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Hoe gaan huisartsen om met psychische en 
sociale k1achten: voeren zij een gesprek of 
schrijven zij psychofarmaca voor? En als zij 
psychofarmaca voorschrijven, bUjft het 
daar dan bij, of heeft die medicatie vooral 
een ondersteunende functie? 

Uit deze analyse van 172 consulten op 
videoband blijkt dat huisartsen slechts zel
den niet ingaan op expliciet psychisch of 
sociaal geformuleerde klachten. Bij een op 
de drie psychische klachten werden psycho
farmaca voorgeschreven, en in de helft van 
deze gevallen was dat de enige vorm van 
behandeling. Meestal werd (ook) een ge
sprek gevoerd, terwijl er betrekkelijk wei
nig werd verwezen naar psychosociale 
hulpverleners. Er zijn geen aanwijzingen 
dat psychofarmaca werden voorgeschreven 
om de patient snel de deur uit te werken; 
wei bestaat de indruk dat soms door het 
voorschrijven van medica tie een gesprek 
uit de weg werd gegaan. 
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Psychische en sociale 
klachten: gespreksvoering of 
psychofarmaca? 

Inleiding 

Van alle klachten die patienten aan hun 
huisartsen voorleggen, is 10 tot 20 procent 
geformuleerd als een psychische of sociale 
klacht. 1 2 Daarnaast wordt van een sub
stantieel dee I van de rest van het -lichame
lijke - klachtenaanbod aangenomen dat 
psychische aspecten daarbij een rol van 
betekenis spelen. 

De huisarts wordt bij de herkenning en 
behandeling van dit type klachten een be
langrijke rol toegedacht: als 'poortwachter' 
voor de specialistische gezondheidszorg 
wordt hij verondersteld de relevante psy
chische achtergronden te herkennen en 
- zo mogelijk geYntegreerd in de tot ale 
zorgverlening aan de betreffende patient 
- te behandelen. Vereist het betreffende 
psychische of sociale aspect een meer ge
specialiseerde aanpak, dan wordt de huis
arts geacht de patient gericht te verwijzen 
en, behalve als 'poortwachter' ook als 'ver
keersleider' op te treden. 

In aantallen uitgedrukt is het herkennen 
en op een of andere manier zelf afhandelen 
het belangrijkste deel van zijn taak: geschat 
wordt dat 99 procent van alle klachten die 
als mede-psychisch bestempeld worden, en 
95 procent van de klachten die als psychi
sche of sociale klacht door de patient wor
den gepresenteerd, door de huisarts zelf 
worden afgehandeld. 3 

We kunnen hierbij drie soorten acties on
derscheiden: 
- de arts praat met de patient over de 

psychische of sociale kant van zijn pro
blemen; 

- de arts schrijft psychofarmaca voor; 
- de arts volstaat met het geven van ad-

viezen. 

• Praten kan verschillende vormen aanne
men. Bij counseling of een vrije attitude 
interview krijgt de patient de gelegenheid 
te spuien wat hem dwars zit, en ontvangt hij 
daarvoor begrip en belangstelling. 4-6 Deze 
gespreksvorm wordt gekenmerkt door een 
vrij passieve opstelling van de hulpverle
ner, maar daarnaast is er een therapeutisch 
doel. De huisarts kan ook meer gericht te 
werk gaan, en trachten dieper liggende 
oorzaken van de negatieve gevoelens van 

de patient op het spoor te komen, zoals een 
psychotherapeut doet in zijn probleemana
lyse. Hoe ver hij met dergelijke exploreren
de verkenningen wil gaan, en of hij die ook 
wil laten uitmonden in systematische po
gingen tot gedragsverandering, is afhanke
lijk van de persoon van de huisarts. De 
meningen over de vraag of dit een taak van 
de huisarts is, zijn dan ook verdeeld. 7 8 

• 'Het slikken van een tranquillizer staat 
in het fe1le en soms moraliserende licht van 
de maatschappijkritiek', aldus Lamberts en 
Wolgast in 1975, en hetzelfde geldt voor het 
voorschrijven van psychofarmaca.9 Hoewel 
de gedachten over de heilzame werking van 
bijvoorbeeld antidepressiva (mits goed 
voorgeschreven) het afgelopen decennium 
aanzienlijk positiever zijn geworden, is het 
uitschrijven van een recept bij psychische 
klachten nog tamelijk negatief beladen. 
Het zou te vaak neerkomen op symptoom
bestrijding zonder dat de echte oorzaken 
worden aangepakt. Het voorschrijven van 
psychofarmaca kan echter ook een onder
steunende functie hebben. De huisarts kan 
de patient er bijvoorbeeld tevens op wijzen 
dat hij zelf ook het nodige moet do en om 
zijn problemen op te lossen. Een andere 
mogelijkheid is het voorschrijven van psy
chofarmaca als ondersteuning bij een ge
sprekstherapeutische aanpak. 
• Het geven van adviezen is de huisarts 
zeer vertrouwd. Gebeurt dit mete en nadat 
de patient de klacht heeft geuit en de 
diagnose is gesteld, dan kunnen we spreken 
van een directieve werkwijze. Vrolijk e.a. 
achten zo'n benadering eigenlijk niet toe
gesneden op de behandeling van psycho so
ciale klachten; die zijn juist gebaat bij een 
minder oplossingsgerichte en meer verken
nende aanpak. 6 

