunnen worden, en
communicatievaardigheden en –methodieken die daarvoor nodig zijn om competent te
communiceren (product 2). (2)
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Het uitgangspunt is patiëntgericht communiceren en dit kan worden gedefinieerd als: ‘in de
zorgverlening steeds rekening houden met het perspectief en de noden van de patiënt’. (3) (4)

Het doel van onderwijs in de competentie communicatie binnen de huisartsopleiding is om
de AIOS te trainen in de beheersing en context specifieke toepassing van patiëntgerichte
communicatie. De huisarts voert communicatietaken altijd uit in een huisartsgeneeskundige
context, beïnvloed door contextspecificiteit: factoren die interacteren met de uitvoering van
de zorgverlening door de toevoeging van nieuwe informatie en mogelijk leiden tot een
andere betekenisgeving aan de klacht van de patiënt. (5) (6) Deze context is onder te verdelen
in: consult-, patiënt- en arts factoren. Consultfactoren zijn uitgewerkt volgens het model
van de 10 (medische) thema’s uit het Landelijk Opleidingsplan (LOP), gekoppeld aan
Kenmerkende Beroepsactiviteiten (producten 3 en 4). (7) Patiënt- en arts factoren zijn
beschreven in het Communicatiewiel voor de huisartsopleidingen (product 6).
Indien er rekening wordt gehouden met contextfactoren die de taakopvatting van de huisarts
beïnvloeden, dan staat communicatie steeds in dienst van de doelen die de huisarts zichzelf
stelt: communicatie is doelgericht. (8) (9) Doelen zijn dynamisch en de prioriteit kan
veranderen tijdens het consult en de mate waarin het doel wordt behaald bepaalt de
effectiviteit van communicatie. (10) (11) Een flexibele inzet van communicatievaardigheden en
methodieken is noodzakelijk, rekening houdend met de zorgen en verwachtingen van de
patiënt.

Deze visie is vertaald naar ‘wat’ er ‘wanneer’ tijdens de huisartsopleiding dient te worden
geleerd. De volgende criteria zijn hierbij leidend geweest;

1. Er is een samenhang in de onderwijsinhoud over de 3 opleidingsjaren volgens het
geleidelijkheidprincipe (i.e. opklimmende moeilijkheidsgraad). (12)

2. De congruentie tussen onderwijsdoelen, -inhoud en –toetsing is weerspiegeld in de
vormgeving van het APC onderwijs. (13) (14)

De landelijke thema’s zijn uitgezet in de tijd voor de 3-jarige huisartsopleiding met een
opklimmende moeilijkheidsgraad (product 3). Deze APC curriculumstructuur geeft een
handreiking voor het organiseren en ontwikkelen van communicatie onderwijs omdat op
deze wijze de mogelijkheid wordt geboden om vanuit contextspecificiteit te trainen, dus
communicatie geïntegreerd met medische inhoud.
Voor de uitwerking van het communicatie onderwijs (APC programma’s) zijn vanuit de 10
thema’s aandachtpunten communicatie beschreven die beschrijven wat er per thema
minimaal dient te worden geleerd in de praktijk en tijdens de terugkomdagen op het
instituut (product 5). Deze aandachtpunten beschrijven welke eisen de specifieke context
(thema) stelt aan communicatie en wat trainingsaanbod behoeft binnen de huisartsopleiding.
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Hoe wordt communicatie getraind en beoordeeld?

De leervraag van de AIOS dient steeds het uitgangspunt te zijn in het communicatie
onderwijs om de expertise ontwikkeling en toenemende zelfsturing te stimuleren. (15) (16) De
volgende bouwstenen zijn noodzakelijk voor het trainen van de competentie communicatie:

1. Kennis van communicatie vaardigheden als bouwstenen voor APC (‘welke patiëntgerichte
communicatievaardigheden zijn er en wanneer worden deze voldoende beheerst?’). (17) (18)

2. Effectieve context specifieke toepassing van patiëntgerichte communicatie in dagelijkse
praktijksituaties (‘wat zijn de taken in relatie tot de doelen in het consult en is de inzet
van APC passend en effectief geweest?’). (19) (20)

In het APC onderwijs zijn de doelen van de AIOS leidend in relatie tot de kern competenties die
noodzakelijkerwijs dienen te worden geleerd: communicatie, medisch handelen en
professionaliteit. (21) (18)

Het leren communiceren, het ‘hoe’ van APC onderwijs is verder uitgewerkt op basis van de
volgende criteria:

1. De opleidingspraktijk vervult een centrale rol in het trainen patiëntgerichte
communicatie: flexibel communiceren maakt herhaald en gericht toepassen in
diverse praktijk situaties noodzakelijk. (22) (23)

2. Het APC onderwijs op het instituut vervult een ondersteunende rol, ten bate van
blijvende transfer naar de praktijk, door kennis en training in communicatie
vaardigheden en -methodieken. (24) (25)

3. De training en beoordeling van communicatie vindt steeds plaats in cycli van
toepassen, observatie, feedback en reflectie op basis van observaties uit de praktijk.
(23) (26)

In de visie op hoe leren AIOS communicatie is beschreven onder welke condities het trainen
van doelgericht communiceren kan plaatsvinden, steeds in nauwe relatie tot educatieve
beoordelingen (product 5). Deze informele beoordelingen vormen, mits voldoende
gedocumenteerd, een rijke informatiebron voor voortgangsbeoordelingen over de
competentie ontwikkeling van AIOS (product 6). Het communicatiewiel en bespreekformat
kunnen dienen als onderlegger voor de nabespreking van praktijkobservaties, om relevante
context factoren te identificeren als ook hun invloed op doelen en communicatie van de AIOS
(product 7).
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Op welke wijze kunnen de onderwijsproducten docenten en opleiders ondersteunen?

In de opleidingsdriehoek vervullen de huisartsopleider en docent een voorbeeldfunctie voor de
AIOS bij het leren van communicatie door hun eigen positieve voorbeeldrol en gedeelde ‘taal’ ten
aanzien van APC. (27) (25) Het hanteren van een eenduidig begrippenkader zoals thema’s, KBA’s,
consultmodel en communicatie vaardigheden ondersteunt de AIOS optimaal bij het ontwikkelen
van kennis en vaardigheden over APC omdat deze congruentie een voorwaarde is voor transfer
van leerervaringen. (28) (29)

AIOS

Huisartsopleider Docent opleidingsinstituut

Consequentie van het duale leren in de huisartsopleiding is, dat huisartsopleiders en docenten de
uitgangspunten van het APC onderwijs moeten delen, als ook didactische en inhoudelijke
expertise op dit vlak dienen te ontwikkelen. (30) (31)

Het lokale APC curriculum dient aan te sluiten bij het leren in de opleidingspraktijk en deze
integratie van het APC onderwijs kan op meerdere niveaus plaatsvinden. Ten eerste kan er
informatieverstrekking aan huisartsopleiders plaatsvinden via mail en op terugkomdagen in
combinatie met praktijkopdrachten voor AIOS. Daarnaast kunnen er voor huisartsopleiders
workshops in didactiek en APC worden georganiseerd die parallel lopen met het lokale APC
curriculum voor AIOS. Een toenemende vorm van integratie die stimuleert om dezelfde taal te
spreken en aan dezelfde onderwijsdoelen te werken is het bieden van onderwijs aan geformeerde
instituutskoppels van huisartsopleiders en AIOS, zodat de werkzaamheden in de
opleidingspraktijk voortgang kunnen vinden. In het onderwijsprogramma vormt feedback op het
leren van APC door de AIOS en de didactische ontwikkeling van de huisartsopleider een vast
programma onderdeel (product 5). Een alternatieve vorm is het bieden van APC onderwijs in de
opleidingspraktijk aan de praktijkkoppels AIOS en huisartsopleiders via directe observaties.

De onderwijsproducten 2-9 bieden aan opleiders en docenten een visie op noodzakelijke
communicatie van de huisarts, inzicht in wat en hoe er moet worden geleerd in het
communicatie onderwijs, leermiddelen zoals het communicatiewiel en bespreekformat en
een visie op het beoordelen van communicatie, naast een workshop doelgericht
communiceren voor opleiders en docenten.
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Deze materialen zijn zowel bedoeld voor de uitvoering van het communicatie onderwijs (o.a.
communicatiewiel/ bespreekformat) als voor onderwijsontwikkeling (consultmodel, APC
curriculumstructuur, aandachtpunten communicatie) als voor beleidsvorming (visie op
toetsing).
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Opbouw eindrapportage APC project: onderwijsproducten

Schematisch kunnen de onderwijsproducten als volgt worden gerangschikt in de volgorde
waarin deze zijn terug te vinden in het einddocument:

W
at

le
re

n?

Onderwijsproduct Paginanummer

1. Visie op noodzakelijke communicatie van de huisarts (2010) 13

2. Consultmodel voor het huisartsconsult (2012) 14

3. Curriculumstructuur voor APC onderwijs en toetsing (2012) 22

4. Aandachtspunten communicatie (2014) 26

H
oe

le
re

n?

5. Visie op leren van de AIOS (2012) 35

6. Visie op toetsing communicatie (2014) 40

7. Leermiddelen: communicatiewiel en bespreekformat (2014) 54

D
oc

en
te

n
op

le
id

er
s 8. ‘Train the trainer’: workshop doelgericht communiceren (2014)  83

9. Implementatie activiteiten (2012-2014) 91
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1. Visie op noodzakelijke communicatie van de huisarts

De huisarts van de toekomst krijgt een grotere diversiteit aan taken te vervullen, deels
binnen de directe patiëntenzorg en deels op het gebied van regie en organisatie van zorg en
werkgeverschap. (1)  Dit vraagt derhalve om de toepassing van communicatie vaardigheden in
verschillende contexten, meer dan alleen in consulten waarbij de arts moet reageren op een
vraag van de patiënt. Dit vraagt om communicatievaardigheden in een bredere context dan
alleen consultvoering.

Visie: “De communicatief competente huisarts van de toekomst is een huisarts die basale
communicatievaardigheden kan toepassen in de zich voordoende contexten en rollen,
aangevuld met op deze contexten en rollen specifiek van toepassing zijnde
communicatiemethodieken.”

Deze visie is in het visiedocument (bijlagen 1 en 2) verder uitgewerkt en daarin is tevens een
visie op de consequenties voor onderwijs, toetsing en het trainen van opleiders en docenten
beschreven.

Deze visie op onderwijs, toetsing en trainen van trainers is de basis geweest voor het APC
project met als doel om een landelijke APC onderwijslijn te ontwikkelen  die kan rekenen op
een breed draagvlak binnen de acht huisartsopleidingen.

Criteria voor ontwikkeling zijn geweest:

· Contextspecificiteit in de onderwijsinhoud: aandacht voor het werken met concrete
beroepssituaties, die worden gekoppeld aan de verschillende taakgebieden van het
competentieprofiel.

· Deskundigheidsbevordering van opleiders en docenten; versterken van de
opleidingsdriehoek: zelfstudie – praktijk – ondersteunend onderwijs.

· Meer nadruk op het leren in de praktijk.

· Evidence-based: zo veel mogelijk gebruik maken van bewezen effectieve
communicatiemethodieken.

· Vergroten samenhang in en ontwikkeling van de onderwijsinhoud van jaar 1 tot 3.

· Congruentie tussen doelstellingen, inhoud en toetsing bevorderen door de
ontwikkeling van de onderwijsinhoud synchroon te laten verlopen met de
ontwikkeling van toetsing.

Literatuur:

1. LHV, NHG, IOH. Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022. Utrecht; 2012.
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2. Consultmodel voor het huisartsconsult

In de competentie ontwikkeling van de huisarts wordt van oudsher veel belang gehecht aan
patiëntgerichte communicatie: aandacht voor klacht, ziekte én voor beleving, vragen en
verwachtingen van de patiënt, zowel aan het begin (hulpvraagverheldering, anamnese) als
later in het consult (patiëntgericht uitleg en advies, gedeelde besluitvorming). Patiëntgerichte
communicatie is bewezen effectief, iets dat tot uitdrukking komt in uitkomsten als (2) (3) (4):

· Minder klachten
· Minder aanvragen aanvullende onderzoeken
· Afname frequentie doktersbezoeken
· Grotere therapietrouw
· Meer tevredenheid patiënt
· Grotere arbeidssatisfactie van de dokter.

Bij de beschrijving van wat er geleerd dient te worden om een communicatief competente
huisarts te worden, zijn de professionele taken het uitgangspunt, zoals door de beroepsgroep
geformuleerd in het Aanbod Huisartsgeneeskundige zorg. (5) De huisarts voert deze beroepstaken
uit in een huisartsgeneeskundige context. (6) (7) Deze context wordt onderverdeeld in consult-,
patiënt- en artsfactoren. De consult factoren kunnen worden geoperationaliseerd volgens het
model van 10 landelijke thema’s en KB’s (producten 3 en 4). (8) (9)

In deze context staat communicatie steeds in dienst van doelen die de huisarts zichzelf stelt:
communicatie is doelgericht. (10) (11) (12) (13) Doelen zijn echter dynamisch: de prioriteit kan
voortdurend veranderen in een consult. De mate waarin een doel wordt gehaald, bepaalt de
effectiviteit van de communicatie. (11) (12) (14) Voor het behalen van de doelen die de huisarts zich
stelt, is een flexibele inzet van specifieke communicatievaardigheden en – methodieken
noodzakelijk, rekening houdend met de zorgen/ en of verwachtingen van de patiënt
(patiëntgerichte communicatie). (15) (16) (17)

Deze uitgangspunten zijn in één zin samen te vatten:

Taken (van de beroepsgroep huisartsen), uit te voeren in een bepaalde context (bestaand uit
consult-, arts- patiëntfactoren), genereren doelen (van de huisarts, hier en nu), die leidend zijn
voor de inzet van communicatie in het consult.

Taken → Doelen → Communicatie

Context
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Van taken naar doelen: de rol van context

De beroepsgroep heeft consensus over de taken van de huisarts die in het consult te
onderscheiden zijn; zij volgen uit het Competentieprofiel en Eindtermen van de huisarts. (18) In
het competentiegebied Communicatie gaat het bijvoorbeeld om oriënteren op de reden van
komst, verhelderen van de hulpvraag, uitleg en advies etc. Deze taken staan ook beschreven in de
verschillende consultmodellen (Silverman, MAAS-Globaal, etc.). (19) (3)  Eindtermen, competenties,
consultmodellen en taken zijn zodanig beschreven dat zij altijd een patiëntgerichte benadering
impliceren in de werkwijze van de huisarts. In figuur 1 staan de kerncompetenties van de huisarts
rondom communicatie in het consult beschreven.

De huisarts verricht deze taken in een huisartsgeneeskundige context, waarbij in verschillende
situaties bepaalde taken meer of minder relevant zijn en/of aandacht vereisen (zie voorbeeld 1).

Voorbeeld 1:

In de situatie waarin een patiënt op de huisartspost komt met een verwonding door een ongeval zal in de
regel de taak ‘hulpvraagverheldering’ minder aandacht vereisen dan in de situatie waarin een patiënt op het
reguliere spreekuur komt met al wat langer bestaande rugpijn.

