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Dat efficiënte communicatie een basisvoorwaarde is om

de patiënt goed te kunnen helpen, wordt steeds meer er-

kend. Dit blijkt ook uit het toenemend aantal onderzoe-

ken over dit onderwerp. In dit artikel worden een aantal

actuele thema’s over communicatie in de gezondheidszorg

toegelicht. Zijn patiëntenfolders voldoende begrijpelijk?

In welke mate kunnen training en feedback de communi-

catie verbeteren? Wat is de invloed van de openingsvraag

van de huisarts op de ervaring van de patiënt? En indu-

ceert de massale gezondheidsvoorlichting niet te veel angst

bij de bevolking?

Communicatie in de gezondheidszorg was het thema van

het tweede congres van de European Association for Com-

munication in Health Care (EACH) in Brugge in 2004. Dit

congres werd mee georganiseerd door de afdeling Huis-

artsgeneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven.

Op basis van een selectie van de congrespapers geeft dit ar-

tikel een overzicht van een aantal actuele onderzoeksthe-

ma’s over de communicatie in de gezondheidszorg:

gezondheidsbevordering 1, (on)beantwoorde noden van

patiënten en mantelzorgers 2-5, gedeelde besluitvorming 6,

transfer van communicatietraining naar de praktijk 7, in-

formatie en genetische counseling 8 en non-verbale com-

municatie in de alternatieve geneeskunde 9.

Neveneffecten van communiceren 

over gezondheidsperfectie

Fugelli beschreef op dit congres de schadelijke neveneffec-

ten van gezondheidsvoorlichting 1. De bevolking overla-

den met gezondheidsadviezen brengt ook angst mee, voedt

de enorme gezondheidscultus die we vandaag kennen en

draagt bij tot de medische hokjesmaatschappij. Fugelli

pleitte voor een verschuiving van gepropageerd alvermo-

gen naar gematigdheid, van risico’s naar de positieve kan-

ten van gezondheid, van statistische klonen naar het unieke

individu. Nog volgens Fugelli induceert gezondheidscom-

municatie altijd onzekerheid omdat een autoritaire ver-

spreider van ‘waarheid’ het vertrouwen bij mensen wegveegt.

Publieke gezondheidszorg zou zich meer moeten ontwik-

kelen tot een mensgeoriënteerde methode die de eigen

waarden van de mensen erkent en hun eigen mogelijkhe-

den voor preventie en gezondheidsbevordering hanteert.

Deze adviezen kunnen ook nuttig zijn voor communicatie

binnen andere sectoren van de gezondheidszorg.

Wat vermelden patiënten, wat willen ze en 

wat hebben ze nodig?

Volgens Epstein zoeken patiënten vooral naar relaties waar-

in ze vertrouwen, de juiste hoeveelheid autonomie, zorg

en deskundigheid ervaren terwijl onderzoekers eerder fo-

cussen op de mechanismen en technieken van communi-

catie 2. De patiënt, arts en communicatie-expert kijken

dikwijls heel verschillend naar deze arts-patiëntcommuni-

catie. Artsen geloven vaak dat ze patiënten betrekken in

de beslissingen, terwijl ze dat eigenlijk niet doen; patiën-

ten kunnen dan weer ambivalent zijn over de zo hoog in

het vaandel gedragen autonomie en de criteria van experts

over ‘goede’ communicatie bevatten vaak elementen die

‘niet-getrainde’ patiënten nooit opmerken en die niet ge-

associeerd kunnen worden met om het even welke ge-

zondheidsoutcome. Er is een nieuw en innovatief soort

multi-method onderzoek nodig om deze paradoxen te ver-

kennen en meer helderheid te scheppen in de vele en vaak

tegenstrijdige resultaten van het onderzoek naar commu-

nicatie in de gezondheidszorg. Wat vermelden patiënten,

wat willen ze en hebben ze nodig en hoe verschillen deze

aspecten van de perspectieven van de arts en de onderzoe-

ker? Wat is de context, waaronder de ernst en de aard van

de ziekte, en wat zijn de familiale invloeden? Hoe bevorde-
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ren en belemmeren complexe gezondheidszorgsystemen

de communicatie, de invloed van de patiënt op het com-

municatiegedrag van de arts en de bedachtzaamheid in de

gezondheidszorg? Op deze vlakken is er nog heel wat werk

te verrichten.