Hoe worden nu gespreksvoering en medi
camenteuze therapie ten opzichte van el
kaar gewaardeerd? Tegenstanders van het 
voorschrijven van psychofarmaca voeren 
aan dat het uitschrijven van een recept een 
middel voor de arts is om snel van de 
patient af te zijn. Zij worden hierin gesterkt 
door onderzoeksuitkomsten die laten zien 
dat consultduur en het voorschrijven van 
medicijnen een negatief verband met el
kaar hebben. ll 12 

Wartman e.a. rapporteren dat patienten 
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die een recept kregen, ontevredener waren 
over de sfeer rond het doktersbezoek, dan 
patienten die geen recept kregen. De au
teurs suggereren dat een recept gezien 
wordt als een slecht surrogaat voor andere, 
meer betekenisvolle communicatie. 12 Een 
recept voor psychofarmaca zou dus opge
vat worden als 'de dokter heeft geen tijd 
voor me' terwijl een counselingsgesprek tot 
de omgekeerde reactie zou kunnen leiden. 

Dat medicijnen soms vaker worden voor
geschreven om een gesprek uit de weg te 
gaan, is beschreven door Hadsall et al. 13 Zij 
signaleren deze werkwijze voornamelijk bij 
jonge artsen die ongetraind zijn op het 
gebied van psychosociale problemen. In de 
veronderstelling dat het de medica tie is die 
voor onderscheid zorgt in de behandeling 
van ziekten, vervangen zij consultatie door 
het geven van medicijnen. 

Vit dit alles komt de vraag naar voren of 
huisartsen niet veel te snel naar het recep
tenbloc grijpen, in plaats van de patient de 
gelegenheid te geven over zijn problemen 
te praten, uit te huilen en begrip te ontvan
gen. Het voorschrijven van psychofarmaca 
zou dan functioneren als middel tot tijds
besparing en het vermijden van een ge
sprek over de problematiek. 

Indien recepten inderdaad met dit doel 
worden uitgeschreven, en indien psycho
trope middelen nog even frequent worden 
voorgeschreven als in de zeventiger jaren 
werd gesignaleerd, dan achten wij dat een 
kwalijke zaak. Het grootste deel van de 
patienten met psychische klachten is im
mers afhankelijk van de huisarts. Wordt 
men op een dergelijke wijze behandeld, 
dan zullen de klachten waarschijnlijk aan
houden en ontstaat een groep chronische 
patienten. 

Het is daarom van belang te onderzoe
ken hoe de huisarts in de praktijk handelt, 
en in welke mate hij voor de verschillende 
benaderingen kiest. Aan de orde komen 
drie onderzoeksvragen: 
• Welke reactiemogelijkheden hanteert 

de huisarts wanneer hij wordt gecon
fronteerd met psychische en sociale 
klachten? 

• Welke functie heeft het voorschrijven 
van psychofarmaca binnen de behande
ling? 
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• Welke verhouding bestaat er tussen het 
voorschrijven van psychofarmaca en ge
spreksvoering? 

Methode 

Selectie materiaal 
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt 
van video-opnamen van 1569 huisartscon
sulten door 30 huisartsen, die voor eerder 
onderzoek zijn verzameld. Omtrent de re
presentativiteit van dit materiaal is het no
dige vermeld in het betreffende onder
zoeksverslag. 14 

Voor onze analyses werden uit dit be
stand alle 172 consulten geselecteerd, 
waarin de patient volgens de observatoren 
klachten uitte van psychische of sociale 
aard, en daarvoor de hulp van de huisarts 
inriep. Tweederde van het totaal aan psy
chofarmaca wordt bij deze klachten voor
geschreven.2 Het onderzoeksmateriaal is 
dus beperkt tot hulpvragen met een expli
ciet psychisch of sociaal karakter ('ik voel 
me depressief'; 'mijn vrouw en ik gaan 
scheiden') en de vee I grotere categorie 
somatisch gepresenteerde klachten met 
(volgens de huisarts) psychische achter
gronden zijn buiten beschouwing gelaten. 

De klacht van de patient werd gecodeerd 
met behulp van de RFE-classificatie. 1 Vit 
eerder onderzoek is gebleken dat ook bui
tenstaanders goed in staat zijn om hiermee 
klachten en psychosociale items te co
deren. 15 

Niet alle gepresenteerde psychische of 
sociale klachten zijn in de analyses opgeno
men. Vitgesloten werden 'secundaire' 
klachten, die terloops in het consult ter 
sprake werden gebracht ('nu ik hier toch 
ben ... '). Tot de primaire klachten werden 
die klachten gerekend die volgens de obser
vator de aanleiding vormden voor het be
zoek aan de huisarts. 