Figuur 1. Competenties communicatie volgens het Competentieprofiel van de Huisarts (2009)

1.1 Interpreteert de klacht binnen de context

1.3 Levert op gestructureerde wijze eerstelijnszorg

2.1 Bouwt effectieve behandelrelaties met patiënten op

2.2 Past communicatietechnieken en –middelen doelgericht toe

2.3 Betrekt de patiënt actief bij de besluitvorming

Onder deze kerncompetenties worden verschillende taken onderscheiden zoals ‘hulpvraagverheldering’
bij 2.1. ‘bouwt effectieve behandelrelaties met patiënten op’.
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De context in het huisartsconsult wordt bepaald door drie soorten factoren (7):

· Consultfactoren: een consult kan een enkelvoudig, een vervolg- of preventief consult zijn.
Een consult kan worden bepaald door de aard van het probleem, zoals spoedeisende,
psychosociale klachten. Deze consultfactoren kunnen ook worden beschreven in het
model van verschillende landelijke sthema’s en KBA’s. De context van een consult wordt
tevens bepaald door andere factoren zoals de aanwezigheid van één of meer personen, en
de locatie (huisartspraktijk, huisartspost, huisbezoek).

· Artsfactoren: een huisarts heeft meer of minder kennis en ervaring, is al dan niet bekend
met de patiënt en diens sociale en medische context; daarnaast spelen ervaren drukte,
andere beslommeringen, taakopvatting en persoonskenmerken mee bij zijn klinisch
redeneren en het stellen van zijn doelen in het consult.

· Patiëntfactoren: patiënten brengen diversiteit in gedrag en culturele bagage, intelligentie,
sociale klasse, gender en andere persoonskenmerken met zich mee; daarnaast spelen
bekendheid met de (Nederlandse) gezondheidszorg, en wel of niet in behandeling zijnde
bij andere hulpverleners een rol.

In het communicatiewiel voor de huisartsopleiding worden deze context factoren visueel
weergegeven (product 7). Via dit wiel zijn diverse combinaties van factoren te maken, en op
deze wijze kan het communicatiewiel als onderlegger dienen voor het nabespreken van een
observatie uit de praktijk. Dit stimuleert de bewustwording van de invloed op gestelde
doelen en inzet van communicatie.

De taken in de context leiden dus tot doelen van de huisarts. In het proefschrift van Veldhuijzen
wordt beschreven dat consult specifieke doelen door de individuele huisarts worden gekozen op
grond van de taakopvatting en poging tot aansluiting bij individuele patiënten en hun medische
problemen. Vervolgens selecteren artsen de communicatietechnieken waarvan ze verwachten dat
ze het meest effectief zijn bij het realiseren van de situatie specifieke doelen in de omgang met
de specifieke patiënt van dat moment. Gedurende het consult passen artsen hun doelen
voortdurend aan op basis van nieuwe informatie die zich aandient. Er zijn meestal meerdere arts
doelen tegelijk, die soms strijdig met elkaar kunnen zijn (denk bijvoorbeeld aan willen uitsluiten
van een ernstige oorzaak en tegelijk gerust willen stellen). De arts prioriteert zijn/haar doelen
waarbij naast andere context factoren tijdsdruk een essentiële rol speelt  (p. 105-107). (13)

Doelgerichte versus patiëntgerichte communicatie: een paradox!

Bij het benadrukken van het doel van de dokter als richting gever voor zijn/haar communicatie
kan de vraag zich opdringen hoe dit zich verhoudt tot patiëntgerichte communicatie. Het gaat
toch om de patiënt?
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Dit is een schijnbare tegenstelling: het gaat om gerichtheid op twee betekenisniveaus. Als we
spreken over doelgerichte communicatie dan doen we niets anders dan een feit constateren:
communicatie staat in dienst van een doel en niemand anders dan degene die communiceert,
bepaalt dat doel. Bij het bepalen van het doel van de dokter spelen echter allerlei overwegingen
een rol, zoals klinisch redeneren, timemanagement, persoonlijke opvattingen en behoeftes en
ook kennis van en vaardigheden in patiëntgerichtheid. De dokter weet normaliter dat de meeste
doelen in een consult alleen goed gehaald kunnen worden door een patiëntgerichte benadering.

Van doel naar communicatie: de metafoor van het mengpaneel

De huisarts communiceert dus op basis van de doelen die hij/zij zich stelt in het consult. De
doelen zullen tijdens het consult vaak wisselen en meer of minder op de voorgrond treden. Het
bijpassende gedrag van de huisarts laat zich beschrijven in communicatievaardigheden die
steeds, passend bij het doel, in wisselende mate worden ingezet. We gebruiken hier de metafoor
van het ‘mengpaneel’, zoals dat gebruikt wordt door de geluidstechnicus. De volumeschuiven van
het mengpaneel staan voor de verschillende taken waar de arts in het consult in meerdere of
mindere mate op wil inzetten en de communicatievaardigheden die daar bij horen. In voorbeeld 2
en 3 wordt dit toegelicht.

Voorbeeld 2 en 3

Eén van de mogelijke taken in het consult is het adviseren van de patiënt. Soms kan dat met een paar woorden:
“U moet dit antibioticum gedurende een week eenmaal daags innemen. Hebt u daar nog vragen over, gaat dat
lukken?” Soms is dat veel ingewikkelder, zoals bij stoppen met roken. Daar is een eenmalig advies lang niet
altijd effectief. Voor een intensieve inzet op leefstijladvisering is een communicatiemethodiek ontwikkeld, die
Motiverende Gespreksvoering heet. In deze voorbeelden varieert de volumeschuif van de taak “adviseren” dus
van stand 1 tot stand 10, afhankelijk van het doel van de arts. Voorziet de arts geen problemen bij het opvolgen
van zijn advies, dan zal hij hier kort over communiceren; voorziet hij echter grote problemen bij het opvolgen
van zijn advies, dan zal hij maximaal inzetten op de communicatie en (in dit voorbeeld) Motiverende
Gespreksvoering inzetten.
Als de arts echter weinig tijd heeft, zal hij het roken van deze patiënt misschien niet uitgebreid willen
bespreken; zijn doel kan nu zijn het stoppen met roken kort te memoreren en de patiënt uit te nodigen er
desgewenst op terug te komen. De volumeschuif “adviseren” blijft nu steken op bijvoorbeeld stand 1.

Een andere taak van de arts is het oriënteren op de reden van komst en de vraagverheldering: dat lukt soms
zonder er veel woorden aan vuil te maken. Echter, bij een ingewikkeld probleem van een niet-westerse
allochtone patiënt met een taalachterstand moet de arts alle zeilen bijzetten en zijn kennis en vaardigheden
rond interculturaliteit inzetten: de volumeschuif ‘exploreren binnen de context van de patiënt’ staat nu
maximaal open. Als het hier zou gaan om een probleem dat naar waarschijnlijk onschuldig is en er is weinig
tijd, dan is het ook voorstelbaar dat de arts zichzelf niet ten doel stelt om dit probleem te willen doorgronden;
in dat geval zal deze volumeschuif minder ver open gaan.
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Om het mengpaneel nader te beschrijven dienen de verschillende schuiven te worden
gedefinieerd. Het voorbeeld van “adviseren” maakte al duidelijk dat onder deze schuif allerlei
vaardigheden een plaats kunnen krijgen, variërend van een zeer eenvoudige instructie tot
aan motiverende gespreksvoering. Zo zouden we ook een schuif “informatie inwinnen”
kunnen creëren. De vaardigheden daaronder variëren van een korte heteroanamnese bij een
ernstige acute aandoening tot aan vraagverheldering en exploreren in een psychosociaal
consult. Bij het definiëren van deze volumeschuiven, worden termen gebruikt die zijn
ontleend aan verschillende gangbare consultmodellen.

Het consultmodel: verbinding tussen taken en communicatievaardigheden

Voor het effectief leren van APC in het consult is een systematische beschrijving nodig, dit kan in
de vorm van een consultmodel, een soort theoretisch construct. Een consultmodel voor
patiëntgerichte communicatie zoals dat van Silverman, onderscheidt taken in het consult, die
goed passen onder de schuiven van het mengpaneel, waarvan structuur bieden en een relatie met
de patiënt opbouwen gedurende het gehele consult aan de orde zijn. Deze communicatietaken
zijn beschreven in figuur 2 (20) (1):

Voor het uitvoeren van deze taken heeft de huisarts allerlei vaardigheden nodig. Sommige
daarvan zijn heel basaal en bij elke taak van belang, zoals oogcontact maken, hummen, knikken;
andere zijn complexer  en vooral bij een specifieke taak van belang, zoals het stellen van open of
juist gesloten vragen, structurerende opmerkingen, samenvattingen bij informatie inwinnen.

Figuur 2. Taken in het consult van de huisarts volgens consultmodel Silverman 2

Structuur

bieden

Relatie

opbouwen

Beginnen van het consult

Informatie inwinnen

Lichamelijk onderzoek

Uitleg en advies

Beëindigen van het consult
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Patiëntgerichte communicatie moet flexibel worden toegepast in verschillende contexten die
bepaald worden door consult, arts- en patiëntfactoren. De medische inhoud kan per consult
erg verschillen; patiënten zijn anders, wel of niet bezorgd, hoog opgeleid, anderstalig etc.
Artsen zijn ook heel  verschillend in hun vaardigheden, ervaring, verwachtingen etc. Een taak
als het beginnen van het consult met onder meer de vraagverheldering kan soms kort zoals
in spoedeisende situaties en vraagt de andere keer juist veel aandacht zoals bij psychische
klachten; uitleg en advies bij een simpel kwaaltje en een niet bezorgde patiënt vraagt veel
minder inzet van vaardigheden dan uitleg bij een ernstige aandoening en een angstige
patiënt. Dit komt tot uitdrukking in de metafoor van het mengpaneel. De verschillende
schuiven staan  meer of minder  open afhankelijk van de context (product 6). De namen van
de schuiven komen goed overeen met de (communicatie)taken die in het huisarts consult te
onderscheiden zijn. Deze taken van de huisarts (in het consult) zijn gevisualiseerd in het
volgende mengpaneel:

Onder de schuiven van het mengpaneel, dus onder de taken in het consult, kunnen we alle
communicatievaardigheden onderbrengen die de huisarts in het consult kan inzetten. Naast
genoemde vaardigheden gaat het om het geven van gevoelsreflecties, exploreren, overleggen
over beleid etc.  Vaardigheden zoals ook genoemd in de MAAS globaal. Als de schuif “informatie
inwinnen” maximaal open gaat komt de SCEGS methodiek bij SOLK klachten tevoorschijn. Als de
schuif uitleg, advies en planning helemaal open gaat komen we bij methodieken als gedeelde
besluitvorming bij een ingewikkelde beslissing, of Motiverende Gespreksvoering bij een
leefstijladvies, of cognitief gedragstherapeutische technieken bij een patiënt met SOLK.

Beginnen

van het

consult

Informatie

inwinnen

Lichamelijk

onderzoek

Beëindigen

van het

consult

Uitleg

advies

planning

Structuur
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Inhoudelijk biedt het consultmodel zoals gezegd een overzicht van de mogelijke taken in het
consult én de bijpassende communicatievaardigheden die nodig zijn bij het minder of meer
inzetten bij de taken in de verschillende contexten, op grond van de doelen die de arts zich in het
consult stelt.

Didactisch gezien biedt het consultmodel een structuur voor de onderwijsinhoud: context
specifiek en complex, in moeilijkheidsgraad toenemend. Het onderwijs in patiëntgerichte
communicatie wordt in de huisartsopleiding ondersteund door consultmodellen en checklists
(bijvoorbeeld Calgary Cambridge model van Silverman en de MAAS-Globaal). Deze beschrijven de
communicatie taken  (en -vaardigheden) om de huisarts patiëntgericht te laten communiceren.

Literatuur:

1. Silverman J, Kurtz S, Draper J. Skills for communicating with patients. Oxford/ San
Francisco: Radcliffe Medical Press Ltd; 2005.
2. Stewart M, Brown JB, Donner A, et al. The impact of patient-centred care on outcomes.
The Journal of Family Practice. 2000;49(9):796-804.
3. Silverman J, Kurtz S, Draper J. Vaardig communiceren in de gezondheidszorg - Een
evidence-based benadering. Den Haag: Lemma; 2006.
4. Street RL, Jr., Makoul G, Arora NK, Epstein RM. How does communication heal? Pathways
linking clinician-patient communication to health outcomes. Patient Education and
Counseling. 2009;74:295-301.
5 Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).
Aanbod huisartsgeneeskundige zorg 2009. Utrecht; 2009.
6. Durning SJM, Artino ARJ, Pangaro LNM, Vleuten CP van der, Schuwirth LM. Redefining
context in the clinical encounter: implications for research and training in medical education.
Academic Medicine. 2010;85:894-901.
7. Essers G, Dulmen S, van, Weel C, van, Vleuten C, van der, Kramer A. Indentifying context
factors explaining physician's low performance in communication assessment - An
explorative study in general practice. BMC Family Practice. 2011;12:138 - 13 december
2011.
8. Ten Cate O. Entrustability of professional activities and competency-based training.
Medical Education. 2005 39:1176-7.
9. Ten Cate O, Scheele F. Competency-based postgraduate training: can we bridge the gap
between theory and clinical practice? Academic Medicine. 2007;82(6):542-7.
10. Bensing J, Dulmen S, van, Tates K. Communication in context: new directions in
communication research. Patient Education and Counselling. 2003;50:27-32.



21

11. Feldman-Stewart D, Brundage MD, Tishelman C. A conceptual framework for patient-
professional communication: an application to the cancer context. Psycho-Oncology.
2005;14:801-9.
12. Hulsman RL. Shifting goals in medical education. Determinants of goal detection and
response formation. Patient Education and Counseling. 2009;74:302-8.
13. Veldhuijzen W. Challenging the patient-centred paradigm - Designing feasible
guidelines for doctor-patient communication. Maastricht: Maastricht University; 2011.
14. Haes H, de, Bensing J. Endpoints in medical communication research, proposing a
framework of functions and outcomes. Patient education and counseling. 2009;74:287-94.
15. Bensing J, Verhaak PFM, Dulmen A, van, Visser AP. Communication: the royal pathway to
patient-centered medicine. Patient education and counseling. 2000;39:1-3.
16. Haes H, de. Dilemmas in patient centredness and shared decision making: a case for
vulnerability. Patient Education and Counseling. 2006;62:291-8.
17. Zoppi K, Epstein RM. Is communication a skill? Communication behaviours and being in
relation. Family Medicine. 2002;34(5):319-24.
18. Concilium voor de Huisartsopleiding - Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).
Competentieprofiel en eindtermen van de huisarts; 2009.
19. Thiel J, van., Ram PM, Dalen J, van. MAAS-Globaal Scorelijst 2000. Universiteit
Maastricht; 2000.
20. Kurtz S, Silverman J, Benson J, Draper J. Marrying content and proces in clinical method
teaching: enhancing the Calgary-Cambridge guides. Academic Medicine. 2003;78(8):802-9.



22

3. Curriculumstructuur arts-patiëntcommunicatie

In het APC curriculum ligt de nadruk op het flexibel leren inzetten van communicatie
vaardigheden in verschillende contexten (product 2). Competenties die een AIOS in de ene
situatie beheersen kunnen ze niet automatisch toepassen in een andere situatie. Daarom is
het van belang dat communicatie wordt toegepast in verscheidene met zorg uitgekozen
praktijksituaties. Het Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde (i.o) biedt deze ‘met
zorg uitgekozen situaties’, in de vorm van de 10 landelijke thema’s, onderliggende
kenmerkende beroepsactiviteiten (KBA’s) en aandachtpunten communicatie voor de
uitwerking van het communicatie onderwijs.

