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vidEoConsultatiEs 
Van VHS tot VideoLab

b. SChOENMAKERS

inlEiding
het aanleren en trainen van communicatietechnieken vormt 
de hoeksteen van de opleiding tot (huis)-arts.1 Communicatie 
is gefundeerd op theoretische dogma’s en vandaaruit leer- een 
trainbaar. in eerste instantie wordt de studenten een theoretisch 
kader aangeboden waarin de essentie van een goede com-
municatievoering wordt belicht. daarna wordt vanuit het zeer 
specifieke arts-patiëntcontact het leuvens Consultatiemodel 
voorgesteld en in rollenspelen ingeoefend. Maar de communi-
catietechnieken kennen betekent nog niet dat een consultatie 
tot een goed einde wordt gebracht.2 Consultatietraining in een 
realistische omgeving, waarbij studenten ‘oefenen’ op patiënten 
die zich in de huisartsenpraktijk aanbieden zonder enscenering 
en onder directe supervisie en terugkoppeling is dan ook een 
absolute meerwaarde.3,4 door dan ook nog gebruik te maken 
van video-opnames worden de consultatievaardigheden op een 
intensieve manier getraind.5,6 dit artikel is een samenvatting van 
de overigens zeer beperkte internationale literatuur over video-
consultaties en de 35 jaren ervaring waarop de universitaire 
groepspraktijk in leuven kan buigen. achtereenvolgens worden 
de drempels besproken, de zinvolheid van feedback, de leer-
momenten en de praktische organisatie van video-consultatie. 

voorbErEiding oP dE oPnaME
Opnameapparatuur
de kwaliteit van de opnameapparatuur is uiteraard belang-
rijk maar de meeste moderne beelddragers voldoen ruim- 

schoots (http://videolab.avnet.kuleuven.be). wat de tech-
nische aspecten betreft, moet de aandacht eigenlijk vooral 
gaan naar het positioneren van de patiënt en arts en naar de 
geluidskwaliteit. 

Keuze van de patiënt en type casus
het opnemen van een consultatie vraagt behalve enige tech-
nische ook een inhoudelijke voorbereiding. het spreekt voor 
zich dat niet elke consultatie of elke patiënt even geschikt is 
om te participeren aan een videoconsultatie. de ervaring heeft 
evenwel geleerd dat deze afweging per patiënt en per consul-
tatie moet worden gemaakt. Er bestaat geen prototype van de 
meest geschikte patiënt of consultatie. 

Aanvaardbaarheid en haalbaarheid
voor studenten, docenten, stagemeesters en patiënten voelt 
het onwennig om deel te nemen aan een videoconsulta-
tie. studenten zijn initieel erg argwanend en terughoudend.7 
directe supervisie (dus aanwezigheid van de supervisor) tij-
dens de consultatie wordt zelfs als minder ongemakkelijk 
ervaren dan het uitvoeren van een videoconsultatie. tijdens 
een video-opname moeten de studenten het immers ‘hele-
maal alleen’ doen en is de mogelijkheid om terug te vallen op 
de opleider beperkt. studenten geven aan dat de schroom 
tijdens de opname al snel wegvalt en dat ze zich gesteund 
en daardoor ontspannen voelen. ze geven bovendien aan dat 
de camera amper een belemmering is in het contact met de 
patiënt. hun grootste angst is eerder om incompetent te wor-
den bevonden op medisch vlak. 
voor studenten is de nieuwe omgeving ook wat bevreemdend. 
ze zijn meestal niet echt thuis in de consultatieruimte en kennen 
onvoldoende de routine waaraan de patiënten en de huisarts 
gewend zijn. Een korte rondleiding op voorhand of de student 
laten observeren tijdens een gewone consultatie kan heel wat 
gestuntel voorkomen. 

Rol van de stagemeester
voor docenten en stagemeesters is het begeleiden van een 
videoconsultatie een drukke aangelegenheid. deze huisartsen 
blijven immers verantwoordelijk voor het welbevinden van hun 
patiënt, het observeren van de student en het beheersen van 
de consultatie. de eerste hindernis die de huisarts-opleider 
moet nemen, is de vraag om toestemming aan de patiënt. het 
vertrouwen van de patiënt in zijn huisarts is cruciaal voor het 
verlenen van zijn medewerking aan de consultatie. omdat de 
huisarts zijn patiënten meestal goed kent, zal zijn inschatting 
van het antwoord correct zijn. het is ook de taak van deze 
opleider om patiënten te selecteren: om zeer uiteenlopende 
redenen is niet elke patiënt even geschikt om een videocon-
sultatie te laten doorgaan. de praktijk heeft echter geleerd dat 
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deze ‘selectie’ op basis van een buikgevoel gebeurt en niet op 
basis van de vermeende inhoud van een consultatie, de voor-
geschiedenis van de patiënt of andere welomschreven patiënt-
gerelateerde kenmerken. 