Openingsvragen van de arts en 

voldoening van de patiënt

Het communicatieverkeer tussen de huisarts en patiënt

kan sterk beïnvloed worden door de openingsvraag van de

huisarts. Heritage en Robinson stelden een verband vast

tussen de format van deze openingsvragen door de huis-

arts en de voldoening die de patiënt ervaart na de consul-

tatie op de emotioneel-relationele dimensie van deze

communicatie 3. In dit onderzoek werden video-opnames

en vragenlijstgegevens van huisartsen

en volwassen patiënten met acute

problemen verzameld. De resultaten

toonden aan dat de format van de ope-

ningsvraag significant positief geasso-

cieerd was met de appreciatie van de

luisterbekwaamheid van de arts door

de patiënt en met de appreciatie van de

emotioneel-relationele aspecten van de communicatie.

Goede argumenten dus om de consultatie te beginnen met

algemene en open vragen en niet met gesloten vragen.

Onbeantwoorde informatienoden van patiënten 

en mantelzorgers

De studie van Hoffman en McKenna

deed onderzoek naar het leesvermogen

van CVA-patiënten en hun mantelzor-

gers enerzijds en naar de leesbaarheid

en de inhoudelijke en vormelijke ken-

merken van de geschreven informatie

die hen werd verstrekt anderzijds 4. Op

een acute CVA-afdeling werden pa-

tiënten en zorgverleners geïnterviewd over hun informa-

tienoden. Hun leesvermogen werd beoordeeld en de

aangeboden geschreven informatie geanalyseerd op lees-

baarheid. Uit de resultaten bleek dat slechts 22,8% van

de patiënten geschreven informatie had gekregen over

CVA. Het gemiddelde leesniveau van het onderzochte

materiaal was equivalent aan de elfde graad op school,

terwijl de gemiddelde patiënt leest op het niveau van graad

zeven of acht. Patiënten met gecombineerde afasie lezen

aan een significant lager niveau (vierde tot zesde graad)

dan andere patiënten. Te weinig patiënten kregen dus ge-

schreven materiaal mee over wat hen was overkomen en

de leesbaarheid, de inhoudelijke en vormelijke aspecten

van het meeste materiaal waren aan verbetering toe. Deze

studie levert flink wat argumenten om bij het ontwikke-

len van geschreven materiaal (over CVA of andere ingrij-

pende aandoeningen) meer rekening te houden met het

leesvermogen en de informatienoden van de doelgroep. 

Patiëntenfolders begrijpelijker maken

Kusec et al. onderzochten de manier waarop het commu-

nicatieproces tussen de arts en patiënt kan worden verbe-

terd aan de hand van het gebruik van verhalen van patiënten

bij de ontwikkeling van informatieve folders voor heelkun-

depatiënten 5. Eerst werd de begrijpelijkheid van de

geschreven informatie, die voorbereid

was door abdominale chirurgen, getest

op patiënten die een cholecystectomie

ondergingen. Tegelijk werd aan de pa-

tiënten gevraagd om in hun eigen woor-

den te beschrijven wat ze wisten over

hun ziekte en de behandeling. De ver-

halen van de patiënten werden verza-

meld en geanalyseerd en voor elk opleidingsniveau werd

een typisch verhaal geselecteerd. De informatie die door de

patiënten werd verwoord, werd vervolgens getest op be-

grijpelijkheid bij nieuwe patiënten. De resultaten toonden

aan dat initieel slechts 40% van de patiënten de informatie

had begrepen. Het best werden de verhalen begrepen van

patiënten met de volgende kenmerken: een gemiddeld op-

leidingsniveau, vrouw en 60+, werk-

zaam in de stad, kennis van de ziekte

gedurende 1-10 jaar, het meest van de

ziekte geleerd door leken, zelf nog al-

tijd meer informatie wensen en ten slot-

te een actieve rol verkiezen in nog te

nemen beslissingen. De bevindingen to-

nen aan dat de patiënt op een aangena-

me en nuttige manier kan worden betrokken bij het

ontwikkelen van informatie voor patiënten.