Thema’s Landelijk Opleidingsplan

Het landelijk Opleidingsplan (i.o) is gebaseerd op 10 thema’s die de inhoud van het vak van
huisarts representeren. Per thema is beschreven welke KBA’s in ieder geval in de opleiding
aan de orde dienen te komen. Om deze beroepsactiviteiten uit te kunnen voeren zijn
verschillende competenties nodig, uit meerdere competentiegebieden. De thema’s en
onderliggende beroepsactiviteiten kunnen gezien worden als blauwdruk voor het
communicatiecurriculum: dit zijn de ‘contexten’ waarin de AIOS adequaat moet kunnen
communiceren. Dit is vergelijkbaar met de ring medische factoren in het communicatiewiel
(product 7). In aanvulling hierop is, ten behoeve van het communicatie onderwijs, per thema
een aantal aandachtspunten voor communicatie uitgewerkt, die weergeven welke specifieke
eisen deze context stelt aan de communicatie (product 4). Een spoedeisende situatie (thema:
spoedeisende zorg) stelt andere eisen dan een consult waarin de huisarts gezondheids-
risico’s bespreekbaar wil maken (thema: preventie). De relatie tussen het landelijk
opleidingsplan en de aandachtspunten communicatie is weergegeven in de volgende figuur:
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De volgende doelen zijn leidend voor het trainen en beoordelen van de competentie
communicatie in de huisartsopleiding, voortkomend uit de ‘visie op communicatie van de
huisarts’ (product 1):

1. Kennis en beheersing van patiëntgerichte communicatie
2. Context specifieke toepassing van patiëntgerichte communicatie (product 5)

De volgende functies worden hiervoor als randvoorwaardelijk beschreven voor het trainen en
beoordelen van de competentie communicatie: 1. Vaststellen beheersingsniveau,
2. Monitoren en bijsturen expertiseontwikkeling en 3. Zelfsturing.
De opleidingspraktijk biedt een oneindige variëteit aan consult- en patiëntfactoren voor de
AIOS om te leren met diversiteit van patiënten in gedrag en cultuur om te gaan en zich
bewust te worden van de eigen attitude en kennis en vaardigheden te vergroten met
betrekking tot communicatie.

Bij het uitwerken van een blauwdruk voor het landelijke APC curriculum zijn de thema’s van
het Landelijk Opleidingsplan voor de Huisartsopleidingen overgenomen. Deze blauwdruk
biedt richting aan zowel de planning van het communicatie onderwijs op het instituut (o.a.
training communicatie vaardigheden en –methodieken, consultvoering), als het zorgaanbod
dat de AIOS in de opleidingspraktijk gaat zien.



24

De opbouw van het curriculum over de tijd houdt rekening gehouden met het criterium van
‘opbouwende moeilijkheidsgraad’. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen kortdurende
zorgprocessen in jaar 1 en 2 (bijvoorbeeld in korte episodezorg, spoedeisende zorg en
diagnostiek en instellen van behandeling bij chronische aandoeningen) en langduriger
zorgprocessen in jaar 2 en 3 (zoals zorg voor chronische patiënten, ouderen, preventieve
zorg, begeleiding van patiënten met SOLK en patiënten met psychiatrische aandoeningen)
over de opleidingsjaren. In schema 1 is een mogelijke opbouw in de tijd uitgewerkt, waarin
tevens meerdere educatieve beoordelingen expliciet worden meegenomen, zodat de toetsing
meer longitudinaal en ontwikkelingsgericht wordt ingezet tijdens de opleiding (product 6).
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Schema 1. Curriculumstructuur voor APC onderwijs in de huisartsopleiding (incl. mogelijkheden voor toetsing)

Thema Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

Korte episode zorg 1 T3

Spoedeisende zorg 5 2       (T) T T T

Chronische Zorg (T)          (T) (T)

Zorg voor het kind        (T) (T)       (T)

Zorg voor SOLK        (T) (T)4 (T)

Psychische Zorg          (T)        (T)

Zorg voor ouderen (T) (T)

Palliatieve zorg           (T) (T)

Preventie         (T)

Praktijkmanagement        (T)       (T)

1 Donkere kleur: op het toetsthema gericht communicatieonderwijs op het instituut
2 Lichte kleur: leren in opleidingspraktijk of gedurende stage
3 T: selectieve toets: Proeve van bekwaamheid Jaar 1, volgens uitgangspunten in het Landelijk Toetsplan voor APC-toetsing.
4 (T): educatieve toets, meetellend in beslissing over geschiktheid: voornamelijk getoetst in tweede en derde jaar van de opleiding.
5 Toetsing in het thema Spoedeisende  Zorg betreft de bekwaamheidsverklaring Consultarts (Jaar 1) en Telefoonarts (Jaar 3), waarbij APC geïntegreerd beoordeeld moet worden.
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4. Aandachtspunten communicatie per huisartsgeneeskundig
thema

Voor elk van de 10 huisartsgeneeskundige thema’s van het landelijk opleidingsplan zijn
aandachtspunten voor communicatie uitgewerkt, die weergeven welke specifieke eisen deze
context stelt aan de inzet van communicatie. De aandachtspunten geven daarmee op
kernachtige wijze weer wat er geleerd moet worden op het competentiegebied communicatie
tijdens de  huisartsopleiding. Thema’s 1 tot en met 9 gaan over communicatie met de
patiënt, thema 10 (Praktijkmanagement) gaat over communicatie over de patiënt of
communicatie in de praktijk. In toenemende mate wordt er van de huisarts verwacht dat
hij/zij in de praktijk vaardig communiceert in samenwerkingsrelaties. Om die reden is
communicatie binnen de praktijk opgenomen in de aandachtspunten.

De aandachtspunten zijn zoveel mogelijk in een actieve vorm geformuleerd, in wenselijk
gedrag. In het benoemen van de aandachtspunten communicatie is niet gestreefd naar
volledigheid, en zijn keuzes gemaakt op basis van wat er zeker dient te worden geleerd
tijdens de huisartsopleiding. De aandachtspunten communicatie zijn een onderlegger voor
het communicatieonderwijs (producten 2 en 3) en kunnen tevens gebruikt worden voor
feedback en toetsing (producten 5 en 6).

Per thema is achtereenvolgens het volgende uitgewerkt:

− Kernachtige omschrijving van het thema, bijv. chronische zorg of spoedeisende zorg;
− Overzicht van voor het thema vastgestelde beroepsactiviteiten (uit: Landelijk

Opleidingsplan);
− Benodigde communicatie competenties: meest kenmerkende communicatieaspecten

van het thema zijn beschreven in ongeveer 7 aandachtpunten voor communicatie.

Er zullen twee versies worden ontwikkeld van het document:
1. Bondig voor opleiders/ docenten: thema’ – KBA – aandachtpunten communicatie
2. Uitgebreid voor onderwijsontwikkelaars/coördinatoren: thema’ – KBA –

aandachtspunten communicatie – onderverdeling kennis/ vaardigheden/
professionaliteit

Hoe deze aandachtspunten te gebruiken?

De aandachtspunten bieden AIOS, opleider en docent een overzicht van wat er per thema
minimaal dient te worden geleerd in de praktijk en tijdens de terugkomdagen op het
instituut. De aandachtspunten kunnen als hulpmiddel gebruikt worden voor deze doelen:
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1. Organiseren van voldoende oefening en reflectie.
Het  overzicht kan door AIOS, opleider en docent gebruikt worden om te zorgen voor
voldoende oefening: Wat is relevant om te oefenen? Waarop vraag je feedback aan de
opleider, mede-AIOS en docent (d.m.v. video-opnames, leergesprekken,
inbrengrondes)? Waar is extra training op het instituut behulpzaam, wat heeft
aanvullende aandacht nodig in het onderwijs?

2. Organiseren van feedback en toetsing.
Feedback aan en toetsing van de AIOS kan zich richten op verschillende niveaus (zie
figuur 1): op een geheel thema, op een beroepsactiviteit op zich, op afzonderlijke
competenties, of op de aandachtspunten communicatie. De aandachtspunten kunnen
gebruikt worden als feedbackcriteria.

3. Aanbrengen van opklimmende moeilijkheidsgraad.
Met behulp van thema’s, beroepsactiviteiten en aandachtspunten communicatie kan
een opklimmende moeilijkheidsgraad in het communicatieonderwijs worden
aangebracht (zie ook punt 1). In de eerste helft van het eerste jaar ligt de nadruk op
korte episode zorg, daarna toenemend op complexere problematiek, zoals zorg voor
ouderen met complexe aandoeningen, palliatieve zorg, zorg voor psychische klachten
en aandoeningen en preventie.

Toelichting bij de huidige versie
De huidige versie is gebaseerd op de tien thema’s van het Landelijk Opleidingsplan, zoals
vastgesteld door de hoofden (oktober 2013). Op dit moment is de uitwerking van thema’s in
KBA’s nog niet afgerond: de definitieve KBA’s komen beschikbaar in het najaar van 2014. In
de uitwerking van de aandachtspunten is gebruik gemaakt van de beschikbare concepten en
tussenproducten. De terminologie van de aandachtspunten is zoveel mogelijk dezelfde als
die bij de formulering van de KBA’s is gebruikt. Daar waar mogelijk zijn de aandachtspunten
letterlijk overgenomen uit de omschrijving van de KBA’s, wanneer deze als exemplarisch
voor de communicatie binnen het thema werd gezien.

Eerdere versies van dit document zijn voorgelegd aan deelnemers van de APC
werkconferenties (november 2013, maart 2014) en aan overige stafleden van de acht
huisartsopleidingen (februari 2014), de projectgroep is vervolgens tot een voorlopige
consensus gekomen. Deze hebben gereageerd op basis van de volgende vragen: Is dit de
kern? Zijn de gekozen aandachtspunten exemplarisch voor communicatie binnen het thema?
Welke aandachtspunten zouden geschrapt kunnen worden geschrapt en waarom?

Mis je iets essentieels? Zo ja, wat? Welke aandachtspunten kunnen duidelijker geformuleerd
worden? Heb je suggesties? De verkregen feedback is verwerkt in de huidige versie.
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Geplande aanpassing en vervolg
In het voorjaar van 2015 worden de aandachtspunten zo nodig verder aangepast op basis
van: 1) de definitieve versies van de KBA’s en 2) ervaring met het gebruik van de
aandachtspunten in de praktijk. Het streven is om in deze versie uit te komen op 6 tot 8
aandachtspunten per thema (in de huidige versie loopt het aantal op tot 14, voor het thema
zorg voor patiënten met psychische klachten en aandoeningen).
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Tabel 1 Aandachtspunten arts-patiënt communicatie per huisartsgeneeskundig thema

1. Korte Episode Zorg 2. Spoedeisende zorg
De AIOS:
§ Verheldert het probleem, de klacht, de betekenis en de hulpvraag

binnen het referentiekader van de patiënt (patiëntgerichte
communicatie: biopsychosociale model)

§ Bepaalt met de patiënt de prioriteit van de problemen en stemt af
op de beschikbare tijd

§ Wint informatie doelmatig in
§ Bespreekt de uitslagen van onderzoeken en de diagnose met de

patiënt (overeenstemming)
§ Geeft uitleg en advies (patiëntenvoorlichting)
§ Past gedeelde besluitvorming toe afgestemd op de behoefte van

patiënt
§ Stelt effectief gerust bij veelvoorkomende klachten en

aandoeningen die doorgaans vanzelf overgaan
§ Structureert het consult en is hierin flexibel binnen de context
§ Evalueert het consult
§ Werkt aan de relatie met de patiënt
§ Kan non-verbale communicatie expliciteren en bespreken (cues,

metacommunicatie).

De AIOS:
§ Verricht (telefonische) triage om te differentiëren tussen wel en

geen spoed (regiefunctie)
§ Verzamelt snel noodzakelijke informatie bij (onbekende) patiënten
§ Houdt contact met de patiënt
§ Structureert, markeert, legt uit en is transparant over zijn handelen

naar de patiënt en omstanders
§ Herkent, erkent en kanaliseert sterke emoties bij de patiënt en

omstanders
§ Bespreekt het toestandsbeeld en vervolg (met te betrekken andere

hulpverleners) en anticipeert op mogelijke complicaties (uitleg
alarmsignalen)

§ Bespreekt relevante patiëntgegevens met de
ambulanceverpleegkundige en medisch specialisten en maakt
afspraken over ieders rol en verantwoordelijkheid

§ Bespreekt en legt het niet honoreren van een verzoek om zorg uit
(grenzen hanteren, zelfredzaamheid)

§ Bespreekt natuurlijke en onnatuurlijke dood met de familie en/of
omstanders.
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3. Chronische Zorg 4. Zorg voor ouderen met complexe aandoeningen
De AIOS :
§ Voert een gesprek over gezondheidsrisico’s, probeert inzicht te

krijgen in de leefstijl en de bereidheid van de patiënt daarin te
veranderen

§ Maakt gebruik van motiverende gespreksmethodieken bij het
bespreken van gedragsverandering

§ Gebruikt de Minimale Interventie Strategie bij veranderen en
wijzigen van risicovol gezondheidsgedrag (roken, overgewicht)

§ Bespreekt mogelijke hulpmiddelen bij gedragsverandering zoals e-
health of verwijzing naar gespecialiseerde zorg

§ Vraagt naar en bespreekt therapietrouw, zelfmanagement en
zelfzorg, en onderzoekt met de patiënt wat deze hiervoor nodig
heeft

§ Vraagt naar en bespreekt de betekenis voor de patiënt van een
chronische ziekte

§ Voert een slechtnieuwsgesprek.

De AIOS:
§ Houdt in een gesprek rekening met een zintuiglijke of cognitieve

beperking
§ Houdt in een gesprek met een verwarde oudere patiënt rekening

met diens toestand
§ Vraagt of gaat na van wie de hulpvraag is (patiënt, familie,

mantelzorg)
§ Vraagt naar en bespreekt vermoedens van ouderenmishandeling
§ Vraagt naar en bespreekt eenzaamheid, zingeving en verlies van

functies bij ouderen
§ Bespreekt de behandelwens en een eventueel behandelverbod.
§ Benoemt het doel van de behandeling of zorg
§ Stelt in samenspraak met de patiënt het behandelplan op en

evalueert dit periodiek (betrekken)
§ Bespreekt de zorg met familie of mantelzorger (positie en

belasting, conflicterende meningen)
§ Bespreekt keuzes en overlegt met alle betrokkenen over het

levenseinde van patiënt.
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5. Zorg voor het Kind 6. Zorg voor patiënten  met SOLK
De AIOS :
§ Maakt contact met het kind, betrekt het in het consult en houdt in

de communicatie rekening met diens emotionele en cognitieve
ontwikkeling

§ Geeft in een gesprek met ouder en kind ieder zijn rol en verdeelt
de tijd en aandacht adequaat

§ Vraagt naar en bespreekt (het vermoeden van) kindermishandeling
§ Vraagt naar en bespreekt problemen waarmee het kind niet zelf

komt, maar die bekend zijn door eigen observatie of contact met
gezinsleden en/of leefomgeving

§ Betrekt in de bespreking van de zorg voor het kind de context
waarin het kind leeft (gezin en school)

§ Bespreekt de eigen (gedeeltelijke) beslissingsbevoegdheid bij
kinderen tussen 12-16 jaar (keuzevrijheid)

§ Indien van toepassing: bespreekt met het kind de belasting van het
zorg (moeten) dragen voor een zieke ouder en/of ouder met een
verstandelijke beperking en biedt hierin praktische en emotionele
ondersteuning.

