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voelen als je te horen te krijgt wat je uitstraalt, maar even goed 

betrapt.

Met Henk Lamberts, wiens overlijdensadvertentie ik net vanmor-

gen onder ogen kreeg, heb ik daar felle discussies over gevoerd. 

Henk heeft natuurlijk heel veel voor bepaalde facetten van de 

huisartsgeneeskunde betekend. Maar de gedachte dat hij – bui-

ten zijn wetenschappelijk werk – soms niet zou weten wat hij zei, 

vond hij onverdraaglijk en bespottelijk. Mijn finest hour met Henk 

had ik dan ook toen ik hem, bekwaam counselend – ja, ik ben me 

d’r een – steeds dichter kreeg bij de ware betekenis van wat hij mij 

net vertelde. Daar had ik het bij moeten laten, maar ik liet hem 

triomfantelijk zien dat niets menselijks hem vreemd was en dat 

ook hij zich dus niet bewust was van wat hij in eerste instantie 

zei. Hij stond daarop zó bruusk op om een eind aan het gesprek 

te maken dat zijn achteruitvliegende stoel bijna zijn heilige aqua-

rium ramde…

Nog altijd wordt vraagverheldering door velen gezien als een truc 

om naar zaken achter de openingszin te vissen, ofwel dingen die 

de patiënt wel weet maar niet vertelt. Maar het gaat om twee 

fundamentele functies. In de eerste plaats helpt het de patiënt 

helder te krijgen wat nou eigenlijk diens boodschap is: wat houdt 

hem bezig, wat doet hem komen? Dat zijn vaak overwegingen 

waar zorg, angst of gêne bij te pas komt, redenen waarom men 

iets niet onder ogen durft te zien of duidelijk onder woorden durft 

te brengen. Als de patiënt voor zichzelf meer helderheid heeft, 

komt de tweede functie van vraagverheldering aan bod: dit besef-

fende, wat is dan uw concrete vraag voor nu aan mij als dokter? 

En de uitkomst van het eerste blijkt in de praktijk het tweede - de 

concrete vraag - in hoge mate te beïnvloeden!

Hans van der Voort

hvdvoort@knmg.nl
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Je weet niet wat je 
zegt…
In ons dorp liep de Lagere School - zoals die toen nog gewoon 

heette - van 1 juli tot 1 april. De plaatselijke MULO had hetzelfde 

schema. Maar als je ging doorleren, waar je voor naar de stad 

moest, dan zat je met een gat van vijf maanden. De paters van het 

Lyceum in Leiden deden de poorten namelijk pas op 1 september 

open. Geen nood, want men had voor mij en mijn lotgenoten een 

zogenoemde voorbereidingsklas in het leven geroepen. Dat was 

nodig ter overbrugging van niet alleen het gat in de tijd, maar 

vooral van de gapende kloof in kennis tussen de dorpsschool en 

het stadsonderwijs. Mijn vriendjes bleven gewoon in het dorp op 

school, dus de avonden die ik besteedde aan huiswerk, vulden zij 

met kikkervisjes vangen, illegaal schapen melken, slootje sprin-

gen of voetballen.

Ik was van jongs af aan een piekeraartje dat zich allerlei dingen 

afvroeg die je beter maar gewoon als mysterie kon laten bestaan. 

Actueel piekerdilemma was voor mij in die tijd de vraag of ik nou 

bevoordeeld was omdat ik naar het gymnasium mocht, of juist 

zwaar de klos omdat ik niet onbevangen en zorgeloos door kon 

blijven spelen. Na de zoveelste vermaning eerst mijn huiswerk af 

te maken (‘… en je hebt nog geen piano gestudeerd ook!’) voor 

ik mocht gaan spelen, wist ik het plotseling helemaal zeker: je 

bent de klos als je een goed verstand hebt! ‘Was ik maar net zo 

stom als Koossie!’, verzuchtte ik opzettelijk duidelijk hoorbaar 

voor mijn moeder. Die had net de lichten uitgedaan in de kap-

salon, waarin zij zich zes dagen in de week tien uur per dag te 

pletter werkte om haar zeven kinderen van een goede opleiding te 

kunnen verzekeren. Mijn opmerking moet haar dus door merg en 

been zijn gegaan. Ze vloog dan ook op mij af en gaf mij woedend 

een draai om mijn oren. ‘Ben je helemaal gék geworden!’, riep ze 

uit. ‘Je weet niet wat je zegt!’

Ik wist natuurlijk heel goed wat ik zei. Althans dat dacht ik, zoals 

wij allemaal vrijwel altijd menen heel goed te weten wat we zeg-

gen. De realiteit blijkt echter anders. Dat is mij vooral tijdens de 

opleiding tot psychotherapeut én tijdens het observeren van heel 

veel huisartsconsulten overduidelijk geworden: in zeer veel geval-

len zeggen we eigenlijk maar wat, zonder ons van de werkelijke 

betekenis bewust te zijn. We zitten niet te liegen of opzettelijk de 

waarheid geweld aan te doen, maar we praten vaak in weinigzeg-

gende termen. Daar hebben we onze (onbewuste) beweegredenen 

voor. De werkelijke betekenis van onze woorden blijft daardoor 

voor onszelf verborgen. Voor de goede luisteraar - die ook goed 

kijkt! - geldt dat vaak niet. Die merkt op dat de woorden niet over-

eenstemmen met de uitstraling van de spreker. Goede gespreks-

partners, zoals huisartsen (horen te) zijn, kunnen daar veel mee 

doen: zij geven op een subtiele manier terug dat zij iets anders 

zien dan zij horen. Dat is een delicaat spel, omdat de ander niet 

voor niets verhullende woorden gebruikt. Je kunt je geholpen 
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