Ais de psychische klachten kwamen we 
in deze consulten voornamelijk tegen: sla
peloosheid, stress-reacties, oververmoeid
heid, depressiviteit, neurosen en hypo
chondrische klachten. De sociale klachten 
betroffen onder andere: problemen op het 
werk, relatieproblemen, seksuele proble
men, problemen rond behuizing of inwo
nende familieleden, en problemen met an
dere hulpverleners. 

Reactiemogelijkheden 
We onderscheiden de volgende mogelijk
heden om op de psychosociale klachten te 
reageren: 
- somatische aanpak (voorschrijven van 

psychofarmaca of verwijzen naar een 
niet-psychosociale hulpverlener - zie ka
der op pag. 91); 

- praten over psychosociale aspecten 
(waarbij weer vijf subcategorieen zijn 
onderscheiden - zie kader op pag. 91); 

- geven van algemene adviezen; 
- verwijzen naar een psychosociale hulp-

verlener of instantie. 
- teruggeven van de problematiek aan de 

patient: hemzelf het probleem laten op
lossen. 

De overeenstemming tussen de observato
ren over deze categorieen varieerde van 81 
tot 94 procent. Cohen's Kappa, die corri
geert voor de toevalskans op overeenstem
ming, bedroeg .59 voor actieve gespreks
voering, .76 voor passieve gespreksvoering 
en .71 voor het geven van adviezen, maar 
slechts .26 voor het voorschrijven van me
dicijnen. Dit laatste aspect is daarom in alle 
geselecteerde consulten opnieuw geobser
veerd. 

Functie voorschrijven psychofarmaca 
Voor het beantwoorden van de tweede 
onderzoeksvraag werd allereerst gekeken 
naar de functie die de medica tie vervulde 
wanneer er een recept voor psychofarmaca 
werd uitgeschreven. De observator beoor
deelde die functie aan de hand van de 
gespreksinhoud. Er werd uitgegaan van het 
volgende onderscheid: 
• De therapeutische werking wordt aileen 
in de medicatie gezocht. In dit geval hoort 
de arts bijvoorbeeld de nerveuze klachten 
aan en reageert daarop met: 'V moet deze 
medicijnen maar es een tijdje innemen'. 
Het is in zo'n geval niet uitgesloten dat de 
arts tijdens zijn oordeelsvorming diepgra
vend op de problematiek ingaat (we noe
men dat in het kader van onze gespreksin
deling 'explorerend'), maar de oplossing 
wordt in het medicijngebruik gezocht. 
• De medica tie heeft een ondersteunende 
functie. Naast het recept geeft de arts ook 
andere adviezen en wordt aangegeven dat 
de primaire oplossing niet bij het medicijn 
ligt. Een voorbeeld hiervan is: 'Ik geef 
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u wat tabletjes om het in de hand te hou
den, maar u moet er toch zelf uitkomen, of 
'wat pilletjes zodat u wat in huis heeft als er 
wat voorvalt'. Zo'n ondersteunende func
tie wordt ook vaak uit de vervolgafspraken 
afgeleid: 'en dan komt u de volgende week 
woensdag terug, dan praten we er verder 
over'. 

Daarnaast is gekeken naar een aantal con
sultkenmerken als: de duur van de consul
ten (gemeten van het moment van binnen
komst van de patient in het vertrek), het 
aantal klachten dat in het consult is gepre
senteerd volgens telling van de observato
ren, en de leeftijd en het geslacht van de 
patient volgens opgave van de arts. 

Tabel 1 Voorschrijven van psychofarmaca bij 172 consulten met psychische of sociale 
klachten. Aantallen. 

Soort 
klacht 

Psychisch 
Sociaal 

Somatische aanpak 

Uitsluitend 
psychofarmaca 

24 

Bij de somatische aanpak onderkent de arts 
de rol van psychosociale aspecten en komt 
hieraan tegemoet door middel van: 
- het voorschrijven van psychofarmaca; 
- een verwijzing naar een niet-psychosoci-

ale hulpverlener (bijvoorbeeld naar een 
specialist om angst voor een ziekte weg 
te nemen of naar en fysiotherapeut om 
zich te leren ontspannen). 

Of er een recept voor psychofarmaca werd 
uitgeschreven, werd afgeleid uit de inhoud 
van het gesprek. Herhaalrecepten die door 
de assistenten werden uitgeschreven zon
der dat er in het gesprek over werd gerept, 
zijn door ons gemist. Omdat het een obser
vatie-onderzoek betreft, waarbij nauwkeu
rige registratiegegevens van de kant van de 
huisarts ontbreken, is de exacte inhoud van 
het recept vaak onbekend. Placebo-achtige 
middelen die door de arts gepresenteerd 
worden als psychofarmaca ('neemt u nu 
eens deze pilletjes, als u niet kunt slapen'), 
zijn meegeteld als echte psychofarmaca. 
Een nadere specificatie van het type medi
cijn is niet mogelijk. Daar gaat het in dit 
onderzoek ook niet om. We hebben niet de 
pretentie de farmacologische accuratesse 
van de huisarts te onderzoeken, maar zijn 
ge'interesseerd in de functie die het voor
schrijven van een medicijn in het algemeen 
heeft, als een mogelijk reactie op psychoso
ciale aspecten in het consult. 
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Psychofarmaca 
als ondersteuning 