De AIOS:
§ Doet een brede klachtexploratie aan de hand van een model als

SCEGS
§ Stelt zich open voor de klachtinterpretaties van de patiënt
§ Verlegt de aandacht van oorzaak van de klacht naar het benoemen

van factoren die de klachten in stand houden
§ Bespreekt de mogelijkheid van klachtenregistratie, legt het doel

uit, bespreekt na en zoekt samen met de patiënt naar patronen in
klachten en beïnvloedende factoren

§ Zoekt en benoemt met de patiënt een gemeenschappelijke
probleemformulering

§ Gebruikt oplossingsgerichte gespreksmethodieken of cognitief
gedragstherapeutische interventies

§ Benoemt alarmerende gedachten en stelt zo nodig gerust.
§ Bespreekt de meest passende behandeling of verwijzing
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7. Zorg voor psychische klachten en aandoeningen 8. Palliatieve Zorg
De AIOS:
§ Benoemt en bespreekt spanningsklachten in een vroeg stadium
§ Houdt bij het inzetten van empathie in een gesprek met een

psychiatrische patiënt rekening met diens toestandsbeeld
§ Gebruikt structurerende gesprekstechnieken bij een verwarde

patiënt
§ Stemt eigen taalgebruik af op het begripsniveau van de patiënt
§ Vraagt en bespreekt wat het hebben van een psychische of

psychiatrisch ziekte betekent voor de patiënt en naasten
§ Vraagt naar en bespreekt seksualiteit en seksuele problemen
§ Gebruikt de-escalerende gespreksmethodieken in een gesprek

met een patiënt met weerstand, een conflict of bij agressie
§ Vraagt naar en bespreekt suïcidegedachten en -plannen
§ Toetst indien nodig de wilsbekwaamheid en bespreekt
§ Maakt verslavingsproblematiek bespreekbaar
§ Gebruikt motiverende gespreksmethodieken bij

verslavingsproblematiek
§ Gebruikt begeleidingsmethodieken en cognitief

gedragstherapeutische technieken, geeft psycho-educatie
§ Vraagt proactief naar en bespreekt de mogelijkheid van huiselijk

en seksueel geweld.
§ Herkent persoonlijkheidsproblematiek en anticipeert hierop in de

communicatie

De AIOS:
§ Voert tijdig gesprekken met de patiënt en zijn naasten over wensen

en behandelmogelijkheden ten aanzien van zijn levenseinde
(voorlichting, mogelijkheden en advies)

§ Anticipeert in de communicatie op het te verwachten beloop,
complicaties en/of de naderende dood (advanced careplanning)

§ Vraagt naar de belasting van mantelverzorgers en overweegt de inzet
van professionele hulp

§ Bespreekt de individuele betekenis van verlies en afscheid nemen van
het leven met de patiënt en zijn naasten

§ Bespreekt rouw en houdt rekening met rouwfasen van de partner
en/of nabestaanden

§ Bespreekt de overdracht van informatie naar collega’s, huisartsenpost
en andere hulpverleners gedurende het zorgproces

§ Bespreekt wie bereikbaar en beschikbaar is voor de patiënt en
naasten (continuïteit van zorg).
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9. Preventie 10. Praktijkmanagement (communicatie in de praktijk)
 De AIOS:
§ Vraagt naar en maakt medische en psychosociale

gezondheidsrisico’s bespreekbaar
§ Geeft gevraagd en ongevraagd patiëntgerichte voorlichting en

leefstijladviezen bij ongezond gedrag
§ Bespreekt en legt de voor- en nadelen uit van vroegdiagnostiek,

ongerichte screening en preventieve medicatie
§ Maakt gebruik van motiverende gespreksmethodieken bij het

bespreken van gedragsverandering in leefstijl en het optimaliseren
van gezond gedrag

§ Bespreekt mogelijke hulpmiddelen bij gedragsverandering (e-
health, verwijzing)

§ Bespreekt een afwijkende uitslag uit het bevolkingsonderzoek met
de patiënt

§ Vraagt naar en bespreekt zelfzorg, en wijst op het belang ervan

De AIOS:
§ Voert een voortgangsgesprek en functioneringsgesprek met

medewerkers
§ Voert een beoordelingsgesprek
§ Voert een sollicitatiegesprek
§ Hanteert in de samenwerking de regels van feedback
§ Coacht, motiveert en begeleidt medewerkers
§ Delegeert en instrueert medewerkers (leidinggeven)
§ Vergadert en overlegt effectief
§ Signaleert en bespreekt communicatieproblemen en conflicten in

de praktijk (samenwerking)
§ Benoemt en bevordert het gebruik van digitale informatie in de

praktijk (bijv. thuisarts.nl)
§ Spreekt collega’s en andere medewerkers aan op hun

functioneren, ook ongevraagd
§ Voert een gesprek met de patiënt naar aanleiding van een fout of

een klacht



34

Literatuur :

Curriculum opleiding tot Spoedeisende Hulp Arts. H2 competenties van de SEH-arts.

Van Herwaarden C, Laan R, Leunisssen R. Raamplan Artsopleiding 2009. Nederlandse
Federatie van Universitaire Medisch Centra.

Multidisciplinaire richtlijn Somatisch Onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten en
somatoforme stoornissen. 2010

NHG-Standpunt Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Nederlands Huisarts Genootschap,
2005.

NHG-Standpunt De huisartsgeneeskundige inbreng in de acute ketenzorg. Nederlands
Huisarts Genootschap, 2005.

NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de
eerste lijn. Nederlands Huisarts Genootschap, 2005.

NHG-Standpunt. GGZ in de huisartsenzorg. Nederlands Huisarts Genootschap, 2008.

NHG-Standpunt Huisartsenzorg en jeugd. Nederlands Huisarts Genootschap, 2008.

NHG-Standpunt Huisarts en palliatieve zorg. Nederlands Huisarts Genootschap, 2009.

NHG-Standpunt Huisarts en spoedzorg. Nederlands Huisarts Genootschap, 2013.

Silverman J, Kurtz S, Draper J. Vaardig communiceren in de Gezondheidszorg. Een evidence-
based benadering. 2000 Uitgeverij Lemma B.V., Utrecht.

Van Spaendonck K, Kraaimaat F. Communicatie in de medische praktijk. Reader afdeling
Medische Psychologie UMC St Radboud Nijmegen. 2006 UMC St Radboud, Nijmegen

Van Staveren R. Patiëntgericht communiceren. Gids voor de medische praktijk. 2010 De
Tijdstroom Uitgeverij, Utrecht.

Vereniging Huisartsenposten Nederland. Informatiedocument voor huisartsen en
huisartsenposten. 2012.



35

5. Visie op leren van de AIOS

Naast een visie wat de noodzakelijke communicatie van de huisarts is het noodzakelijk om een
visie te formuleren op hoe AIOS arts-patiëntcommunicatie (APC) leren tijdens de
huisartsopleiding, om richting te geven aan de invulling van het communicatie onderwijs. De
doelen die de AIOS in de huisartsgeneeskundige context wil behalen, zijn uitdrukkelijk het
onderwerp van APC onderwijs en toetsing, steeds in relatie tot te ontwikkelen competenties. (1) (2)

Het leren in de opleidingspraktijk heeft een centrale rol in het effectief leren communiceren,
omdat het ontwikkelen van flexibele expertise een herhaalde en gerichte toepassing van APC
noodzakelijk maakt in diverse praktijksituaties (‘shows how’/ ‘does’ niveau). (3) (4) (5) Het leren op
de terugkomdagen biedt kennis en training in communicatie vaardigheden en – methodieken en
ondersteunt de AIOS en huisartsopleider bij  APC onderwijs en toetsing in de opleidingspraktijk
(‘knows how’/ ‘shows how’ niveau). (6) (7)

Bij het verwerven van complexe vaardigheden, zoals communicatie, zijn leercondities
noodzakelijk, passend bij het trainen in de klinische situatie (performance niveau). (8) (9) Deze
leercondities zijn beschreven in de volgende figuur:

t leren in de praktijk staat centraal bij de competentieverwerng van de aios: al doende ren.
De opleider heeft een centrale rol in het leerproces van de aios in de praktijk. De opleider is
enerzijds rolmodel en anders degene die de aios stimuleert tot reflectie en feedback geeft.
Het (communicatie-) onderwijs op de terugkomdag is ondersteunend daaraan en op punten
ook vernieuwend.  De docent stuurt het leerproces van de aios door nieuwe inzichten tot
stand te brengen,  aios met elkaar te laten oefenen en met nieuwe voornemens de praktijk in
te laten gaan. Onderwijs aan aios vraagt huisartsopleiders en docenten die dezelfde taal
spreken en allen competent zijn op het gebied van arts-patiëntcommunicatie. Het onderwijs
in een duale opleiding  vraagt om voortdurende afstemming tussen opleiders en docenten.
Om het APC onderwijs aan aios effectief te houden, vraagt het van huisartsopleiders en
docenten ook om systematische competentieontwikkeling en toetsing. In die zin fungeren
beiden ook als rolmodel voor de aios (éducation permanente).

Figuur 4. Noodzakelijke leercondities bij trainen van communicatie in de huisartsopleiding

· Toepassen (oefenen) van communicatie
a. Opleidingspraktijk: Bij uitvoeren van realistische taken in verschillende consultcontexten
b. Opleidingsinstituut: Oefenen met aandacht voor specifieke communicatie vaardigheden in relatie tot

tot taken in consultmodel

· Observatie van contextspecifieke doelgerichte communicatie
c. Zelfobservatie
d. Observatie door huisartsopleider, docent, mede-aios
e. Observeren van rolmodellen, zoals de huisartsopleider

· Feedback op contextspecifieke doelgerichte communicatie
f. Informeel tijdens het leren in de praktijk en op het instituut
g. Formeel (toetsing) uitgevoerd door de huisartsopleider en docent

· Reflectie op toepassing communicatie in praktijksituaties
h. Huisartsopleider/docent: bevorderen van reflectie op eigen prestaties
i. Bevorderen van zelfsturing in het leren van APC (o.a. oplopend moeilijkheidsniveau, stimuleren)

eigen leerdoelen, betekenisvolle taken).
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Toepassen van communicatie in verschillende contexten

Patiëntgerichte communicatie maakt een flexibele toepassing noodzakelijk in verschillende
contexten die bepaald worden door consult-, arts- en patiëntfactoren. 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. Er is
echter steeds 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  bespreekbaar en toetsbaar te maken is in
het ‘APC Curriculum voor de huisartsopleidingen’ (2012) het concept doelgerichtheid
geïntroduceerd. 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 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 deze op dat moment wil bereiken en
hoe hij dat gaat doen. Het leergesprek is erop gericht dit proces bewust te maken en te
evalueren, met een geïntegreerde focus op medische inhoud, communicatie en
professionaliteit. Dit tegen de achtergrond van theorie en evidence rondom patiëntgerichte
communicatie én medisch handelen.

Het Communicatiewiel ondersteunt het onderwijs in deze context specifieke en doelgerichte
communicatie (product 7). Het beschrijft in één model de uitgangspunten van patiëntgericht
communiceren, de bijhorende theorie en evidence, alsmede de communicatietaken in het
consult en de verschillende contexten waarin deze communicatietaken flexibel moeten
worden ingezet. Het communicatiewiel en erbij horend nabespreekformat kan worden
gebruikt als onderlegger voor een leergesprek in de praktijk en tijdens consultvoering op het
instituut.

Leercyclus: observatie, feedback en reflectie op context specifieke en doelgerichte
communicatie

In het trainen van communicatie dient de AIOS steeds de cyclus toepassen, observeren,
feedback en reflectie te doorlopen omdat deze de AIOS stimuleren tot het formuleren van
leervragen. (10) (11) (12) Concreet betekent het dat trainen en beoordelen van communicatie
nauw met elkaar zijn verbonden en integraal onderdeel zijn van het leerproces van de AIOS
(product 6).
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Observaties van praktijksituaties kunnen direct worden gedaan door AIOS en opleider in de
praktijk of via videomateriaal, dat ook kan worden geobserveerd door docenten en mede-
AIOS. Dit is een sterk leermiddel omdat de AIOS specifieke en concrete feedback kan krijgen
op het eigen functioneren, waarbij juist in de praktijk de opleider kan fungeren als een
rolmodel. (13) De huisartsopleider kent tevens de context waarin de communicatie wordt
toegepast in relatie tot de patiënt en diens medische klachten en is in de gelegenheid om de
AIOS te observeren in verschillende settings (consulten, HAP, visites).

Feedback heeft een sturende functie naar het leren van de AIOS omdat de mogelijkheid
wordt geboden om te evalueren in hoeverre de noodzakelijke communicatie vaardigheden
worden beheerst en adequaat ingezet ‘in context’. Het geven en ontvangen van feedback
kan worden gestructureerd volgens een systematische aanpak, zoals de ‘Agenda-led
Outcome-based Analysis (ALOBA) methode’, waarin de gewenste uitkomst van het consult
leidend is. (14) Dit biedt de huisartsopleider en docent de mogelijkheid om dicht bij het
doorgaande leerproces van de AIOS en diens individuele leervragen en doelen in het consult
te blijven. Dit blijkt een cruciale conditie voor het trainen van communicatie competentie. (15)

ALOBA biedt tevens ruimte voor het oefenen van alternatieve communicatie door de AIOS,
opleider, docent en mede-AIOS. Deze werkwijze blijkt aan te sluiten bij de leerbehoeften van
AIOS. (12) (16)

Kritische reflectie op het eigen handelen is steeds een verbindende schakel tussen het
communicatie onderwijs en praktijkervaringen. (3) (17) Reflectie vindt plaats op basis van (1) de
uitkomst van het consult en (2) concreet waarneembaar gedrag, dat kan worden geëvalueerd
met behulp van het bespreekformat en communicatie wiel (zie product 7) Bij het competent
inzetten van communicatie speelt het oordeelvermogen van de huisarts een cruciale rol. (18)

(19) Het ontwikkelen van bewustzijn van eigen intenties, normen, emoties/ gedachten, in
combinatie met klinisch redeneren en besluitvorming tijdens het consult zijn noodzakelijk.
(20) Reflectie op basis van (zelf)observatie en feedback kan de AIOS helpen om inzicht te
krijgen in de eigen leerdoelen en de mate waarin de inzet van communicatie effectief is.
Door inzicht in eigen leervragen kan de AIOS vanuit intrinsieke motivatie invloed uitoefenen
op de keuze van observaties voor het APC onderwijs en daarmee het eigen leren actief
sturen. (21)

Toets vraag bij toepassing van communicatie

In het kader van beoordelen van communicatie kan er onderscheid worden gemaakt tussen
educatieve (informele) beoordelingen van communicatie, die voortdurend plaatsvinden en
selectieve (formele) beoordelingen gericht op het doen van faire en verdedigbare
voortgangsuitspraken over de ontwikkeling van de communicatieve competentie van de
AIOS.
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Frequente observaties en feedback dienen en continue rol in het leren van de AIOS te hebben
en te resulteren in een rijke bron aan informatie, om de voortgang te monitoren. Deze
uitgangspunten zijn uitgewerkt in de visie op toetsing van communicatie (product 6).
De volgende toets vraag is steeds leidend bij het doorlopen van de leercyclus: worden de
noodzakelijke communicatie vaardigheden beheerst en adequaat ingezet in deze praktijk
context?
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6. Toetsing van communicatie in het APC curriculum: visie en
eerste uitwerking

In dit visiedocument worden de huidige kaders van de toetsing van communicatie binnen de
huisartsopleiding beschreven, evenals gesignaleerde knelpunten bij de uitvoering daarvan en
wordt een aanzet gedaan tot het optimaliseren van de toetsing van communicatie.

