
Leerlijn APC 

Basisgespreksvaardigheden – beëindigen van het consult 

Voorbereidingsopdracht 2 bij onderwerp ‘ervaren kwaliteit van het consult/afronden van het 

consult’ 

Voorbereidingsopdracht eerste onderdeel  

Neem een recente situatie in gedachten waarbij je een belangrijke beslissling moest nemen, 

maar zelf niet alle benodigde kennis had om tot een weloverwogen besluit te komen. Je hebt 

daarom een professional geconsulteerd, die je heeft geïnformeerd en begeleid bij het maken 

van een keuze.  

Onderstaande scenario's kunnen je op weg helpen:  

• Een verbouwing van huis of keuken waarover je met een architect of aannemer sprak;  

• Een gesprek met je sportcoach over het nastreven van nieuwe doelen;  

• Een kapotte laptop of auto waarvoor je een professional consulteerde;  

• Een hypotheekadviesgesprek;  

• Een gesprek over een gezondheidsprobleem met je behandelaar;  

• Een gesprek tussen je partner of familielid en diens behandelaar over een 

gezondheidsprobleem, waarbij jij aanwezig was.  

Hoe is dat onderhoud afgesloten? Wie nam het initiatief, werden er duidelijke afspraken 

gemaakt? Was je tevreden over de afsluiting en zo niet: heb je dat laten weten? Hoe kijk je 

erop terug, wat ging goed en wat had beter gekund? 

Neem je situatieschets en je overwegingen daarbij mee naar de onderwijsdag voor het 

programma over ‘afsluiting van het consult’ .  

Voorbereidingsopdracht tweede onderdeel 

Vraag aan tien opeenvolgende patiënten of ze de korte vragenlijst willen invullen (zie bij 

bronnen op: https://www.hovumc.nl/wiki/Beëindigen_van_het_consult ) en laat die inleveren 

bij de assistente. 

Registreer ook zelf kort hoe tevreden je was over die consulten op een schaal van 0-10 en 

noteer per consult een top en een tip. (wat ging goed, wat kon beter) 

Neem de tijd om je eigen inschatting en die van de patiënt naast elkaar te leggen (ook al zijn 

die anoniem) en kijk wat je opvalt daarbij. 

Neem ook van deze oefening de uitslag mee naar de TKD. 
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