22 
3 

Praten 

Geen Totaal 
psychofarmaca 

81 127 
42 45 

Er werden vijf subcategorieen onder
scheiden: 
- aanhorend: de arts laat de patient praten 

zonder er verder iets aan toe te voegen; 
- geruststellend: de arts probeert de door 

hem onderkende angst of ongerustheid 
te verminderen; 

- steunend: de arts erkent de zwaarte van 
het probleem, geeft daarin steun, zonder 
naar verbetering te (kunnen) zoeken; 

- explorerend: de arts probeert door mid
del van vragen het probleem te analyse
ren en naar mogelijke oplossingen te 
zoeken; 

- inzichtbevorderend:de arts verklaart het 
verband tussen probleem of gedrag (en 
legt uit waarom de door hem voorgestel
de oplossing zou kunnen helpen); 

De eerste drie subcategorieen zijn passief 
van aard, de twee laatste vereisen een ac
tiever deelname van de arts. 

Verhouding psychofarmaca en 
gespreksvoering 
De derde onderzoeksvraag wordt be ant
woord door de gespreksinhoud te relateren 
aan het al dan niet voorschrijven van psy
chofarmaca. 

Resultaten 

Geanalyseerd zijn 127 consulten met psy
chische klachten en 45 met een sociale 
reden voor contact (respectievelijk 8 en 
3 procent van de 1569 consulten). Deze 
percentages wijken niet sterk af van de 
vertegenwoordiging van deze klachten in 
de totale videotheek van het NIVEL (2690 
consulten met respectievelijk 6 en 4 procent 
psychische c.q. sociale klachten), die op 
zijn beurt weer grote overeenkomsten in 
klachtenaanbod vertoont met nationale en 
internationale morbiditeitsregistraties. 2 

Reactiemogelijkheden 
Bij de psychische klachten ging de huisarts 
in 12 procent van de gevallen niet in op de 
problematiek. Sociale klachten werden in 
4 procent van de gevallen genegeerd. 

De huisarts voerde even vaak een ge
sprek bij de psychische als bij de sociale 
klachten. De psychische klachten bleken 
echter eerder aanleiding te geven tot een 
explorerend of inzicht-bevorderend ge
sprek dan de sociale klachten, waar de 
huisarts vaker de rol van passieve luisteraar 
vervulde. 

Het voorschrijven van psychofarmaca 
geschiedde niet automatisch bij iedere 
klacht. Bij de psychische klachten eindigde 
het consult in 36 procent van de gevallen 
met een recept; de sociale klachten gaven 
in maar 3 van de 45 gevallen aanleiding tot 
het uitschrij 'en van een recept. 

Adviezen werden vaker gegeven bij soci
ale klachten. Verwijzen naar een psychoso
ciale hulpverlener of het teruggeven van de 
problematiek aan de patient kwam bij psy
chische en sociale klachten even vaak voor: 
in ongeveer een van de tien gevallen. 

Functie voorschrijven psychofarmaca 
In tabel 1 zien we dat wanneer psychofar
maca werden voorgeschreven, de medica
tie in de helft van de gevallen de enige 
'agens' was. Voorbeelden zijn: 
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• Een vrouw met nerveuze klachten en 
spanningen vraagt om hetzelfde recept (Va
lium®). Ze ziet wei verband tussen haar 
klachten en de seizoenen en zegt dat het in 
de familie zit: 'De ene heeft suikerziekte en 
de andere heeft dat'. De arts Ok zie wei dat 
je er geen misbruik van maakt') geeft een 
herhalingsrecept. 
• Een vrouw die regelmatig komt met 
klachten van depressieve aard voelt zich 
down en sjacherijnig en klaagt over hoofd
pijn. De arts reageert als voigt: 'Wat is uw 
vraag of denkt u van nou ik kom het maar es 
even vertellen?' Verderop in het gesprek 
vraagt hij: 'Temesta'tjes heeft u nog ge
noeg?'. De patiente: 'Ik denk dat ik daar de 
eerste jaren niet vanaf kom '. Er wordt 
verder niet op ingegaan. 

