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Samenvatting Huisartsen zijn veelal slecht 
geëquipeerd voor veeleisende, zeurende en/of 
agressieve patiënten en weten vaak geen raad 
met hun eigen negatieve gevoelens daarbij. 
Toch is het mogelijk daarover met de patiënt 
op bevredigende wijze te communiceren, mits 
dat op een open en persoonlijke manier ge
schiedt. Ik-boodschappen kunnen daarbij zeer 
doeltreffend zijn. 
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Buziaustraat 20, 1068 KN Amsterdam. 
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Inleiding 

Alle huisartsen hebben patiënten waar ze 
weinig mee kunnen: agressieve, veelei
sende of zeurende patiënten. Er zijn aller
lei manieren om daarmee om te gaan: boos 
worden, toegeven, je hopeloos of machte
loos voelen, enzovoort. Dat vraagt energie 
en het gevolg is dat je je onvoldaan voelt. 
En als dat vaak gebeurt, wordt er een zwa
re wissel getrokken op het plezier in je 
werk. 1 

Door middel van Balint-groepen, su
pervisie en andere trainingen in persoon
lijk functioneren proberen huisartsen zich 
beter voor dergelijke situaties te equipe
ren. Een andere aanpak komt uit de school 
van Kempler,2 een Noordamerikaanse, als 
huisarts begonnen psychiater en gezins
therapeut, die in de VS, Scandinavië en 
Nederland een zeer persoonlijke arts-pa
tiëntcommunicatie heeft gepropageerd. 
Essentieel in deze werkwijze is, dat de 
hulpverlener tijdens het contact met de 
cliënt ook stilstaat bij wat hij daarbij zélf 
ervaart, daar vervolgens op een directe, 
persoonlijke manier op reageert en op 
deze wijze ruimte voor zichzelf creëert. In 
dit artikel wordt hierop aan de hand van 
een casus verder ingegaan. 

Casus 

Het gezin van Mirjam van Aalten kende ik 
al heel lang. Haar man Leonard, 45 jaar, 
was leraar klassieke talen. Zij was 2 jaar 
ouder, de middelste dochter van een mo
daal gezin. Ze had in het begin van haar 
huwelijk biologie gedoceerd aan een mid
delbare school, maar was daarmee gestopt 
bij de geboorte van Lia, hun tweede kind. 
Ik vond het een aardig gezin, zonder al te 
veel problemen. Ik had de bevalling van 
alle drie de kinderen gedaan en, afgezien 
van de 'normale' medische gebeurtenis
sen, had ik in al die jaren weinig bemoeie
nis met hen gehad. Totdat Lia, 11 jaar oud, 
ziek werd. 

Wat begon als een onschuldig lijkende 
angina, bleek het eerste symptoom van een 
acute leukemie, die in enkele weken tot 
Lia's dood leidde. Ik voelde me niet schul
dig, want ik had haar snel ingestuurd, had 

contact gehouden met de specialisten en 
had Lia nog twee keer in het ziekenhuis 
bezocht. Wel was ik geschokt geweest 
door het onheilspellende verloop. Toen ik 
telefonisch het fatale bericht kreeg, had ik 
mijn spreekuur onderbroken en was ik on
middellijk naar de verslagen ouders ge
gaan. Ook na de crematie had ik hen nog 
een paar maal opgezocht. Ik trof alleen 
Mirjam thuis, omdat Leonard alweer naar 
zijn werk was. Ik had behoefte gevoeld om 
naar de crematie te gaan, maar ik was bang 
me daar niet goed te kunnen houden. Dat 
kostte me trouwens nog moeite genoeg bij 
die bezoeken. Zelf heb ik tenslotte ook 
kinderen. 

Aanvankelijk leek Mirjam haar leven 
weer snel in de hand te nemen - ze ging 
zelfs weer les geven -, maar na een paar 
maanden kreeg ze allerlei vage klachten: 
hartkloppingen, haaruitval, jeuk, slape
loosheid; ze maakte een gespannen in
druk. Ik kon daar meestal niet veel mee. Ik 
dacht dat die klachten verband hielden met 
haar verdriet. Daarbij was het vervelend 
dat Mirjam steeds uitsluitend tijdens het 
drukke - inloopspreekuur kwam. Ik kon 
dan nooit veel meer dan haar onderzoeken, 
wat geruststellen en medicatie geven. Als 
ik haar al eens vroeg hoe het verder met 
haar ging, antwoordde ze steevast: 'Pri-
ma'. 