Het concept ‘gedeelde besluitvorming’

Gedeelde besluitvorming (‘shared decision making’) is een

begrip dat veelvuldig gebruikt wordt in de medische lite-

ratuur. Greg Makoul en Marla Clayman wilden orde op za-

ken stellen en deden een systematische review van artikels

over gedeelde besluitvorming om de range van conceptue-
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le definities na te gaan 6. In april 2005 deden ze een search

via Pubmed (Medline) om artikels te identificeren die ge-

publiceerd waren tot eind 2003 met de term ‘shared deci-

sion-making’ in de titel of in het abstract. De zoekopdracht

leverde 342 citaten op in Engelstalige artikels over gedeel-

de besluitvorming in de context van de arts-patiëntrelatie.

Deze artikels leverden zelf nog 76 bij-

komende referenties op. Van deze 418

onderzochte artikels bevatte slechts

38,5% een conceptuele definitie van ge-

deelde besluitvorming. De auteurs iden-

tificeerden 31 verschillende begrippen

om gedeelde besluitvorming te om-

schrijven en stelden vast dat enkel de fraseringen ‘waarden

en voorkeuren van de patiënt’ (67,1%) en ‘opties’ (50,9%)

in meer dan de helft van de definities voorkwamen. Weinig

artikels verwezen daarbij expliciet naar vorig werk. De re-

view toonde aan dat er tot dan toe eigenlijk geen gedeelde

definitie van dit concept bestond. De auteurs stelden zelf

een definitie voor die de bestaande literatuur integreert en

waarin de voorwaarden worden omschreven om met recht

over gedeelde besluitvorming te kunnen spreken.

Overdracht van communicatietraining naar de praktijk

Een element waar in de gezondheidszorg vaak te licht wordt

overgegaan, is de stap van opleiding naar dagelijks werk.

Recente studies toonden aan dat de communicatievaar-

digheden die in een trainingsomgeving worden aangeleerd,

niet altijd naar de klinische praxis worden meegenomen.

Heaven et al. beschreven een studie waarin de impact wordt

nagegaan van supervisie op de werkvloer op dit transfer-

proces 7. Er werd een RCT opgezet met ervaren verpleeg-

kundigen die een driedaagse workshop in communicatie-

vaardigheden kregen, waarna de helft van hen een extra

interventie kreeg en de andere helft niet. De extra interven-

tie bestond uit vier weken supervisie met de bedoeling de

overdracht van de nieuw verworven vaardigheden in de

praktijk te vergemakkelijken. De kwaliteit van de commu-

nicatie van alle verpleegkundigen werd beoordeeld aan de

hand van gesprekken die ze voerden met echte en met

simulatiepatiënten en dit zowel bij het begin van de oplei-

ding, onmiddellijk na de supervisieperiode en drie maan-

den later. Aan de hand van een scorelijst, de Medical

Interview Aural Rating Scale (MIARS), werden de volgen-

de drie punten beoordeeld: (1) het beheersen van commu-

nicatieve basisvaardigheden en meer specifiek (2) het

ingaan op signalen van de patiënt en (3) het identificeren

van de bezorgdheden van de patiënt. De resultaten toon-

den aan dat de trainingsdriedaagse uiterst effectief was in

het verbeteren van de communicatie op alle drie de terrei-

nen. Maar enkel diegenen die de extra supervisie hadden

gekregen, toonden enig bewijs van overdracht naar het

werk in de praktijk. Bij de gesuperviseerde groep werden

verbeteringen gevonden in het gebruik van open vragen,

het onderhandelen en de psychologi-

sche exploratie. Ze verkenden meer sig-

nalen van patiënten, gingen er beter op

in en verminderden hun ‘afstandelijk

gedrag’. De studie toont aan dat hoewel

training communicatievaardigheden

verbetert, dit zonder bijkomende su-

pervisie op de werkplek weinig impact heeft op de klini-

sche praktijk. 