In de andere helft van de consulten vervult 
de medicatie een ondersteunende functie 
bij meer essentiele hulpverlening in de 
vorm van een gesprek of een advies ('ver
werking' of 'u kunt er zelf ook iets aan 
doen'). Voorbeelden: 
• Een man heeft te kampen met span
ningsklachten door ontslag en daaruit 
voortvloeiende financiele problemen. De 
arts ('Vertel maar') geeft hem de ruimte om 
eerst over zijn problemen te spuien. Daarna 
wordt ingegaan op de mogelijkheden om de 
situatie te veranderen. De arts: 'Ik zou je 
stellig aanraden om door te gaan met solli
citeren. Wat zijn de mogelijkheden voor 
ander werk?' Tenslotte brengt de arts de 
medicatie ter sprake. 'Helpen die tabletjes 
om het een beetje onder controle te hou
den? Hoe slaap je 's nachts? Ik zal je nog 
iets van die tabletjes voorschrijven, zodat je 
in ieder geval fatsoenlijk kunt slapen. ' 
• Bij een man met afkickproblemen bij 
alcoholverslaving neemt de arts aile tijd om 
de problematiek te bespreken. Uit het ge
sprek blijkt dat ook de woonsituatie en het 
feit dat de man zonder werk is, problemen 
opleveren. De man heeft er veel moeite mee 
de alcohol te laten staan en twijfelt aan het 
effect van de medicijnen. De arts: 'Noch de 
tabletten, noch de drank lossen iets op'. 
Vervolgens doet hij een aantal suggesties 
om werk en een andere woning te vinden. 
Daarna vraagt hij: 'Wou je nog pillen heb
ben?' De patient: 'Helpen ze dan?' Arts: 
'Nee helpt geen bal, nee'. Patient: 'la, geef 
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ze maar weer mee dan. ' De arts: 'Die pillen 
zijn gewoon een noodoplossing, zeg maar. ' 

Er werd een significant leeftijdverschil (p 
<0.01) gevonden tussen patienten die weI 
en patienten die geen medicatie kregen: in 
de consult en waar een recept werd uitge
schreven, waren de patienten gemiddeld 
ouder. Patienten die medicatie kregen 
voorgeschreven in combinatie met een on
dersteunend gesprek, waren meestal jon
ger dan patienten bij wie de medicatie de 
enige vorm van behandeling was (tabel 2, 
p <.02). Koos de arts ervoor om de proble
matiek uitsluitend door middel van medica
tie te dempen, dan ging het dus in veel 
gevallen om oudere patienten. Ook kwa
men voor deze benadering relatief veel 

vrouwen in aanmerking. De manlvrouw
verhouding was in dit geval 1/3, tegenover 
1/2 wanneer er geen psychofarmaca werden 
voorgeschreven. Mannen kregen relatief 
vaker medicatie als ondersteuning, naast 
een therapeutisch gespre~ of de raad om er 
'zelf ook mee aan de slag te gaan' . Het gaat 
hier overigens niet om significante verschil
len tussen mannen en vrouwen. 

Functie voorschrijven psychofarmaca 
Vit tabel 3 blijkt dat de consulten waarin 
psychofarmaca 'het werk zouden moeten 
doen', duidelijk vaker van korte duur zijn 
dan consulten waarin de medicatie is voor
geschreven als ondersteuning, of waarin is 
afgezien van een medicamenteuze behan
deling. Om hieruit nu te concluderen dat de 

Tabel 2 Gemiddelde leeftijd patienten en percentage vrouwen bij 172 consulten met 
psychische of sociale klachten naar voorschrijven psychofarmaca. 

Gemiddelde leeftijd patient 
Percentage vrouwen 

Uitsluitend 
psychofarmaca 

In = 24} 

x sd 

57 16 
75 

Psychofarmaca Geen 
als ondersteuning psychofarmaca 

In = 25} In = 123} 

x sd x sd 

45 17 41 16 
58 66 

Tabel 3 Duur van 127 consulten met psychische klachten naar voorschrijven psychofar
maca. Percentages. 

Duur Uitsluitend Psychofarmaca Geen 
consult psychofarmaca als ondersteuning psychofarmaca 

n = 24 n = 22 n = 81 

o - 6 minuten 29 14 9 
6 - 12 minuten 50 45 46 
> 12 minuten 21 41 46 

Chi2 = 8.4 (p<.02); df = 2 (le kolom vs 2e en 3e kolom). 

Tabel 4 Aantal klachten tijdens 127 consulten met psychische klachten naar voorschrijven 
psychofarmaca. Percentages. 

Aantal klachten Uitsluitend Psychofarmaca Geen 
in consult psychofarmaca als ondersteuning psychofarmaca 

n = 24 n = 22 n = 81 

1 58 50 38 
2 42 27 46 
;:.3 23 16 

Chi2 = 6.19 (p<.05); df = 2 (le kolom vs 2e en 3e kolom). 
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patient in de eerstgenoemde consulten met 
een pil 'de deur is uitgewerkt' is echter 
voorbarig; vaak is het aantal gepresenteer
de klachten verantwoordelijk voor de leng
te van het consult: hoe groter het aantal 
klachten, des te langer het consult? 

Tabel 4 laat zien dat in de consulten 
waarin aileen medicatie werd gegeven, re
latief minder klachten werden gepresen
teerd. Het is dus mogelijk dat uitsluitend 
het geringe aantal klachten bepalend is 
geweest voor de duur van deze consulten. 
Om voor een mogelijk effect van het aantal 
klachten te controleren, bezien we de leng
te en klachtbehandeling van de consulten 
met een klacht (tabel 5). Dan blijkt dat, 
vergeleken met andere consultcategorieen, 
de consulten waarin aileen medicatie werd 
voorgeschreven, niet vaker van korte duur 
waren dan aan het toeval kan worden toe
geschreven. 