Ik merkte dat dit patroon me steeds 
meer begon te initeren. Ik probeerde me 
echter in te houden: ik kon toch moeilijk 
onaardig doen tegen iemand die het toch 
al zo moeilijk had en met wie ik oprecht 
begaan was. Dit was de enige manier 
waarop ik haar nog enig soelaas leek te 
kunnen bieden ... Ook de eerste keren dat 
ze me 's nachts liet komen wegens hyper
ventilatie-aanvallen kon ik nog wel aan, 
maar ik kon niet meer om de conclusie 
heen dat Mirjam blijkbaar steeds méér 
aandacht ging vragen. 

Op een ochtend, na een nachtelijke vi
site, besloot ik haar op te zoeken. Ik zei dat 
ik met haar wilde spreken over Lia en over 
haar verdriet. Tot mijn verbazing ging ze 
daar nu gretig op in. Toen ook durfde ik 
voor de eerste keer iets prijs te geven van 
mijn eigen bewogenheid met hun verdriet. 
Ik was tevreden over dit gesprek. Het be-
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oogde effect een 'normaler' hulpvraag
gedrag - bleef echter uit. De volgende 
week kwam ze weer op het inloopspreek
uur, met schouderklachten ditmaal. En 
toen haar man de week daarna op studie
reis was, werd ik twee keer 's nachts bij 
haar geroepen. Midden in de nacht reed ik 
zuchtend terug: zo kon het toch niet door
gaan. 

De volgende ochtend belde ik haar op 
en vroeg haar naar mij toe te komen. Ik 
vertelde haar dat ik haar graag mocht en 
wist hoe moeilijk ze het had, en dat ik haar 
daardoor nauwelijks durfde te zeggen 
wanneer er iets was dat me niet beviel. 
Maar tegelijkertijd merkte ik dat dit alles 
mij zelf steeds zwaarder viel: 'Ik maak mij 
zorgen over je en ik wil de tijd hebben om 
je behoorlijk te onderzoeken en een rustig 
gesprek met je kunnen voeren, wanneer je 
bij me komt. Op een inloopspreekuur is 
die tijd er niet. Ik wil daarom dat je voor
taan een afspraak maakt.' Ik voelde me na 
deze woorden opgelucht. Ook dat zei ik 
nog. 

Mirjam had stil geluisterd, af en toe 
geknikt en toen ik haar vroeg wat ze van 
dit alles dacht, zei ze alleen: 'Dat u het 
moeilijk krijgt door mij, is wel het laatste 
wat ik zou willen.' 

Dit gesprek zorgde voor een ommekeer in 
mijn relatie met Mirjam en haar gezin. In 
de periode daarna volgde een aantal ge
sprekken waarbij Mirjam - en ook ik -
vrijer konden praten over haar verlies; ook 
kon ik haar nu helpen haar verdriet te delen 
met haar man. 

Beschouwing 

Balint heeft indertijd al gewezen op het 
belang van de persoon van de arts in het 
contact met patiënten. 3 Sindsdien heeft het 
belang van het op persoonlijke wijze op
treden van de arts regelmatig aandacht 
gekregen in opleiding en nascholing; de 
laatste jaren zijn ook weer Balint-groepen 
opgericht en is er een groeiende belang
stelling voor supervisie.4 Het doel van al 
die activiteiten is echter bijna altijd pa
tiëntge1icht: 'Wordt de patiënt er beter 
van?' Waar in het algemeen weinig of niet 
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/ 
Wat wil ik? 

\ 
Wat vindt ik 

daarvan? Wat doe ik? 

\ ) 
Wat neem ik waar? 

Figuur De wijze waarop de huisarts zijn beleving continu kan betrekken bij het 
verloop van het arts-patiëntcontact 

bij wordt stilgestaan, is hoe de arts in zijn 
patiëntencontacten ruimte voor zichzelf 
kan scheppen. 

In de bovenbeschreven casus is te zien 
hoe zoiets in de praktijk kan werken. In 
eerste instantie weet de huisarts, die erg 
betrokken is bij zijn patiënte, zich niet 
goed raad met zijn gevoelens. Hij gaat niet 
naar de crematie en houdt zich in bij de 
rouwbezoeken. Hij is bang zich niet goed 
onder controle te kunnen houden als hij 
zijn gevoelens van medeleven zou uiten en 
hij kiest daarom voor distantie. Hij geeft 
zich er daarbij geen rekenschap van dat hij 
zijn patiënte (en zichzelf) iets wezenlijks 
en waardevols onthoudt. Anders gezegd: 
hij blokkeert daarmee de communicatie. 