tijdEns dE oPnaME
tijdens de consultatie moet de huisarts-opleider de patiënt 
nauwkeurig volgen om er zeker van te zijn dat zijn hulpvraag 
helemaal aan bod komt. de huisarts heeft hierbij oog voor de 
antwoorden van de patiënt maar ook voor zijn houding en zijn 
gedragingen naar de ‘vreemde’ arts in opleiding. in de eerste 
minuten wordt al duidelijk of de patiënt zich laat ontwapenen 
door de student en hij zich veilig durft voelen. 
ten tweede vergt het observeren van de student tijdens 
de videoconsultatie (meer dan bij directe supervisie) een 
opperste concentratie van de huisarts-opleider. zowel de 
verbale en de non-verbale communicatie als de klinische 
vaardigheden van de student eisen de aandacht op. de 
observatie moet zich dan bovendien nog vertalen in een 
zinvolle terugkoppeling tijdens de bespreking achteraf. de 
huisarts-opleider let op het taalgebruik van de student, zijn 
inlevingsvermogen, zijn empathie en vaardigheden om de 
patiënt op het gemak te stellen en zijn lichaamstaal. de 
anamnese en de handelingen tijdens het klinisch onderzoek 
vereisen dan weer het opzetten van de medisch-expertbril 
door de opleider. het klinisch onderzoek kan de huisarts-
opleider bovendien vanop een afstand onvoldoende evalue-
ren. het is nuttig om dan even de consultatie te vervoegen. 
dit is meteen een naadloze overgang naar het gezamenlijk 
opstellen van het beleid. 
op basis van het leuvens Consultatiemodel wordt de consul-
tatietraining opgedeeld in leermomenten. in een eerste con-
sultatie wordt gefocust op de aanmelding en de oriëntatie. de 
tweede consultatie traint de anamnese en de overgang naar 
het klinisch onderzoek. tijdens de derde consultatie kunnen 
de studenten in overleg met de huisarts-opleider het beleid 
opstellen en bespreken met de patiënt. 

Begroeting
de begroeting van de patiënt is erg bepalend voor het verdere 
verloop van de consultatie. de student stelt zich bij voorkeur 
met zijn naam voor en vermeldt dat hij dokter in opleiding is. 
de ervaring heeft geleerd dat patiënten allergisch zijn aan het 
woordje ‘stagiair’. Een vriendelijke uitnodiging om plaats te 
nemen stelt de patiënt op zijn gemak. de open houding en 
vraagstelling geeft de patiënt de kans zijn verhaal te doen. 
studenten trappen dan vaak in de valkuil van de ‘inquisitie’: 
ze schakelen snel over op de inventarismodus met gesloten 
vragen en ze vergeten de motieven van de patiënt te ontcij-
feren. studenten geven aan dat deze strategie hen het vei-
ligste gevoel geeft, want ze hebben het gesprek schijnbaar 
onder controle. het omgekeerde gebeurt even vaak: studen-
ten die van de oriëntatiefase een uitgebreid psychosociaal 
diepte-interview maken waar de patiënt zijn zielenroerselen 
op tafel moet gooien. het evenwicht tussen beide situaties is 
broos en vooral gevoed door onzekerheden bij de studenten. 
ze hebben immers geleerd dat een goede bevraging van de 
patiënt een nauwgezette systeemanamnese vereist. 

Anamnese
de anamnese beheersen studenten meestal vrij goed, hoewel 
het moeilijk blijft om de patiënt te laten vertellen zonder onder-
breken. de overgang naar het klinisch onderzoek verloopt weer 
stroever. studenten hebben nooit geleerd de patiënt voor te 
bereiden op wat ze gaan doen en te vertellen wat de patiënt 
moet doen. Een valkuil hier is het zo bekende ‘bedside talking’: 
studenten gaan door met de anamnese terwijl de patiënt onder-
zocht wordt. in het meest ongunstige geval krijgt de patiënt ook 
nog eens de bevindingen meegedeeld. de arts-patiëntrelatie 
tijdens het klinisch onderzoek wordt op die manier erg ver-
stoord: de patiënt ligt of zit kwetsbaar op tafel, ondergaat wat 
de student doet en probeert te anticiperen op de handelingen. 
studenten geven hier vaak aan dat ze zich ongemakkelijk voe-
len bij de stiltes die aan de onderzoekstafel kunnen vallen. de 
patiënten moeten echter op hun gemak gesteld worden en 
geïnformeerd worden over wat gaat komen. 