Het aantal klachten was dus verantwoor
delijk voor de gesignaleerde verschillen in 
consultlengte. In de consulten waarin ai
leen medicatie werd gegeven, werd de pa
tient dus niet sneller buiten de deur gezet 
dan in andere gevallen. Dat pleit tegen de 

veronderstelling dat psychofarmaca ge
bruikt zouden worden om tijd te besparen. 

Verhouding psychofannaca en 
gespreksvoering 
In de consulten waarin aileen medica tie 
werd gegeven, yond vrij vaak geen gesprek 
over de problematiek plaats (tabel 6). 
Yond er wei een gesprek plaats, dan be
perkte de arts zich voornamelijk tot het 
aanhoren van de problem en dan wei het 
steunen of geruststellen van de patient. De 
consulten waarin psychofarmaca onder
steunend werden voorschreven, waren 
over het algemeen intensiever. De arts was 
in 45 procent van de gevallen een actieve 
gesprekspartner die de problematiek pro
beerde te verhelderen of de patient meer 
inzicht in zijn situatie gaf. 

Werd er geen recept uitgeschreven, dan 
ging de arts meestal in een gesprek op de 
problemen in. Dat gesprek was in meer dan 
de helft van de gevallen explorerend of 
inzicht-bevorderend van aard. 

Kenmerkend voor de categorie consulten 
zonder psychofarmaca zijn de zeer uit-

Tabel 5 Duur van 54 consulten met een psychische klacht naar voorschrijven psychofar
maca. Aantallen. 

Duur Uitsluitend Psychofarmaca Geen 
consult psychofarmaca als ondersteuning psychofarmaca 

n = 24 n = 22 n = 81 

0- 6 minuten 4 2 5 
7 - 12 minuten 7 5 11 
'" 12 minuten 3 4 13 

Chi2 = 2.1 (n.s); df = 2 (Ie kolom vs 2e en 3e kolom). 

Tabel 6 Soort gesprek bij 127 consulten met psychische klachten naar voorschrijven 
psychofarmaca. 

Kenmerken Uitsluitend Psychofarmaca Geen 
gesprek psychofarmaca als ondersteuning psychofarmaca 

n = 24 n = 22 n = 81 

Actief (aanhoren, steunen, 
ger-uststellen) 42 27 36 
Actief praten (exploreren, 
inzicht, bevorderen) 17 45 53 
Geen gesprek 42 27 11 
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eenlopende benaderingswijzen. We geven 
enkele voorbeelden: 
• Een vrouw komt met hyperventila
tieklachten op het spreekuur. Ze is bang dat 
ze het aan haar hart heeft, en heeft angst 
voor de dood. De arts stelt haar gerust door 
middel van lichamelijk onderzoek en een 
gesprek. 

Patii!nte: 'Het is niet mijn hart?' 
Arts: 'Ik denk dat je je lichamelijk niet 

bezorgd hoeft te maken. Je voelt het wei, 
die pijn is er ook wel- niet voor niets wordt 
je bang - maar dat wil niet zeggen dat je 
echt dood gaat ... Meer mensen hebben er 
last van, die leven er overheen, maar 
u wordt bang als u wat voelt ... Ik denk dat 't 
meeste bij u door spanningen komt. ' 

De arts bee·indigt het consult met een 
advies: 'Als u echt in paniek raakt, pro beer 
dan af en toe een tijdje uw adem in te 
houden. Het gaat er eigenlijk om dat u zich 
concentreert op iets anders op zo'n mo
ment'. 
• Maar het kan ook anders gaan, zoals in 
het volgende geval: 
Een patie·nt komt op het spreekuur met 
ademhalingsklachten, waarop de arts rea
geert met: 'Maak de borst maar bloot'. Op 
het diagnoseformulier wordt 'hyperventila
tie' genoteerd, maar de arts brengt het niet 
ter sprake. Hij volstaat met het geven van 
een advies: 'Blijf maar een paar dagen thuis 
om wat orde op zaken te stellen? 

• Soms constateert de arts wei dat het 
psychisch is, maar gaat hij er verder niet op 
in, en geeft hij de problematiek als het ware 
terug aan de patient. 
• Het omgekeerde komt eveneens voor: 
hoewel de arts duidelijk een verband legt 
tussen de klachten en spanningen, wi! de 
patient er niet 'aan' en vraagt hij om een 
puur lichamelijke aanpak. De arts geeft 
tabletjes tegen spierpijn, maar: 'Als die 
medicijnen niet help en gooi ik het toch op 
spanningen, ik denk dat we dan meer in die 
richting moet zoeken. U komt op mij ook 
veel gespannener over dan anders'. 
• Sommige consulten benaderen een vorm 
een psychotherapeutische opvang. Vit een 
van de consulten blijkt bijvoorbeeld dat de 
huisarts regelmatig een uur uittrekt voor 
een begeleidingsgesprek bij een vrouw met 
psychogene pijnklachten. Ook patienten 
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met depressieve klachten worden vaak in
tensief door huisartsen begeleid. 
• Anderzijds zijn er gevallen waarbij het 
grootste gedeelte van het consult puur so
matisch is en veel tijd besteed wordt aan 
lichamelijk onderzoek. De psychische ach
tergronden komen dan soms in het geheel 
niet ter sprake, in andere gevallen weI: 'Het 
heeft ook een beetje met uw levensverhou
ding te maken, he. U heeft een beetje een 
gespannen houding, dat trekt dan aan die 
spieren' . 