Aanpassen van communicatie

Soms moet communicatie heel precies en op maat ge-

maakt zijn. Om de invloed van een eendaagse individue-

le videofeedbacktraining voor oncologische genetici te

beoordelen, onderzochten Pieterse et al. de interacties tij-

dens de eerste consultaties 8. Door feedbacktraining wil-

de men deze artsen helpen om sensitiever te worden voor

de vragen en de zorgen van hun patiënten en die ook be-

ter te leren expliciteren. In totaal ontvingen 158 patiën-

ten een pre- en een postconsultatievragenlijst om hun

noden in te schatten. Deze patiënten waren voorname-

lijk verwezen met borst- of colonkanker en bezochten

één van de tien beschikbare artsen. De consultaties wer-

den op video opgenomen en de verbale communicatie werd

geanalyseerd aan de hand van het ‘Roter Interaction Analysis

System’ (RIAS), aangepast aan de genetische setting.

Halverwege de studie werden vijf van de artsen getraind.

Na de training bleek dat deze artsen meer psychologische

informatie gaven en vaker de emotionele gevolgen bespra-

ken van de DNA-tests. Patiënten die door een getrainde

arts werden gezien, vonden dat beter aan hun noden was

tegemoetgekomen. Feedback lijkt dus te resulteren in een

grotere nadruk op psychosociale onderwerpen zonder het

consult te verlengen.

Evaluatie van de lichaam-geestcommunicatie

De studie van Van den Berg et al. had tot doel de ‘lichaam-

geestbenadering’ (haptotherapiebehandeling) te evalueren

en de effecten ervan na te gaan op het ervaren welzijn van

oncologische patiënten die ambulant behandeld werden

met chemotherapie 9. De patiënten uit de experimentele

Patiënten kunnen op een nuttige

manier betrokken worden bij het

ontwikkelen van informatiefolders 

374 Huisarts Nu  september 2007; 36(7)



groep werden daarbij vergeleken met patiënten uit de

controlegroep. Er werden gestandaardiseerde vragenlijs-

ten gebruikt om de voldoening te meten inzake aangebo-

den en waargenomen welzijn: quality of life, stemming, zin

van het leven, algemeen functioneren, lichamelijke en psy-

chologische symptomen, slaapkwaliteit en lichaamsbewust-

zijn. De interventie bestond uit vijf haptotherapiesessies

van elk 45 minuten. Patiënten in de controlegroep kregen

standaard medische zorg. Uit de resultaten bleek dat de

patiënten heel tevreden waren met de haptotherapie-

behandeling en dat ze vooral de persoonlijke aandacht

waardeerden en de ervaren ontspanning. De haptothera-

piebehandeling verbeterde volgens de ervaringen van de

patiënten hun algemene quality of life en hun cognitief en

sociaal functioneren. Voor stemming, zin van het leven, al-

gemeen functioneren, lichamelijke symptomen, slaapkwa-

liteit en lichaamservaring werden echter geen verbeteringen

gevonden. De auteurs concludeerden dat haptotherapie

bijdraagt aan het welzijn van oncologische patiënten tij-

dens de periode dat ze chemotherapie krijgen. Zoals wel

meer het geval is bij studies in de alternatieve geneeskun-

de, is uitgebreider experimenteel onderzoek nodig, voor-

al met betrekking tot randomisatie, aantal deelnemers en

homogeniteit van de steekproef.
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Besluit

Deze selectie van artikels die op het tweede EACH-Congres

in Brugge werden voorgesteld, toont een grote variatie aan

pogingen om de communicatie in de gezondheidszorg te ver-

beteren. In vele landen in Europa en de andere continenten

is communicatie in de gezondheidszorg een punt van aan-

dacht dat op een wetenschappelijke manier wordt benaderd

met het oog op verbetering. 
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