Er zal op basis van evidentie uit de wetenschappelijke literatuur en de onderwijspraktijk
worden beschreven wat de doelen en functies zijn van toetsing, resulterend in
uitgangspunten voor het beoordelen van communicatie. Een eerste toets programmatische
aanpak is uitgewerkt, waarin integrale observaties van communicatie en medische inhoud
steeds de kern vormen van de beoordeling.

1. INTRODUCTIE: NOODZAAK OPTIMALISEREN EN VISIE OP BEOORDELEN COMMUNUCATIE

Huidige kaders toetsing communicatie huisartsopleiding

In het Landelijk Toetsplan van de Huisartsopleidingen (2011) staat beschreven dat de
verplichte Arts Patiënt Communicatie (APC) toets de volgende doelen dient (1):

- Zichtbaar maken van communicatief handelen in de dagelijkse praktijk
- Genereren van casusspecifieke feedback
- Bijdragen aan de voortgangskwalificatie

De APC toets dient door de 8 huisartsopleidingen binnen de volgende kaders te worden
uitgevoerd, c.q. aan de volgende criteria te voldoen:

- De  APC toets dient bij iedere AIOS te worden afgenomen in jaar 1 en 3
- Keuze is mogelijk tussen een minimale (6 consulten) en maximale (30 of meer

consulten) variant APC toets
- Aangeleverde consulten dienen minimaal op ‘shows how’ niveau te zijn
- De serie van minimaal 6 consulten is bij voorkeur opgenomen op video of DVD en

zijn: a. In een beperkte tijdsperiode opgenomen en worden als een geheel
beoordeeld of b. Verspreid in de tijd opgenomen en beoordeeld en leiden tot een
geaggregeerde beoordeling over de competentie communicatie

- De Maas Globaal of ander gevalideerd instrument is bruikbaar bij beoordeling
- De beoordeling wordt door getrainde experts gegeven, zoals de eigen opleider of

docent van de AIOS
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- De APC toets heeft tevens een selectieve functie, normering vindt plaats volgens de
regels van het eigen instituut, passend bij de gekozen variant

- Opleider en docent beoordelen beiden communicatie op de ComBel in jaar 1,2,3.

Huidige uitvoering toetsing communicatie

De APC toets, zoals deze wordt uitgevoerd door de verschillende opleidingsinstituten,
kenmerkt zich door de nadruk op het beoordelen van de inzet van communicatie
vaardigheden. (2) De APC toets wordt nu transversaal ingezet in jaar 1 en 3, hetgeen meer
focus legt op de selectieve dan de educatieve toetsing over de tijd. (3) (4) Er wordt door
opleidingsinstituten bij de insluitcriteria van consulten enige rekening gehouden met
contextuele invloeden. Voorbeelden zijn consultduur, leeftijdscategorieën en noodzakelijk
verschillende ICPC codes, zoals chronische zorg. (5)

Deze wijze van toetsing geeft inzicht in de beheersing van communicatie vaardigheden van
de AIOS beoordeeld met een toetsinstrument, zoals de Maas Globaal. Naast een numerieke
(cijfer) uitslag, krijgt de AIOS veelal ook narratieve (beschrijvende) feedback op diens
prestaties. Daarnaast wordt soms aan de AIOS gevraagd om een reflectieverslag te maken
over de ingeleverde consulten, maar niet consistent bij alle opleidingsinstituten.

Niet alleen via de APC toets, die sinds 2013 selectief wordt ingezet door de
huisartsopleidingen, maar ook via de ComBel wordt de competentie communicatie
geaggregeerd beoordeeld door huisartsopleiders en docenten op basis van observaties in de
praktijk en tijdens het consultvoeringsonderwijs. Het is niet bekend hoe de uitslagen van de
APC toets door opleiders en docenten worden vertaald naar de ComBel.

Noodzaak optimaliseren toetsing communicatie

Vanuit het onderwijs (opleidingsinstituten en opleidingspraktijk) zijn de volgende
knelpunten gesignaleerd bij het uitvoeren van de APC toets:

1. De inzet van de APC toets is niet congruent met de complexiteit van de beroepspraktijk.
Casusspecificiteit kan er toe leiden dat de AIOS communicatievaardigheden niet consequent
bij iedere medische klacht of context kan inzetten. De huidige APC toets geeft onvoldoende
inzicht in hoeverre de AIOS in staat is om de inzet van communicatie te generaliseren naar
verschillende huisartsgeneeskundige contexten, afhankelijk van onder andere de medische
inhoud.  Deze transfer mag niet zonder meer worden verondersteld omdat competenties
zeer context gebonden zijn. (6) (7) In de beoordeling wordt daarnaast niet structureel aan AIOS
gevraagd om te reflecteren op de inzet van communicatie vaardigheden, in relatie tot
klinisch redeneren, noodzakelijk voor transfer over verschillende contexten. (8)
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2. Het flexibel kunnen inzetten van communicatie op basis van de context in het consult
(‘het mengpaneel’) wordt in de APC toets niet altijd expliciet beoordeeld. Het is mogelijk dat
de gewenste uitkomst (i.e. het doel) van de AIOS niet passend is in de betreffende
consultcontext. Het gebruiken van een scorelijst zoals de Maas Globaal, brengt het risico
met zich mee dat alle items worden afgecheckt ook al zijn deze gezien de context en het
doel van het consult niet van toepassing. (9) Reflectie is daarom noodzakelijk als onderdeel
van de toetsing, zodat te beoordelen is of de gewenste uitkomst van communicatie is
gehaald in de betreffende observatie. (10) (11)

3. Bij de meeste opleidingsinstituten wordt de APC toets transversaal ingezet en daarmee
wordt een sterke nadruk gelegd op de selectieve functie, met als potentiële bron van bias
‘learning for the test’. De AIOS leveren veelal hun ‘beste’ consulten in, dit heeft als risico dat
aanwezige lacunes (i.e. leerpunten) te weinig zichtbaar worden. Deze transversale inzet
stimuleert het leren op korte termijn, maar is niet voldoende richtinggevend voor het
leerproces gedurende de huisartsopleiding door de afhankelijkheid van 1-2 toets momenten
in de tijd. (12) (13)

4. De APC toets in de huidige vorm fungeert onvoldoende als een leermiddel voor de AIOS. (9)

Naast narratieve feedback op de inzet van communicatie is reflectie op doelen van
communicatie in het consult noodzakelijk, liefst in een leergesprek met de AIOS of tijdens
het consultvoeringonderwijs op het instituut: dit vergroot de geloofwaardigheid en
acceptatie van feedback door de mogelijkheid om vragen te stellen en toelichting te geven,
zowel door de AIOS, opleider, docenten en mede-AIOS. (14)

5. Er zijn tot slot nog knelpunten te benoemen die de uitvoering van de APC toets door de
opleidingsinstituten (kunnen) bemoeilijken.

· Op organisatorisch vlak betekent de APC toets voor de instituten een aanzienlijke
investering in financiële en logistieke middelen; er dient tevens voldoende
huisartsgeneeskundige en toets expertise beschikbaar te zijn. De vraag is hoe deze
investering zich verhoudt tot de opbrengst van de toetsing, zowel naar de waarde
van de beoordeling als het leerrendement. (15)

· Er is niet voldoende helder wie er dient te worden ingezet als beoordelaar op de APC
toets: de opleider, docent en/ of een externe (huisarts) observator en hoe de
verhouding ligt tussen deze stakeholders, ook qua gewicht op de toets.

· De training van beoordelaars vindt niet systematisch plaats, hetgeen risico’s met zich
meebrengt voor de validiteit en betrouwbaarheid van de beoordeling. De APC toets
leunt zwaar op de expertise van beoordelaars (werkplekbeoordelingen). (16)
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· De APC toets wordt nu ingezet in zowel jaar 1 als jaar 3, zonder dat er criteria zijn
beschreven voor de opklimmende moeilijkheidsgraad, alleen beperkt in de ComBel,
zodat het moeilijker is om te beoordelen of de communicatie op voldoende niveau is,
gegeven de opleidingsfase en deze vanuit een ontwikkelingsperspectief in te zetten.

Visie beoordeling communicatie

Het systematisch doorlopen van de cyclus observatie, feedback en reflectie is een
noodzakelijke leerconditie voor het trainen van de competentie communicatie, zowel in de
opleidingspraktijk als op het instituut (product 5). (17) Observaties (i.e. consulten of
praktijksituaties) zijn dan zowel inzetbaar voor het leren als voor het beoordelen van
communicatie. (18) Dit maakt het voor opleiders en docenten mogelijk zich om een valide,
betrouwbaar, betekenisvol en te generaliseren beeld te vormen van de competentie
ontwikkeling van een AIOS gedurende de opleiding. Een voorwaarde om de beoordeling
verdedigbaar en acceptabel te maken voor alle betrokkenen. (19)

De ontwikkeling van de AIOS tot een communicatief competente huisarts maakt een nauwe
aansluiting van trainen en beoordelen noodzakelijk (producten 1 en 2). Reden hiervoor is de
essentiële rol van reflectie bij het trainen van communicatie, deze wordt gestimuleerd door
feedback na het observeren. (20) (21) Frequente observaties (educatieve beoordelingen) geven
steeds input voor het (her)formuleren van leerdoelen in het IOP, via de feedback van de
opleider, docenten en mede-AIOS (‘assessment for learning’). (22) Single, double en triple
loop vragen (doe ik het goed, doe ik het goede, doe ik het om de goede reden) zijn
geconcretiseerd voor communicatie in het bespreekformat voor het nabespreken van een
consult, te vinden via de handleiding te vinden op de website (product 7):
(www.huisartsopleiding.nl/communicatiewiel). Op deze wijze wordt de AIOS uitgedaagd tot
het ontwikkelen, experimenteren met en evalueren van nieuw communicatief gedrag. (23)

Reflectie op de eigen attitude, onlosmakelijk verbonden met de inzet van communicatie,
wordt dan tevens onderdeel van het leerproces. (24)

Het gebruik van directe of video observaties (‘performance’ niveau) om met de AIOS in
gesprek te gaan, vormen de noodzakelijke leermiddelen om de competentie ontwikkeling
voor communicatie te beoordelen en bij te sturen. Een serie educatieve beoordelingen over
een langere tijdsperiode dient input te zijn voor een selectieve voortgangsbeoordeling. (4)

Daarbij passen beoordelingscriteria, die uitgaan van het ontwikkelproces dat de AIOS zou
moeten doormaken: leervragen van de AIOS leiden zo tot een individuele cyclus ‘op maat’
van trainen en beoordelen van communicatie (product 5). In het Landelijk Toetsplan en de
GEAR wordt hiertoe een  programmatische insteek voor de uitwerking van toetsing (o.a. van
communicatie) binnen de huisartsopleiding gepropageerd.

http://www.huisartsopleiding.nl/communicatiewiel
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Doelen en functies toetsing communicatie

De volgende doelen zijn leidend voor het trainen en beoordelen van de competentie
communicatie in de huisartsopleiding, voortkomend uit de ‘visie op communicatie van de
huisarts’:

1. Kennis en beheersing van patiëntgerichte communicatie
2. Context specifieke toepassing van patiëntgerichte communicatie (product 5)

Dit sluit aan bij recente wetenschappelijke inzichten over het toetsen van communicatie. De
volgende functies worden als randvoorwaardelijk beschreven voor het trainen en beoordelen
van de competentie communicatie: 1. Vaststellen beheersingsniveau, 2. Monitoren en
bijsturen expertiseontwikkeling en 3. Zelfsturing. (25)

Bij het observeren van communicatie zijn de volgende vragen steeds leidraad om het leren
van AIOS toenemend zelfgestuurd te laten plaats vinden (product 2):

Welke communicatie vaardigheden past de AIOS toe in deze consultcontext en zijn deze
effectief in relatie tot de gestelde doelen bij deze patiënt en diens klacht? Is het doel dat de
AIOS probeert te bereiken in deze consultcontext passend gekozen? (26)

Doelen van de AIOS, die leiden tot de inzet van communicatie in het consult of
praktijksituatie, zijn (veelal) onbewust en vragen om een analyse tijdens een leergesprek in
de praktijk of bij een consultbespreking in de onderwijsgroep. (27) Dit maakt inzicht mogelijk
over het passend zijn van de communicatie in relatie tot gestelde doel(en). Patiëntgericht
werken vormt daarbij steeds het uitgangspunt om context specifiek communiceren te
trainen en beoordelen (producten 1, 2 en 7). (28) (29)

Communicatie dient geïntegreerd te worden beoordeeld via integrale observaties (met
medisch handelen). Huisartsgeneeskundige contexten worden geoperationaliseerd via de 10
landelijke thema’s, uitgewerkt in het Landelijk Opleiding Plan (LOP) (30) en geconcretiseerd in
aandachtpunten communicatie voor het APC onderwijs (zie hoofdstuk aandachtpunten).

Uitgangspunten beoordeling communicatie

De volgende uitgangspunten zijn leidend voor het trainen en beoordelen van communicatie
binnen de huisartsopleiding:
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o Naast het beoordelen van de beheersing van communicatie vaardigheden ligt de
focus tevens op het flexibel leren inzetten van context specifieke communicatie.

o Communicatie wordt frequent en geïntegreerd met medisch handelen beoordeeld
gedurende de gehele opleiding over meerdere consulten per landelijk
huisartsgeneeskundig thema. Dit resulteert in een rijke bron aan gedocumenteerde
informatie per AIOS in de tijd.

o Frequente beoordelingen van communicatie met behulp van integrale observaties
leiden tot feedback en reflectie ten behoeve van het leren (educatieve functie).

o Een serie observaties geaggregeerd over een opleidingsperiode (per 3 maanden) leidt
tot een betekenisvolle (voortgangs-)beoordeling van de ontwikkeling van de
competentie communicatie.

o Deze beoordelingen vinden plaats volgens criteria die het opleidingstraject van de
AIOS beschrijven, de indicatoren van de ComBel zijn vooralsnog richtinggevend.

o Meerdere beoordelaars zijn betrokken, zodat opleiders/ docenten een duidelijkere rol
krijgen in de beoordeling van communicatie, naast eventueel externe (huisarts)
observatoren (validiteit/ betrouwbaarheid beoordelingen).

o Beoordelaars worden systematisch getraind in het observeren en feedback geven
teneinde communicatieonderwijs en  -toetsing steeds met elkaar te verbinden, zowel
in de opleidingspraktijk als op het instituut.

2. BEOORDELING COMMUNICATIE IN OPLEIDINGSPLAN HUISARTSOPLEIDING

a. Beheersing communicatievaardigheden
Het consultmodel onderscheidt 7 (communicatie)taken van de huisarts: begin van consult,
informatie inwinnen, lichamelijk onderzoek, uitleg – advies – planning en consult
beëindigen, te combineren met de taken  structuur bieden en een relatie opbouwen die
gelden voor het gehele consult. Een beoordelingsinstrument als de Maas Globaal
onderscheidt deze taken, geordend naar fase in het consult met bijbehorende communicatie
vaardigheden. (31)
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Naar analogie van het mengpaneel dient bij de beoordeling van communicatie steeds
rekening te worden gehouden met de invloed van contextfactoren (patiënt, consult, dokter).
De beoordeling van communicatie heeft dan als doel om vast te stellen dat de
communicatievaardigheden worden beheerst op ‘shows how’ niveau, zoals ook beschreven
in de ComBel. De AIOS dient te laten zien dat deze vaardigheden, noodzakelijk voor het
uitvoeren van (communicatie-) taken van de huisarts, kunnen worden ingezet tijdens relatief
eenvoudige consulten.