Dat blijkt dan ook in het vervolg van het 
verhaal: de patiënte reageert eveneens met 
distantie en kiest kennelijk voor vluchtige 
- 'veilige' - contacten op het inloop
spreekuur. De huisarts voelt dat aan, merkt 
zijn irritatie daarover op, maar weet niet 
hoe hij deze gevoelens kan uiten zonder de 
patiënte te kwetsen, en hij zwijgt derhalve. 
Dat hij daarmee niet op de goede weg is, 
wordt hem duidelijk door de verergerende 
situatie, de nachtelijke visites. Dat brengt 
hem tot iets nieuws: in plaats van verder te 
wachten op meer van hetzelfde, neemt hij 

nu zelf het initiatief tot een gesprek. Hij is 
verbaasd over het succes daarvan, maar de 
opluchting is maar tijdelijk. 

De ommekeer komt wanneer de huis
arts denkt: zó wil ik niet verder. Dan pas 
blijkt hij in staat om op persoonlijke, niet 
kwetsende wijze óók iets te zeggen over 
wat hem niet bevalt in het gedrag van zijn 
patiënte. Daarvoor was allereerst noodza
kelijk dat de huisarts zich bewust werd van 
zijn eigen aandeel in de relatie. In plaats 
van zich uitsluitend op de ander te richten, 
diende hij in eerste instantie stil te staan bij 
wat hij in het contact ervoer. Oftewel: 'wat 
vind îk van wat hier gebeurt, hoe mijn 
patiënte reageert op wat ik voorstel, mijn 
handelen, enzovoort?' Schematisch kan 
dat worden voorgesteld als in de figuur. 5 

Een ik-boodschap is een bijzondere ma
nier om uitdrukking te geven aan deze 
eigen gevoelens: iemand zegt in de ik
vorm wat hem bevalt of hindert aan het 
gedrag van de ander bij wie hij zich be
trokken voelt. 

Essentieel voor een ik-boodschap is, dat 
de huisarts dat niet doet in de vorm van 'û 
luistert toch nooit naar mij' of iets van dien 
aard, maar zijn eigen gevoel of beleving 
verwoordt: 'îk voel mij niet serieus geno-
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men', 'ik maak mij zorgen over u'. Dit is 
een ogenschijnlijk futiel, maar wezenlijk 
verschil: niet alleen zal de patiënt zich 
minder aangevallen voelen, maar tegelij
kertijd wordt hij ook uitgenodigd rekening 
te houden met de dokter zelf. 

Ik-boodschappen lenen zich daar goed 
toe. Zij zijn niet bedoeld om de ander - de 
patiënt--: te veranderen, maar om jezelf te 
veranderen in de relatie: 'ik wil zo niet 
verder gaan'. Dat gebeurt als je niet langer 
de patiënt probeert te veranderen, maar 
alleen iets voor jezelf wilt bereiken, terwijl 
je toch de relatie niet wil verbreken. Een 
ik-boodschap geeft opluchting bij de spre
ker. Het is een persoonlijke uitspraak, 
waarmee we de patiënt duidelijk maken 
waar wij staan, waarmee we uitkomen 
voor eigen verlangens en gevoelens. Dit in 
tegenstelling tot zogenaamde jij-bood
schappen ('jij bent lastig, jij zeurt, jij mis
bruikt me') waarin we de patiënt verant-
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woordelijk maken voor onze teleurstel
ling.5 Dit verschil verklaart waarom een 
ik-boodschap veilig is en gemakkelijker 
leidt tot een verbetering van de relatie. 

Hoewel sommige huisartsen, met name in 
situaties waarin zij zich klem voelen zit
ten, spontaan weleens ik-boodschappen 
blijken af te geven, 6 zullen de meesten zich 
niet gemakkelijk op zo een directe en per
soonlijke wijze tot hun patiënt richten, 
terwijl die dat misschien evenmin van hen 
gewend is. Het kan daarom goed zijn om 
tegelijkertijd ook iets over dit soort belem
meringen te zeggen. Dat kan het voor de 
dokter gemakkelijker en voor de patiënt 
duidelijker maken. 

Training in het op deze wijze verkennen 
van de eigen grenzen en het creëren van 
ruimte voor jezelf in de arts-patiëntrelatie 
verdient aandacht in programma's voor 
persoonlijk functioneren van huisartsen. 
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