Beschouwing 

Van de mogelijkheden die de huisarts tot 
zijn beschikking heeft bij psychische of 
sociale klachten, is het voeren van een 
gesprek de meest gehanteerde. Medicijnen 
worden in ruim een derde van de consult en 
met psychische klachten voorgeschreven. 
Op sociale klachten reageert de arts vaker 
met het geven van een advies dan met 
medicatie. In een minderheid van de geval
len verwijst de arts naar een psychosociale 
hulpverlener. 

Het idee dat het voorschrijven van psy
chofarmaca gehanteerd zou worden als 
tijdsbesparing, moet in zijn algemeenheid 
worden verworpen. Een minderheid van de 
consulten waarin medicatie wordt gegeven, 
duurt kort: dit zijn tevens de consulten 
waarin de minste klachten ter sprake 
komen. 

Aanwijzingen voor het uitschrijven van 
een recept als middel om een 'therapeu
tisch' gesprek uit de weg te gaan, zijn echter 
weI gevonden. Consulten waarin aIleen 
medicatie wordt gegeven, zijn ook wat ge
spreksvoering betreft het minst intensief. 
Patienten blijken in deze consulten gemid
deld wat ouder te zijn. 

Pillen en praten sluiten elkaar over het 
algemeen niet uit. In tweederde van de 
gevallen waarin medicatie wordt voorge
schreven, gaat de arts ook door middel van 
een gesprek in op de problematiek en is er 
ruimte voor de patient om zijn problemen 
en klachten te uiten. De patient wordt maar 
in een minderheid van de gevallen met 
uitsluitend medicatie 'afgescheept'. 

Vergelijkbare resultaten meldt Hiday, 
die de handelwijze van Amerikaanse artsen 
bij psychische problemen onderzocht. 16 In 
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6 pro cent van de gevallen werden uitslui
tend psychofarmaca voorgeschreven, in 33 
pro cent combineerde men psychofarmaca 
en counseling, en in 55 procent was sprake 
van uitsluitend counseling en/of advies. 

Dit overzicht maakt het een en ander dui
delijk over hetgeen men bij de behandeling 
van psychosociale klachten van de huisarts 
mag verwachten. 

In het huidige volksgezondheidsbeleid17 

wordt de behandeling van lichtere psycho
sociale problematiek overgelaten aan de 
eerstelijn, in casu de huisarts en het alge
meen maatschappelijk werk. Lamberts 
heeft hierover opgemerkt dat systematisch 
en methodisch optreden als veranderings
desdundige geen taak van de huisarts is.? 
Hier hebben Starn en Postma tegenover 
gesteld dat het handelen van de huisarts in 
principe niet zo afwijkt van dat van een 
psychotherapeut, maar dat het de setting is 
die verschilt. Methodisch werken en pre
ventie van somatische fixatie zouden ka
ders bieden om de huisartsgeneeskunde 
geschikt te maken voor de behandeling van 
probleempatienten.8 Wij hebben de nei
ging, op basis van onze observaties, om 
Lamberts' redenering te volgen. 

Op grond van ons onderzoek kunnen we 
niets zeggen over de wijze waarop de huis
arts tot zijn probleemdefinitie komt. Het 
handelen van de door ons bestudeerde 
artsen na de vasts telling van het probleem 
laat zich echter niet als psychotherapie 
betitelen. Het gaat om een aanpak die 
- mits in andere opzichten volgens de rege
len der kunst uitgev08rd - de patient vaak 
zal helpen door een moeilijke periode heen 
te komen. In dat opzicht is het van belang 
dat we constateerden dat patienten zelden 
een recept krijgen voorgeschoteld om ze de 
deur uit te werken. In essentie mist deze 
steunende benadering echter de systema
tiek en planmatigheid die kenmerkend zijn 
voor psychotherapie. 

We constateerden dat de huisarts in een 
aantal gevallen de patient voor een langdu
rig gesprek buiten de normale spreekuurtij
den terugbestelde. Dergelijke afspraken 
zijn systematisch gemist met onze video
opnamen, die immers doorsnee spreekuren 
betroffen. Afgaande op het gedragsreper
toire dat huisartsen tijdens het spreekuur 

ten toon spreidden, stellen we ons voor dat 
deze langere sessies voornamelijk een 
counselend karakter zullen hebben, het
geen bijvoorbeeld bij klachten van depres
sieve aard in combinatie met antidepressiva 
een veelbelovende aanpak genoemd 
wordt, die de voorkeur verdient boven een 
louter medicinale aanpak. 18 19 

De huisarts als steunpilaar dus, niet als 
change-agent, zoals ook door door Huygen 
wordt gebillijkt, omdat veel psychische 
klachten die de huisarts ziet, toch van tijde
lijke aard zijn. Actief en empathisch luiste
ren is dan geboden. Daarnaast onder
scheidt hij de groep waarvan de psychische 
klachten telKens terugkomen. Huygen acht 
het niet realistisch voor een huisarts om die 
patient en te 'genezen'. Indien hij niet ver
wijst, zal hij de patient moeten leren daar
voor enige mate van acceptatie te ontwik
kelen en hem daarbij helpen,z° 

Uitgaand van een dergelijke functieom
schrijving moe ten we constateren dat de 
door ons bestudeerde arts en een dergelijke 
rol in de meeste gevallen weI vervuIlen, en 
dat hun prescriptie ook vaak binnen deze 
rol van ondersteuner moet worden op
gevat. 