Het is logisch om korte episode consulten te gebruiken om de beheersing van communicatie
in relatief eenvoudige contexten te beoordelen. Dit gezien de fase van de opleiding en het
consequent moeten doorlopen van de taken van het consultmodel (eerste helft jaar 1). Er kan
ook worden gekozen voor consulten uit de thema’s voor jaar 1: chronische zorg,
spoedeisende zorg en SOLK. (30)

De ComBel wordt tevens door opleider en docent iedere 3 maanden ingevuld ten bate van de
voortgangsbeoordeling, met als onderlegger de scores op een beoordelingsinstrument, zoals
de Maas Globaal voor de beheersing van communicatie.

Deze beoordeling heeft tevens een educatief doel: vaststellen in hoeverre remediering nodig
is op het vlak van communicatievaardigheden. Consequentie is dat de beoordeling niet te
laat in jaar 1 mag plaatsvinden (uiterlijk na 6 maanden). Gezien de focus op holistisch en
longitudinaal toetsen in de voorgaande visie, is deze voortgangstoets die fungeert als een
soort rijbewijs voor de beheersing van de basale communicatie inconsequent te nomen, juist
omdat ook bij deze toets de competentie ontwikkeling van de AIOS relevant is en rekening
gehouden dient te worden met de rol van contextspecificiteit. Bij een onvoldoende
beoordeling dient er remediering plaats te vinden, door op basis van de feedback een
analyse uit te voeren van verbeterpunten, resulterend in leerdoelen. Het IOP en nieuw te
beoordelen consulten vormen de basis voor een hernieuwde weging van het
beheersingsniveau aan het einde van jaar 1.

Concrete uitwerking vragen aspecten zoals: het aantal observaties, door wie (extern
observator, opleider, docenten) de beoordeling zal plaats vinden, hoe triangulatie plaatsvindt
over consulten (een consult door meerdere beoordelaars, verschillende consulten), over
welke tijdsperiode, wat de criteria zijn bij een selectieve inzet en de wijze van remediëring.

De werkwijze bij het beoordelen van beheersing van communicatievaardigheden op basaal
niveau kan als volgt worden samengevat:
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· Na 6 maanden in jaar 1  vindt een beoordeling plaats van het beheersingsniveau
communicatievaardigheden op basis van directe en video observaties uit de praktijk.

· De beoordeelde consulten zijn bij voorkeur afkomstig uit het thema korte episode
zorg, alternatieven zijn chronische zorg, spoedeisende zorg en SOLK.

· Observaties vinden plaats met behulp van een beoordelingsinstrument zoals de Maas
Globaal.

· De beoordeling dient gespreid plaats te vinden over de eerste half jaar van jaar 1.

· Er zijn meerdere beoordelaars betrokken bij het observeren en feedback geven:
opleider, huisartsdocent, gedragswetenschapper en eventueel extern observator.

· Er vindt in het kader van de beoordeling een feedbackgesprek plaats met de AIOS
resulterend in leerdoelen voor het IOP.

b. Context specifieke toepassing van patiëntgerichte communicatie
Gedurende de huisartsopleiding ligt de focus in het communicatieonderwijs op toenemend
complexe problematiek, zoals zorg voor ouderen met complexe aandoeningen, palliatieve
zorg, zorg voor psychische klachten en aandoeningen en preventie. Dit maakt het flexibel
leren toepassen van communicatie, rekening houdend met steeds veranderende contextuele
invloeden (patiënt, consult, dokter), in het consult noodzakelijk. Er dient te worden
beoordeeld of het gekozen doel in het consult adequaat is geweest, als ook in hoeverre de
inzet van communicatie bijdraagt aan het bereiken van gestelde doel(en). (Integratie
vakinhoudelijk handelen en communicatie.)
Voor de beoordeling van contextspecifieke communicatie dienen systematisch observaties te
worden gedaan tijdens verschillende fasen van de opleiding. Deze beoordelingen vinden
plaats over de huisartsgeneeskundige  thema’s, uitgewerkt in de aandachtspunten
communicatie. Dit betekent dat communicatie steeds in samenhang met andere
competenties, zoals medisch handelen en professionaliteit zal worden beoordeeld.
Uitgangspunt is, dat uit het totale scala aan thema’s en bijbehorende KBA’s een brede
selectie consulten wordt beoordeeld door meerdere beoordelaars (o.a. opleiders, docenten).

Het e-portfolio zou hierin tevens een faciliterende rol kunnen vervullen, evenals bij de
beoordeling van beheersing communicatie, zodat consulten digitaal beschikbaar komen voor
beoordeling. Vanaf uiterlijk 6 maanden (jaar 1) worden observaties per thema beoordeeld/
gedocumenteerd volgens het onderwijscurriculum en geaggregeerd naar de ComBel:
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Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

Korte episode zorg Zorg voor psychische klachten
en aandoeningen

Chronische zorg (deel 2)

Spoedeisende zorg (deel 1) Ouderen/ complexe zorg
(deel 1)

Zorg voor patiënten met
SOLK (deel 2)

Chronische zorg (deel 1) Spoedeisende zorg (deel 2) Ouderen/ complexe zorg
(deel 2)

Zorg voor patiënten met
SOLK (deel 1)

Palliatieve zorg (deel 1) Palliatieve zorg (deel 2)

Zorg voor het kind (deel 1) Zorg voor het kind (deel 2) Zorg voor het kind (deel 3)

Preventie

Naast observatie en beoordelen van consulten, is een leergesprek met de AIOS door de
beoordelaar een onlosmakelijk onderdeel bij het beoordelen van communicatie ten bate van
de educatieve functie. Onderwerp van gesprek zijn de observatie en een reflectieverslag van
de AIOS,  de vragen uit het bespreekformat kunnen hiervoor worden gebruikt. Uit onderzoek
blijkt dat het werken met reflectieverslagen over dagelijkse handelen een direct leereffect en
leidt tot verbetering van dagelijkse prestaties. (32) De AIOS dient te leren benoemen welk(e)
doelen deze had in relatie tot de gepercipieerde contextfactoren en (communicatie-)taken in
het consult. Contextfactoren dienen steeds te worden meegewogen bij de bespreking van de
adequaatheid van doelen en inzet van communicatie. Patiëntgericht communiceren is steeds
het uitgangspunt. (33) Consultmodellen als het Calgary-Cambridge model en scorelijsten
zoals de MAAS globaal vormen daarbij het referentiekader. Het communicatiewiel kan een
hulpmiddel zijn om te bepalen welke (context)factoren in de bespreking aan de orde dienen
te komen. Door continue feedback op de ontwikkeling van de competentie communicatie
wordt het double loop leren gestimuleerd: het formuleren van leerdoelen, die tijdens een
volgend leergesprek in de praktijk of tijdens consultvoering op het instituut weer onderwerp
van gesprek zijn (feed forward feedback). (34) (22)

De leervraag van de AIOS dient steeds leidend te zijn voor de analyse en bespreking van een
consult, omdat op deze wijze zelfsturing in het leren wordt gestimuleerd, naast de feedback
van de beoordelaar die niet direct bij de leervraag aansluit. (17)
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Er ontbreekt nog een observatie instrument, waarin criteria voor de beoordeling worden
beschreven. Vooralsnog is wellicht een instrument als de Korte Praktijk Beoordelingslijst
(KPB) of Mini-CEX, met generieke criteria, die voldoende ruimte laten voor dialoog en
feedback het meest passend. (35) (36)

Beoordelaars vertalen de deelbeslissing over de ontwikkeling van contextspecifiek
communiceren iedere 3 maanden naar de ComBel, zoveel mogelijk op basis van het thema
dat centraal staat in het curriculum. Daarin is flexibiliteit mogelijk, mits aan het einde van
het betreffende opleidingsjaar voldoende consulten zijn beoordeeld over de betreffende
curriculum thema’s.
Indien blijkt dat er sprake is van een onvoldoende voor de competentie communicatie op de
ComBel, dienen hernieuwd consulten te worden beoordeeld van het betreffende thema dat
aan de orde is, gegeven de opleidingsfase. Bijvoorbeeld in jaar 2 over het thema psychische
klachten en aandoeningen. Dit betekent dat de thema’s tijdig in het opleidingsjaar dienen te
zijn geobserveerd om de mogelijkheid te bieden voor remediering, in ieder geval uiterlijk
voor maand 8 in het 3e jaar (selectieve beoordeling).

3. RANDVOORWAARDEN BEOORDELING COMMUNICATIE

Er zijn enige randvoorwaarden die om verdere uitwerking vragen alvorens de competentie
communicatie vanuit een longitudinaal en ontwikkelingsgericht perspectief, rekening
houdend met de landelijke huisartsgeneeskundige thema’s, kan worden getraind en
beoordeeld (producten 3 en 4):

Beoordelingscriteria
Er zijn beoordelingsinstrumenten beschikbaar zoals de Maas Globaal of de Calgary
Cambridge lijst, die de vereiste communicatie vaardigheden beschrijven per fase van het
consult model. (20) Deze instrumenten kunnen als onderlegger worden gebruikt voor het
beoordelen van de beheersing van communicatie omdat deze criteria bevatten om de
beheersing te beoordelen. Bijvoorbeeld open vragen stellen als communicatie vaardigheid
tijdens de communicatietaak informatie inwinnen.
De context specifieke toepassing van communicatie maakt beoordelingen van het
functioneren in de opleidingspraktijk noodzakelijk. De complexiteit van de klinische praktijk
vraagt om beoordelingscriteria die uitgaan van geïntegreerde competenties. (37)

Het meest passend lijkt een beoordelingsinstrument zoals de KPB, dat als onderlegger kan
dienen voor een holistische beoordeling van de competenties medisch handelen,
communicatie en professionaliteit. De toepassing van de KPB biedt ruimte voor leervragen
van de AIOS  en feedback op inzet context specifieke communicatie.
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Een overweging kan zijn om beoordelingslijsten te ontwikkelen die meer themagericht zijn
en aansluiten bij de landelijke KBA ontwikkeling, een eerste aanzet daartoe is gegeven in de
aandachtspunten communicatie. Een alternatief is het werken met scorerubrieken voor
complexe beroepstaken zoals communicatie, omdat zowel wordt beschreven waar de AIOS
aan moet voldoen gedurende verschillende fasen van de opleiding, als ook hoe de
ontwikkeling van de AIOS eruit zou moeten zien in de tijd. (38)

Operationalisatie longitudinaal beoordelen
Een programmatische aanpak maakt keuzes noodzakelijk op de volgende domeinen:

1. Observaties: aantal beoordelingen per thema en de tijdstermijn, binnen welke deze
dienen plaats te vinden gedurende de opleiding dient te worden uitgewerkt.

2. Aantal beoordelaars: dienen dezelfde consulten door meerdere beoordelaars te
worden geobserveerd en van feedback voorzien? Of juist zoveel mogelijk consulten
van verschillende beoordelaars? Hier spelen kwesties als betrouwbaarheid,
generaliseerbaarheid en mogelijke beoordelaarsbias een rol. (19)

3. Documenteren: de informatie die wordt verzameld tijdens het observeren en
feedback geven, dient structureel te worden gedocumenteerd over de tijd om de
competentieontwikkeling van de AIOS voldoende in kaart te brengen. Het is relevant
om te beschrijven welke informatie noodzakelijk is. Deze dient dan als input voor
aggregatie op de ComBel per 3 maanden.

Voortgangskwalificatie
Om de beheersing van patiëntgerichte communicatie te beoordelen vindt er een
voortgangstoets plaats na uiterlijk 6 maanden in jaar 1. Het is nog onduidelijk of deze ook
zal plaatsvinden voor de context specifieke toepassing van patiëntgerichte communicatie in
de tweede fase van de huisartsopleiding. Het is mogelijk om de beoordelingen die hebben
plaatsgevonden over de thema’s, te gebruiken als informatie voor een selectieve
voortgangsbeslissing. (4)

In het Competentieprofiel van de huisarts staan de competenties beschreven (39):
1.1. De huisarts interpreteert de klacht binnen de context
2.1  De huisarts bouwt effectieve behandelrelaties met patiënten op
2.2.  De huisarts past communicatietechnieken en – middelen doelgericht toe
2.3 De huisarts betrekt de patiënt actief bij de besluitvorming.
Deze competenties sluiten aan bij de doelen van beoordelen van communicatie, zowel de
beheersing als de toepassing van patiëntgerichte (context specifieke) communicatie. Het is
echter onduidelijk op welke wijze de informatie uit observaties dient te worden gemeten,
gewogen en gescoord op de ComBel door de beoordelaars.
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Inzet beoordelaars en training
In het kader van het beoordelen van de ontwikkeling van de toepassing van context
specifieke communicatie is belangrijk dat deze plaatsvindt op basis van frequente en
systematische observaties. Concreet betekent het dat de opleider en (huisarts)docent een
grotere rol in de beoordeling van de competentie communicatie dienen te krijgen.
Het trainen van huisarts beoordelaars is essentieel om tot generaliseerbare
voortgangsbeoordelingen over de tijd te komen die betrouwbaar en valide zijn. (40) Het geven
van specifieke, concrete en tijdige feedback aan AIOS is een essentieel onderdeel om
beoordelen en trainen te kunnen verbinden. (21) In aanvulling op de training (ComBel, video
observatie) die reeds plaatsvindt binnen de huisartsopleidingen, is het van belang om
aandacht te besteden aan een gemeenschappelijk beoordelingskader (wat te beoordelen) en
beoordelingscriteria (welk niveau wanneer in de opleiding te bereiken).
Gezien de noodzaak van een integrale beoordeling (met o.a. medische handelen) vanuit
contextspecificiteit zijn zowel beoordelingsexpertise als huisartsgeneeskundige expertise
vereisten.
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7. Communicatiewiel/ bespreekformat

Inhoudsopgave:

1. Inleiding

2. Gebruik van het communicatiewiel bij het nabespreken van een consult

3. Gebruik van het communicatiewiel bij het ontwerpen van
communicatieonderwijs

4. Opbouw van het communicatiewiel
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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

Beëindiging
van het
consult

Structuur
bieden

Relatie
opbouwen



68

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)
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8. Train the trainer: workshop doelgericht communiceren

De workshop doelgericht communiceren is ontwikkeld om trainers (opleiders en docenten) te
trainen in het contextspecifiek communiceren.

Introductie doelgerichte contextspecifieke communicatie: het Communicatiewiel

Doel: deelnemers bekend maken met de uitgangspunten van het landelijke APC Curriculum
2012.

· De deelnemer heeft kennis genomen van de begrippen contextspecificiteit en
doelgerichtheid van patiëntgerichte communicatie.

· De deelnemer heeft een ervaring opgedaan met het nabespreken van een consult
volgens het “nabespreekformat” waarbij context, taken en doelen centraal staan.

· De deelnemer heeft kennis gemaakt met het communicatiewiel.

Opbouw van het programma:

Afhankelijk van de beschikbare tijd kunnen de volgende stappen gemaakt worden.

Als anderhalf uur beschikbaar:

1. Buzzen in tweetallen en/of kort groepsgesprek: hoe bespreek je nu een consult van
een AIOS na?

2. Kennisoverdracht (PPP): patiëntgerichtheid in verschillende situaties: context, taken,
doelen.

3.  Oefening 1: nabespreken van een consult aan de hand van het nabespreekformat
(context, taken, doelen, communicatie) (zónder het communicatiewiel).