Beleid en bespreking met de patiënt
het beleid wordt besproken in overleg met de opleider op een 
rustige plek buiten de consultatieruimte. studenten zijn gewend 
de bevindingen en de therapeutische consequenties in een 
adem mee te delen. Er blijft dan weinig ruimte voor de inbreng 
van de patiënt. in een gefaseerde mededeling wordt eerst 
gepolst of de patiënt de informatie kan verwerken. vervolgens 
wordt een beleid voorgesteld met ruimte voor onderhandeling 
en vragen. studenten vinden het bevreemdend dat patiënten 
steeds een inbreng hebben in het beleid dat de arts als expert 
voorstelt. door ze tijdens de voorbereiding te wijzen op de ver-
schillende beleidsopties, wordt de onderhandeling voor hen 
aanvaardbaarder. 

na dE oPnaME
Terugkoppeling door docenten,  
medestudenten en patiënten
bij elke evaluatie en observatie hoort terugkoppeling om van 
een leermoment een zinvol gebeuren te maken.4 het gebruik 
van beeldmateriaal faciliteert dit proces in belangrijke mate.5 
het maakt dan ook niet uit of deze terugkoppeling meteen na of 
op een meer geschikt moment wordt gegeven. toch wordt elke 

KERNPuNTEN

Video-opnames met feedback en remediëring zijn een krachtig 
instrument om communicatievaardigheden te trainen en 
vervolmaken. 

Bij de voorbereiding  van video-opnames zijn er  een aantal 
inhoudelijke en technische hindernissen, zoals het vinden van 
een geschikt consultatiemoment, het gebruiksklaar maken van 
de apparatuur en afspraken met de patiënt en stagemeester.

De initiële argwaan bij zowel de patiënt als de student en 
stagemeester verdwijnt meestal snel ten voordele van de 
waardering van het leermoment.

Het gebruik van video-opnames ter bespreking en evaluatie 
van de consultatievaardigheden heeft ondanks een aantal 
onterechte weerstanden, een belangrijke meerwaarde in de 
opleiding.
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vorm van terugkoppeling het best voorbereid: korte notities tij-
dens de observatie, aan de hand van een gestandaardiseerd 
scoreformulier, bij het herbekijken.8-10

Terugkoppeling door de patiënt
de patiënt kan ook een rol spelen in de terugkoppeling met 
de student.11 onderzoek kon echter tot nu de meerwaarde van 
deze interventie tijdens praktijkstages niet onvoorwaardelijk 
bevestigen. Patiënten reageren meestal erg positief als de stu-
dent vriendelijk, voornaam en empatisch is. studenten die wat 
stroever of minder taalvaardig zijn, kunnen vaak op heel wat 
minder krediet rekenen. we mogen ook niet vergeten dat elke 
huisarts, op irrationele en onverklaarbare gronden, een bepaald 

type patiënt aantrekt. het gebeurt dan ook wel eens dat het 
gewoon niet klikt met de student, terwijl deze toch een goede 
consultatie voert. 

Terugkoppeling door de stagemeester
de directe terugkoppeling verloopt het meest efficiënt als er 
een vast schema wordt gevolgd.12 het Common ground for-
mulier voor Communicatie is een overzichtelijk en bevattelijk 
instrument. het nadeel is uiteraard dat notitie ten koste van 
de observatie gebeurt. Ervaren opleiders geven aan dat ze 
gestructureerd observeren zonder hulpmiddelen, hoewel een 
geheugensteuntje natuurlijk altijd meegenomen is. terugkop-
peling is vooral efficiënt als niet enkel de negatieve aspecten 

EEn vidEo-oPnaME in dE PraKtijK 
in de meest ideale omstandigheden voert de student de consultatie alleen uit onder supervisie via een beeldscherm van de 
opleider. de opleider is dan fysiek niet in de ruimte aanwezig, maar kan op elk moment ingrijpen. 

Voorbereiding
 ∙ bespreek met de student welk type casus  wordt opgenomen:

 ∙ inhoudelijk: soort pathologie, technische vaardigheid, psychosociale problematiek, opvolging … het is niet de bedoe-
ling dat de student zich hopeloos vastrijdt in een niet-vertrouwde problematiek.

 ∙ type patiënt: welk type patiënt leent zich voor deze opname? de patiënt moet niet alleen expliciet akkoord gaan met 
een opname maar hij/zij moet dit ook aankunnen (voldoende communicatieve en sociale vaardigheden bezitten).