Literatuur 
1 Lamberts H, Mead S, Wood M. Waarom gaat 

iemand naar de huisarts? Huisarts Wet 1984; 
27: 234-44. 

2 Verhaak PFM. Dokters in beeld. Utrecht: 
NIVEL, 1987. 

3 Verhaak PFM, Van Busschbach JT. Hoe han
teren huisartsen psychische klachten? Maand
blad Geestelijke Volksgezondheid 1986; 41: 
475-92. 

4 Van Dorp C. Luisteren naar patienten. Lo
chern: De Tijdstroom, 1977. 

5 Rogers C. Counseling and psychotherapy: 
newer concepts in practice. Houghton Miffin 
Comp, California, 1942. 

6 Vrolijk A, Dijkema MF, Timmerman G. Ge
spreksmodellen. Alphen aid Rijn: Samsom, 
1972. 

7 Lamberts H. Psychotherapie: geen taak van 
de huisarts. Huisarts Wet 1984; 27(suppl 8): 
13-5. 

8 Starn J, Postma T. Psychotherapie en huis
artsgeneeskunde: meer overeenkomsten dan 
verschillen. Huisarts Wet 1984; 27(suppl 8): 
16-20. 

9 Lamberts H, Wolgast NL. Huisarts en voor
schrijfgedrag in een onderzoek naar het voor-

HUISARTS EN WETENSCHAP 1989; 32(3) 



schrijven van geneesmiddelen. Huisarts Wet 
1975; 18: 321-33. 

10 Bain DJG. The content of physician/patient 
communication in family practice. J Fam 
Pract 1979; 8: 745-53. 

11 Hughes D. Consultation lenght and outcome 
in two groups general practrices. J R Coli Gen 
Pract 1982; 33: 143-7. 

12 Wartman SA, Morlock LL, Malitz FE, Palm 
E. Do prescription adversely affect doctor
patient interactions. Am J Public Health 1981; 
71: 1358-61. 

13 Hadsall RS, Freeman RA, Narwood GJ. Fac
tors related to the prescribing of selected 
psychotropic drugs by primary car psysicians. 
Soc Sci Med 1982; 26: 1747-6. 

14 Verhaak PFM. Interpretatie en behandeling 
van psychosociale klachten in de huisartsprak
tijk. Utrecht: NIVEL, 1986. 

15 Severien R, Van Der Zee J. Registratie/classi
ficatie in de huisartspraktijk - Deel III: de 
haalbaarheid van het centraal coderen van 
klachten, ziekten en problemen in de huisarts
praktijk. Nijmegen/Utrecht: NUHIINIVEL, 
1984. 

16 Hiday VA. View from the front line: diagnosis 
and treatment of mental health problems 

HUISARTS EN WETENSCHAP 1989; 32(3) 

among primary care physicians. Soc Psychiat 
1980; 15: 131-6. 

17 Nota Geestelijke Volksgezondheid. Leid
schendam, 1984. 

18 Van Praag HM. Pillen en praten; een schijn
tegenstelling in de psychiatrie. Ned Tijdschr 
Geneeskd 1979; 123: 1557-61. 

19 Coulehan JL, Block MR, Schulberg HC, Re
na A. Psychiatric disorders in primary care: 
physician judgements of prevalence and ma
nagement. Fam Med 1987; 19: 351-5. 

20 Huygen FJA. A family physicians concept of 
mental health and mental health services. In: 
Visser GJ, Bensing JM, Gersons BPR, et ai, 
eds. Mental health and primary care. Dutch 
and Israeli experience. Utrecht: NIVEL, 
1986. • 

Abstract 
Jol A, Verhaak PFM. Psychological and social 
complaints: counselling or prescription? 
Huisarts Wet 1989; 32(3): 89·95. 
How do general practitioners cope with 
psychological and social problems? Do they 

counselor do they write a prescription? And 
if they prescribe, is it limited to that 
intervention, or does the medication have 
mainly a supporting function for counselling? 

From an analysis of 172 consultations 
recorded on video, it appears that it is only 
rarely that general practitioners do not 
investigate specific psychological or social 
problems. For one out of three psychological 
problems medication was prescribed, and in 
half of these cases, this was the only 
intervention. Mostly, the problem was also 
discussed with the patient, but only very few 
patients were referred to psycho-social support 
services. There were no indications that 
psychofarmaca were prescribed in order to 
deal with patients quickly. However, the 
impression was that sometimes a prescription 
was used to avoid discussing the problem with 
the patient. 

Key words Family practice; Psycho-social 
problems. 
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