4. Nabespreking en daarbij introductie van het communicatiewiel.

5. Vervolgopdracht en afspraken .

Als ruim twee uur beschikbaar: idem met als extra oefening 2.

1. Buzzen in tweetallen en/of kort groepsgesprek: hoe bespreek je nu een consult van
een AIOS na?

2. Kennisoverdracht (PPP): patiëntgerichtheid in verschillende situaties: context, taken,
doelen.
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3.  Oefening 1: nabespreken van een consult aan de hand van het nabespreekformat
(context, taken, doelen, communicatie) (zónder het communicatiewiel!).

4. Nabespreking en daarbij introductie van het communicatiewiel.

5. Oefening 2: zelfde oefening, nu met het communicatiewiel erbij.

6. Nabespreking.

7. Vervolgopdracht en afspraken.

De programmamakers adviseren met klem om altijd eerst te oefenen met het
nabespreekformat zónder het communicatiewiel. Als er beperkt tijd is kan het
communicatiewiel in de nabespreking worden geïntroduceerd, gebruik makend van het
instructiefilmpje. Als er meer tijd is kan oefening 2 gedaan worden, mét het wiel. Het
nabespreekformat is waar het om gaat. Het wiel kan daarbij dienen als illustratie en om
ideeën te genereren. Als de deelnemers nog niet met het nabespreekformat hebben gewerkt
verdwalen ze makkelijk  in het wiel, en missen ze de essentie, zo hebben we gemerkt bij
eerdere gelegenheden.

Voorbereiding docent:

PPP doornemen (dia’s zijn voorzien van toelichting voor docent).

Communicatiewiel bestuderen, handleiding lezen en instructiefilmpje bekijken; beide zijn
vanaf medio maart 2014 op de webpagina van het  communicatiewiel aan te klikken.

(http://www.huisartsopleiding.nl/communicatiewiel) let op: de nieuwste versie van het wiel
met daarbij het introductiefilmpje en de handleiding wordt niet ondersteund door “Explorer”;
wel door Firefox en Chrome.

Eventueel APC Curriculum 2012 lezen c.q. doorbladeren (reeds in je bezit; vanaf medio
maart 2014 op Wiki).

Kies een werkvorm voor oefening 1 en 2 (zie bij oefening 1).

Bij deelnemers tevoren aankondigen en aangeven waarom dit belangrijk en leuk is.
Benadrukken dat patiëntgerichte communicatie uitgangspunt blijft; dat dit een methode is
om het flexibel  in te zetten, recht doend aan de context van het consult, waarbij de context
wordt bepaald door medisch inhoudelijke,  patiënt-  en doktersfactoren.

http://www.huisartsopleiding.nl/communicatiewiel
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‘Huiswerk’ vooraf opgeven:

Afhankelijk van de gekozen werkvorm bij oefening 1 en 2:

· Voor keuze 1: Laat 2 HAO’s een video van zijn/haar AIOS meenemen en een fragment
van maximaal 6 minuten uitzoeken dat het meest interessant lijkt om te bespreken.

· Voor keuze 2: Laat  alle deelnemers een video-opname mee te nemen van een
consult van hen zelf en een fragment van maximaal 6 minuten uitzoeken waar ze een
vraag bij hebben. (deze worden in groepjes van drie besproken); laat ook enkele
deelnemers een laptop meenemen zodat er voldoende afspeelmogelijkheden zijn;
regel subruimtes.

Voorbereiding Deelnemers:

Zie boven: video-opname!

Programma:

0-10 Appetizer:

Buzzen in tweetallen en of kort groepsgesprek: hoe bespreek je een video-opname
na? Hoe vaak doe je het? Hoe pak je het aan? Laat je de AIOS een fragment uitkiezen
of kijk je een heel consult? Hoe geef je feedback? Etc. etc.

10-15  Inleiding:

We starten dit jaar met een nieuw curriculum APC, met als belangrijkste kenmerk de
integratie van medische inhoud en APC. Dat uit zich door een iets andere manier van
het nabespreken van consulten en door een nog grotere betrokkenheid van
deelnemers.

Daarbij eventueel zeggen: niet echt nieuw, wel iets anders.

Gebruik eventueel quotes van deelnemers uit vorige workshops13): “van onbewust
naar bewust bekwaam”; “praktisch toepasbaar”; “eindelijk snap ik wat ik eigenlijk al
lang doe”; ”nu zie ik hoe een consult volgens de MAAS globaal onvoldoende kan zijn
terwijl het toch goed is, en andersom”. Of laat een van de deelnemers van de
leergang Expeditie APC vertellen wat het hem heeft gebracht. (als je een van hen in je
groep hebt, zie deelnemerslijst als bijlage)
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Deelnemers wisten natuurlijk altijd al dat de context of situatie in het consult de
communicatie beïnvloedt; nieuw is dat we kijken naar hóe context de communicatie
beïnvloedt en hóe je dat met je AIOS systematisch kunt bespreken.

Plaats dit programma in een landelijke ontwikkeling van Huisartsopleiding Nederland.
Zeg eventueel dat het ook voor jou onwennig is en dat de uitdaging is om samen te
kijken wat je ermee kan.

15-35 PPP:  (zie onderschriften in PPP voor docent)

Expliciet maken integratie medische  inhoud en APC: met het betrekken van de
context integreren we medische inhoud en APC, en daarbij ook andere context zoals
arts- en patiëntfactoren.

Bedenk eventueel nog andere voorbeelden bij de PPP.

35-80 Oefening 1:

Doel: oefenen van het nabespreken van een videoconsult, gebruik makend van het
nabespreekformat: bewust maken van contextspecificiteit en doelgerichtheid van
communicatie; het communicatiewiel gebruiken we in deze oefening nog niet!

Keuze van werkvorm: hieronder zijn twee werkvormen beschreven om te oefenen met
het nabespreken van een videoconsult. De eerste maakt het mogelijk om in een
willekeurig aantal drietallen te oefenen aan de hand van één video opname die op één
scherm met z’n allen wordt bekeken. Dit kan dus in één ruimte als er genoeg plek is
voor alle drietallen. Nadeel is dat men niet met een eigen opname kan oefenen en dat
vraagt inlevingsvermogen van vooral degene die de AIOS speelt. De instructie vraagt
veel concentratie!!
De tweede werkvorm maakt gebruik van eigen consulten van de deelnemers; voordeel
is dat deze methode vertrouwd is en dat ze hiermee makkelijk AIOS kunnen spelen;
nadeel is dat je meer video-schermen c.q. laptops c.q. onderwijsruimtes nodig hebt.
Een variant is opsplitsen in twee subgroepen en in elke subgroep één consult
nabespreken; nadeel is dat dan weinig deelnemers kunnen oefenen. Hieronder
worden de keuzes verder uitgewerkt.

Keuze: Werkvorm 1
Let op: deze oefening gaat heel anders dan je waarschijnlijk gewend bent: de reden
daarvoor is dat je drie tot vijf trio’s wilt laten oefenen aan de hand van één
videofragment.
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In veel workshops is gebleken dat de oefening heel goed kan werken, maar zeer
minutieuze instructie is daarbij essentieel. Op 16 december 2013 tijdens de
staftraining hebben we deze zelfde oefening gedaan.

Doel: oefenen van een leergesprek op basis van de vragen uit het nabespreekformat.

Aanpak: In drietallen (“deelnemer”, “AIOS” en observator) wordt een leergesprek op
basis van het nabespreekformat geoefend na het bekijken van een videofragment van
een consult.

Omdat er maar één consult wordt bekeken en er drie tot vijf drietallen zijn, moeten
de “AIOS” zich inleven in de AIOS op de video en die AIOS tijdens de oefening spelen.

Instructie:

1  Drietallen formeren en onderling rollen laten verdelen: AIOS, deelnemer,
observator.

2  De AIOS in hun rol zetten: “Wie zijn er AIOS? Let goed op. Jij bent nu even deze
AIOS; je kijkt met je deelnemer naar dit fragment; jij hebt dit consult zo gevoerd om
jou moverende redenen waar je je misschien niet eens van bewust bent; jij hebt hier
straks een vraag bij om met je deelnemer te bespreken. Dus niet deze AIOS
bekritiseren, maar in z’n huid kruipen!” (de vraag die de video-eigenaar/inbrenger
heeft is alleen voor hem zelf belangrijk, als hij een van de AIOS speelt, de overige
AIOS komen door zich in te leven op hun eigen vragen)

3  De deelnemers in hun rol zetten: “Jij bent de deelnemer van de AIOS die je op de
video ziet; je kijkt wat je  van het consult vindt en gaat straks met de AIOS in gesprek
aan de hand van het  nabespreekformat.  De volgorde van de vragen bepaal je zelf. Je
start wel bij de leerwens van  de AIOS, maar ook je eigen visie heeft een plaats in dit
gesprek”.

Deze methode werkt het best als je een klein stukje bespreekt: wat was in dit kleine
stukje  van het consult je doel?  Wat voor communicatie zette je in om je doel te
bereiken? Lukte dat goed?  Welke taak was aan de orde? Wat in de context speelde
een rol daarbij?

Belangrijk is dat de AIOS  over deze vragen zal moeten nadenken; hij was zich
waarschijnlijk  niet bewust van al zijn doelen en alle context die meespeelde, en alle
taken die hij had. Dit leergesprek helpt de AIOS dit alles bewust te worden.
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4 Observatoren in hun rol zetten: Aan hen is de boodschap: “ je gaat straks het
leergesprek observeren en kijkt of het lukt het format te volgen. Als het klaar is vraag
je eerst aan de deelnemer hoe het ging, daarna aan de AIOS, daarna geef je je eigen
feedback

5 Nabespreekformat uitdelen (bijlage 1). Als de drietallen geformeerd zijn en ieder
goed in zijn rol geïnstrueerd is wordt het videofragment getoond aan de hele groep;
daarna dus de oefening in drietallen. 6 minuten video kijken; 15 minuten
leergesprek, 15 minuten nabespreken in de drietallen.

Keuze:  werkvorm 2:

Doel: oefenen van een leergesprek op basis van de vragen uit het nabespreekformat.

Aanpak: In drietallen (“deelnemer”, “AIOS” en observator) wordt een leergesprek op
basis van het nabespreekformat geoefend na het bekijken van een videofragment van
een consult.

Instructie:

1 De deelnemers hebben elk een videoconsult van zichzelf meegebracht. De
betreffende HAO is zelf de ‘AIOS’ in het leergesprek. Vorm drietallen, de HAO is de
AIOS, een van de anderen neemt de rol van HAO (bespreken van de video) en een van
hen is de observator.

2  De AIOS in hun rol zetten: “Je kijkt met je deelnemer naar dit fragment; jij hebt dit
consult zo gevoerd om jou moverende redenen waar je je misschien niet eens van
bewust bent; jij hebt hier straks een vraag bij om met je deelnemer te bespreken.

3  De deelnemers in hun rol zetten: “Jij bent de deelnemer van de AIOS die je op de
video ziet; je kijkt wat je  van het consult vindt en gaat straks met de AIOS in gesprek
aan de hand van het nabespreekformat. De volgorde van de vragen bepaal je zelf. Je
start wel bij de leerwens van de AIOS, maar ook je eigen visie heeft een plaats in dit
gesprek”.

Deze methode werkt het best als je een klein stukje bespreekt: wat was in dit kleine
stukje  van het consult je doel? Wat voor communicatie zette je in om je doel te
bereiken? Lukte dat goed?  Welke taak was aan de orde? Wat in de context speelde
een rol daarbij?
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Belangrijk is dat de AIOS over deze vragen zal moeten nadenken; hij was zich
waarschijnlijk  niet bewust van al zijn doelen en alle context die meespeelde, en alle
taken die hij had. Dit leergesprek helpt de AIOS dit alles bewust te worden.

4 Observatoren in hun rol zetten: Aan hen is de boodschap: “ je gaat straks het
leergesprek observeren en kijkt of het lukt het format te volgen. Als het klaar is vraag
je eerst aan de deelnemer hoe het ging, daarna aan de AIOS, daarna geef je je eigen
feedback 5 Nabespreekformat uitdelen (bijlage 1)

Als de drietallen geformeerd zijn en ieder goed in zijn rol geïnstrueerd is worden de
videofragmenten in de drietallen (op laptops?) (in subruimtes?)bekeken; daarna dus
de oefening in drietallen. 6 minuten video kijken; 15 minuten leergesprek, 15
minuten nabespreken in de drietallen

80-100 Plenaire nabespreking en introductie van het Wiel:

Hoe was het?

Wat hebben jullie aan doelen gehoord?

Wat hebben jullie voor taken en contextfactoren gezien?

Hoe was het om steeds naar het doel van de AIOS te vragen?

Dan: Introductie van het Wiel: eerst laten zien op website, instructiefilmpje tonen.
Dan bespreken hoe het wiel bij de voorgaande oefening had kunnen helpen. Tot slot
het papieren Wiel uitdelen.

Belangrijk: het Wiel is een illustratie bij het bespreekformat: het moet illustreren en
inspireren; het is niet de bedoeling ermee te gaan puzzelen; het is geen doel op zich.
Het gaat altijd om de vragen op de achterkant.

Vervolgopdrachten en afspraken:

Hoe verder? Wat ga je met je AIOS hiermee doen? Hoe komen we hierop terug? etc.

Als er meer tijd is (totaal ruim twee uur):

Oefening 2 (ca 45 minuten)
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Een tweede consult wordt besproken met werkvorm 1 of 2, aan de hand van het zelfde
nabespreekformat (op achterzijde Wiel). Dit keer wordt het Wiel er ook bij betrokken: wat
geeft het Wiel voor extra ideeën over taken, context en doelen?

Randvoorwaarden en benodigdheden:

· Voldoende afspeelapparatuur en onderwijsruimtes, afhankelijk van keuze werkvorm 1
of 2 (zie boven)

· PPP (wiki)
· Communicatiewiel op webpagina

(www.http://huisartsopleiding.nl/communicatiewiel); daar ook korte en uitgebreide
handleiding en instructiefilmpje

· Handouts nabespreekformat, los van communicatiewiel (bijlage 2)
· Papieren wielen, (maart 2014 naar alle instituten verstuurd, 1 per deelnemer)
· Videofragmenten van consulten van deelnemers

Bijlage 1:

Observatieformulier oefening nabespreking consult

De “deelnemer” in de oefening voert een gesprek met de “AIOS” over een geobserveerd
consult. De observator kijkt in hoeverre het lukt om de onderstaande vragen aan de orde te
krijgen, en wat daar wel en niet bij helpt.

Nabespreekformat:

· Welk deel van het consult wil je bespreken en waarom?
· Welke contextfactoren speelden een rol?
· Welke communicatietaken waren van belang?
· Wat was je doel?
· Welke communicatievaardigheden zette je daarvoor in?
· Hoe effectief was dat?
· Waren er andere mogelijkheden? Wat zegt de theorie?

http://www.http//huisartsopleiding.nl/communicatiewiel
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9. Implementatie activiteiten

In het APC project heeft de focus steeds gelegen op het bereiken van consistentie tussen de
(interne) onderwijsontwikkeling vanuit de projectgroep en het bereiken van (extern)
draagvlak in de onderwijspraktijk. (1) De implementatie van het APC curriculum is op twee
manieren ondersteund:

1. Werkconferenties: vanuit het APC project zijn 2-3 keer per jaar werkconferenties
georganiseerd die gericht zijn geweest op het uitwisselen van de voortgang in de
onderwijsontwikkeling door de projectgroep als ook ervaringen van APC lijnhouders,
docenten, HAO coördinatoren, opleiders en AIOS (LOVAH). Daarnaast is er steeds
ruimte geweest voor feedback, reflectie en meewerken aan onderwijsproducten
(aandachtpunten communicatie, communicatiewiel/ bespreekformat, visie op
toetsing).