 ∙ bespreek de consultatie met de patiënt:
 ∙ spreek een rustig moment af met de patiënt en brief hem/haar kort over de doelstelling van de video-opname. Maak 
duidelijk dat de fragmenten enkel worden gebruikt voor didactische doeleinden en dat ze gewist worden na de 
bespreking. 

 ∙ informed consent: laat de patiënt zijn toestemming voor de camera herhalen!
 ∙ spreek af of de stagemeester aanwezig is tijdens de consultatie. voordeel: ondersteuning indien nodig. nadeel: sto-
rende interactie, student die zich ongemakkelijk voelt.

Opname
 ∙ opnameapparatuur:

 ∙ de beeldkwaliteit is over het algemeen goed.
 ∙ de beperkende factor is het geluid: een externe microfoon is de oplossing.
 ∙ opnames in avi zijn geluidstechnisch beter dan in MPEg-formaat.

 ∙ Plaats de apparatuur op een niet-storende plaats:
 ∙ breng de student en de patiënt in beeld.
 ∙ schakel achtergrondgeluiden uit (radio wachtzaal, telefoon, zoemende laptop).
 ∙ zorg voor voldoende licht (eventueel extra bureaulamp plaatsen).
 ∙ indien mogelijk maak dan gebruik van een extra microfoon: de kwaliteit van de opname valt of staat meestal met de 
kwaliteit van het geluid.

 ∙ Maak een korte proefopname zonder patiënt:
 ∙ beperk de consultatie tot een normale tijdsduur (twintigtal minuten).
 ∙ bekijk de opgenomen consultatie vóór het opladen in videolab!
 ∙ ga niet eerst oefenen en dan opnieuw spelen voor opname.

Bespreking met medestudenten
 ∙ de studenten bespreken via videolab (Ku leuven) elkaars video en geven concrete feedback. voor de observatie en 
de bespreking gebruiken ze als hulpmiddel de bijgevoegde instrumenten (Common ground en observatietool video-
bespreking). ze posten deze feedback aan de betrokken student.

 ∙ Met behulp van de bespreking die ze zelf ontvangen, maken ze een kort verslag (enkele zinnen!) over wat ze hebben 
geleerd uit het bekijken en bespreken van hun eigen opname. dit verslag nemen ze mee naar het contactmoment met 
de docent. 

 ∙ de docenten kijken over de schouder van de studenten mee, beantwoorden vragen en lezen de geposte feedback. 
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worden belicht maar als ook de positieve aspecten worden 
bevestigd.10 niet zelden leert de huisarts-opleider ook bij tijdens 
deze observaties. Patiënten voelen zich soms ook bevrijd van 
het beeld dat de huisarts van hen heeft en grijpen de kans om 
hun verhaal aan de onbevooroordeelde jonge collega te doen. 
zo nemen deze consultaties al eens een verrassende wending! 

Terugkoppeling door medestudenten 
terugkoppeling door medestudenten wordt in eerste instantie 
ongemakkelijk ervaren voor beide partijen.6,13,14 de observerende 
student is wat huiverachtig om een ‘gelijke’ of een vriend te 
wijzen op zowel positieve als negatieve aspecten. de geobser-
veerde student is ten aanzien van zijn collega vooral bevreesd 
om te ‘blunderen’. bij het gesprek achteraf beoordelen beiden 
initieel erg mild en blijven ze wat op de vlakte met hun feedback. 
door een goede sturing door de docent ontdooien ze en wor-
den de adviezen en bemerkingen bijzonder leerzaam. studenten 
leren graag van hun collega’s en beoordelen de opmerkingen 
als waardevol en betrouwbaar. Een elektronisch leerplatform 
(bijvoorbeeld videolab, Ku leuven) waar de video’s opgeladen, 
bekeken en besproken kunnen worden, is een efficiënt medium 
in het leerproces. zo kunnen studenten mekaar op een vertrou-
welijke en veilige manier onderrichten in de consultatievoering.15

bEsluit
Consultatietraining heeft een belangrijke bestaansreden naast 
het theoretische communicatieleermodel. het uitvoeren van 
consultaties onder supervisie en met terugkoppeling is, na het 
nemen van een aantal hindernissen, een erg gewaardeerde en 
zinvolle leeractiviteit. argwaan en wantrouwen bij de student, de 
huisarts-opleider en de patiënt ruimen snel baan ten voordele 
van een aangenaam en constructief klimaat. de meerwaarde van 
beeldmateriaal is evident in het bestendigen van het leerproces. 
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wat kunnen we leren van ervaringen uit Nederland?
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