2. Workshops doelgericht communiceren:  Bij alle opleidingsinstituten zijn er workshops
gegeven door leden van de projectgroep, over de concepten uit het APC curriculum
en de toepassing binnen de huisartsopleiding. Doelgroepen zijn huisartsopleiders en
stafleden (docenten, onderwijs coördinatoren), en deze workshops zijn gericht op het
gaan spreken van dezelfde taal over communicatie, als ook het leren voeren van een
leergesprek volgens de uitgangspunten van doelgericht en context specifiek
communiceren (product 8).

Daarnaast zijn er vanuit de projectgroep op verzoek van opleidingsinstituten consultaties
verzorgd rondom curriculumontwikkeling en het trainen van stafleden en opleiders in
contextspecifieke en doelgerichte communicatie (‘train the trainer’).

Literatuur:

1. Kessels JWM, editor. Succesvol ontwerpen - Curriculumconsistentie in opleidingen.
Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen; 1996.
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Bijlage 1: Visie op communicatief competente huisarts

VISIEDOCUMENT PROJECTGROEP COMMUNICATIE HUISARTSOPLEIDINGEN NEDERLAND
26 mei 2010

VERANTWOORDING

In 2008 heeft in opdracht van het hoofdenoverleg van de acht huisartsopleidingen een
inventarisatie plaats gevonden van het onderwijs in artspatiënt communicatie (APC). (1)

Daaruit is gebleken dat er grote verschillen bestaan tussen de instituten qua
onderwijsinhoud en -methodiek. De veelvormigheid in het onderwijsmateriaal begint in jaar
1 en neemt toe richting jaar 3. Dit komt tot uitdrukking in:

· Veelal ontbreken van congruentie tussen onderwijsdoelstellingen, inhoud en
toetsing.

· Weinig integratie van APC met de verschillende taakgebieden, zoals vakinhoudelijk
handelen (weinig contextspecificiteit).

· De toetsing: toetsinstrumenten voor APC zijn niet contextspecifiek, daarnaast zijn
het moment en de wijze van toetsen, als ook de beoordelingscriteria verschillend per
instituut.

In 2009 verstrekte het hoofdenoverleg op basis van deze bevindingen de opdracht tot het
ontwikkelen van een landelijke onderwijslijn APC die kan rekenen op een breed draagvlak
binnen de acht huisartsopleidingen.

Criteria voor ontwikkeling zijn:

· Contextspecificiteit in de onderwijsinhoud: aandacht voor het werken met concrete
beroepssituaties, die worden gekoppeld aan de verschillende taakgebieden van het
competentieprofiel. (2)

· Deskundigheidsbevordering van opleiders en docenten; versterken van de
opleidingsdriehoek: zelfstudie – praktijk – ondersteunend onderwijs. (3)

· Meer nadruk op het leren in de praktijk. (4)

· Evidence-based: zo veel mogelijk gebruik maken van bewezen effectieve
communicatiemethodieken. (5) (6)
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· Vergroten samenhang in en ontwikkeling van de onderwijsinhoud van jaar 1 tot 3.

· Congruentie tussen doelstellingen, inhoud en toetsing bevorderen door de
ontwikkeling van de onderwijsinhoud synchroon te laten verlopen met de
ontwikkeling van toetsing. (7)

Om deze opdracht uit te voeren werd in oktober 2009 een landelijke projectgroep APC
opgericht onder voorzitterschap van Angelique Timmerman (zie projectplan). (8)

De projectgroep heeft besloten om met de stafleden (lijnhouders APC en docenten) van de 8
huisartsopleidingen te verkennen welke visies er zijn ten aanzien van de ontwikkeling van
het APC- onderwijs. In januari 2010 waren er daartoe op de Interstavendag te Leiden twee
workshops waarin een gezamenlijke verkenning plaatsvond van de voor de huisarts van de
toekomst noodzakelijke communicatie vaardigheden.

Op grond van dit alles én de bevindingen uit diverse rapporten die hierna genoemd zullen
worden komt de projectgroep tot de volgende overwegingen en visie:

OVERWEGINGEN EN VISIE

· De huisarts van de toekomst krijgt steeds meer taken, deels binnen de directe
patiëntenzorg, deels op het gebied van regie en organisatie van zorg en
werkgeverschap (1) (9) (zie ook NHG standpunten over palliatieve en chronische zorg).
Dit vraagt om communicatievaardigheden in een bredere context dan alleen
consultvoering.

Visie: “De communicatief competente huisarts van de toekomst is een huisarts die
basale communicatievaardigheden kan toepassen in de zich voordoende contexten
en rollen, aangevuld met op deze contexten en rollen specifiek van toepassing zijnde
communicatiemethodieken.” (zie onder voor toelichting van termen en verdere
uitwerking)

· Het huidige communicatieonderwijs houdt weinig rekening met de context en is
voornamelijk gericht op het aanleren van een consultvoeringsmethode, weinig
geïntegreerd met andere competenties zoals vakinhoudelijk handelen.

Visie: “Het onderwijs in communicatie wordt in samenhang met de andere
taakgebieden gegeven; de onderwijsinhoud wordt afgeleid van de te onderscheiden
huisartsgeneeskundige beroepssituaties” (zie onder voor toelichting van termen en
verdere uitwerking).



94

· Het leren in de praktijk staat centraal bij de competentieverwerving, het terugkomdag
onderwijs is onderbouwend en vernieuwend. De opleider heeft een centrale rol in het
leerproces van de AIOS in de praktijk. De docent stuurt het leerproces van de groep
AIOS door steeds weer nieuwe inzichten tot stand te brengen, AIOS met elkaar te
laten oefenen en met nieuwe voornemens de praktijk in te laten gaan.

Visie: “Onderwijs aan aios vraagt om competente huisartsopleiders en docenten, dus
systematische competentieontwikkeling en toetsing van de opleiders en van de
docenten; het vraagt om transparante programma’s met daarbij behorende
opdrachten voor het leren in de praktijk; het vraagt om voortdurende afstemming
tussen opleiders en docenten.”

· De huidige toetsing van communicatie vaardigheden richt zich op het klassieke
spreekuurconsult. Verschillen in context daarbinnen en verschillende contexten
buiten het spreekuurconsult spelen nauwelijks een rol. Daardoor vindt er geen
toetsing plaats van communicatievaardigheden in relatie tot andere competentie
gebieden zoals vakinhoudelijk handelen, samenwerken, organiseren of professioneel
handelen. Daarnaast bestaan er grote verschillen in toetsing tussen de verschillende
huisartsopleidingen.

Visie: Toetsing van communicatievaardigheden zal in verschillende contexten van
beroepssituaties moeten plaats vinden, in samenhang met de andere taakgebieden.
Toetsing zal meer geüniformeerd en mogelijk meer gecentraliseerd moeten worden.

TOELICHTING

Contexten en rollen: denk aan contacten tussen arts en patiënt, arts en assistente, collega’s,
verzekeraars etc.; denk bij patiënt ook aan de allochtone patiënt; denk aan curatie en
preventie, aan leiding geven en consultatie, aan regisseren etc.; denk aan gewone consulten,
telefonische contacten, e-mail, sms en wat er nog komen gaat; denk aan de eigen praktijk
en de huisartsenpost.
Basale communicatievaardigheden zijn onder meer actief/empathisch luisteren,
vraagverhelderen, samenvatten, gevoelsreflecties geven, doorvragen, stiltes laten vallen,
informatie geven, metacommunicatie etc.

Communicatiemethodieken zijn: consultvoering, bij voorbeeld volgens Silverman (10) of met
behulp van SCEGS; slecht nieuws gesprek; motiverende gespreksvoering; cognitief
gedragstherapeutische technieken; situationeel leiding geven; consultatie geven; feedback
geven; conflicthantering.
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Al deze methodieken bevatten veel van dezelfde basale vaardigheden, maar context en rol
verschillen. Dit betekent voor het onderwijs dat er steeds aangesloten kan en moet worden
op wat al beheerst wordt.

Beroepssituaties zijn op te vatten als een combinatie van rol en context waarin de arts een
prestatie moet leveren.
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Bijlage 2: Begrippen in de communicatieleer en contextspecificiteit

21 maart 2011

Waar hebben we het eigenlijk over? Hoe zullen we noemen waar we mee aan het werk zijn?

Hieronder staan de definities van de begrippen uit de communicatieleer en contextspecificiteit die
zijn gehanteerd in het landelijke APC curriculum van de huisartsopleidingen.

Communicatievaardigheid (-heden)
‘Bekwaamheid om in de relatie tot andere mensen bepaalde verbale en non-verbale
activiteiten uit te voeren. Deze activiteiten worden uitgevoerd teneinde in een bepaalde
context betekenisvol (zinvol) te zijn, dat wil zeggen die leiden tot een sociaal gewenst en
acceptabel resultaat.’ Een communicatievaardigheid is een relatief kleine eenheid van
handelen.

Communicatievaardigheid (-heden) en communicatietechniek(en) worden door elkaar heen
gebruikt en zijn daarom synoniem. Wij kiezen voor de term ‘communicatievaardigheid’. Wat
wij in het Visiestuk ‘Basale communicatievaardigheden’ noemen, zijn vaardigheden die wij
op dit moment als basaal zien voor de hulpverlening (door huisartsen).

Communicatiemethodiek
‘Een bepaalde, door een praktijktheorie onderbouwde systematische manier van
communiceren. Dit communicatief handelen, gebeurt vanuit een bepaalde visie, doelgericht,
doelmatig en systematisch. Iemand die volgens een bepaalde methode of methodiek werkt,
kan dit handelen vooraf of achteraf verantwoorden aan anderen.’

Hoewel de termen ‘methode’ en ‘methodiek’ vaak door elkaar heen worden gebruikt, wordt
de term ‘methodiek’ meer als overkoepelend begrip gebruikt. Wij kiezen voor de term
‘methodiek’. Een communicatiemethodiek omvat dus verschillende (communicatie-)
vaardigheden of technieken, die systematisch toegepast en gecombineerd worden.
Dat betekent dat NLP, PST, Cognitieve gedragstherapie (CGT), Oplossingsgericht Werken
(OGW), Motiverende gespreksvoering (MG) methodieken genoemd kunnen worden, en maar
ook dat ‘consultvoering’ als een methodiek beschouwd kan worden.
Hetzelfde geldt voor ‘slecht nieuws gesprek voeren’; ‘situationeel leiding geven’; ‘consultatie
geven’; ‘feedback geven’ en ‘conflicthantering’. Sommige van deze methodieken zijn wat



97

‘kleiner’ of enkelvoudig (slecht nieuws gesprek, feedback geven), andere weer wat ‘groter’ of
meervoudig (situationeel leiding geven, consultatie geven, conflicthantering).
De term ‘cognitief-gedragstherapeutische technieken’ verwijst naar een samenraapsel van
technieken uit de cognitieve gedragstherapie en kan dus niet de kwalificatie ‘methodiek’
dragen.

Communicatiestrategie
“Een combinatie van communicatiemethodieken en –technieken teneinde een bepaalde
doelstelling te behalen. Een strategie is van een hogere orde: zij strekt zich uit over langere
periodes en betreft omvangrijkere doelstellingen dan die van een methodiek.”

Consultvoering
Consultvoering is méér dan alleen communiceren in het consult. Behalve communiceren
behelst consultvoering ook het klinisch redeneren.
Over het algemeen worden artspatiënt communicatie en consultvoering als synoniem
gebruikt. Hoewel het woord ‘consultvoering’ niet genoemd wordt, spreekt Silverman van
“basiskennis, communicatievaardigheden, lichamelijk onderzoek, en probleem oplossen
vormen de vier essentiële kenmerken van klinische competentie”. Het lijkt toch goed om
zoals hierboven het onderscheid te maken.

Context
De context van het contact tussen huisarts en patiënt (1) omvat allerlei met elkaar
interacterende factoren die iets toevoegen aan de betekenis van wat gebeurt of bestaat in
het consult, en (2) geeft tevens ruimte voor veranderingen in de betekenis door informatie
die gaandeweg wordt toegevoegd (denk hierbij ook aan de continuïteit van de relatie).
Daarmee kan het dus ook bepalend zijn voor de uitkomst van het contact.

Context is een abstract begrip dat wordt toegepast op allerlei fenomenen en daardoor
velerlei betekenissen krijgt. Daarom dient het begrip ‘context’ steeds opnieuw gedefinieerd
te worden. De context voor het contact tussen huisarts en patiënt - en de communicatie
daarbinnen - is onder te verdelen in 3 niveaus: micro, meso en macro.
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Op het microniveau van de context spelen factoren als artskenmerken (man/vrouw,
overtuigingen en verwachtingen, taakopvatting, kennis, doelen, etc.) en patiëntkenmerken
(sociodemografische kenmerken, verwachtingen, behoeften, vaardigheden, kennis, etc.1) een
betekenisvolle rol in het contact en in de communicatie.

Op dit niveau spelen ook consultkenmerken een rol: de beschikbare tijd, het probleem dat
gepresenteerd wordt, het type consult (preventief / controle / vervolg / eerste presentatie).
Wellicht kun je de fysieke omstandigheden van het consult (koele en klinische spraakkamer /
warm aangeklede en rommelige spreekkamer / bij een patiënt thuis) ook wel daarbij
rekenen.

Op het mesoniveau spelen protocollen in de beroepsgroep (Standaarden, LESA, LTA) een rol
als contextfactor, evenals bepaalde impliciete of expliciete afspraken die de professionals
hebben gemaakt (bijvoorbeeld over wijkgericht werken / taakdelegatie / beschikbaarheid
POH). Deze zijn ook te zien als onderdeel van de organisatorische inbedding, waarin ook
zaken als vrije ondernemerschap, dienstverband, waarneming, HDS, etc. naar voren komen.

Op macroniveau bestaat de context voor het arts-patiëntcontact uit het gezondheidszorg-
beleid, de paradigmata die gehanteerd worden (bijvoorbeeld allopathisch vs. homeopathisch,
of shared decision making), wet- en regelgeving, maar ook de rol die media en Internet
spelen in het consult.

Contextspecificiteit
De mate waarin ‘iets’ (bijvoorbeeld: de communicatie in het consult) specifiek bepaald wordt
door en/of afgestemd is op contextfactoren op micro- (artsgerelateerde,
patiëntgerelateerde, consultgerelateerde), meso- en macroniveau (omgevingsgerelateerde
factoren).

Contextspecifieke communicatie
Contextspecifieke communicatie is de communicatie van de arts in het consult die bepaald
wordt door en is afgestemd op specifieke artskenmerken, patiëntkenmerken (‘context’ van
de patiënt) en consultfactoren.

1 De ‘patiëntfactoren’ zijn een uitwerking van de ‘context’ die de patiënt meeneemt naar de spreekkamer. Hierover
gaat ook de zgn. ‘contextgeneeskunde’: de kunde om de klacht van de patiënt te kunnen interpreteren binnen de
context van de patiënt (kerncompetentie 1!).
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