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aanzien van de prognose kunnen namelijk interfereren met spon-

taan herstel, een natuurlijk beloop en zelfzorg.5-7

De bevordering van zelfzorg in termen van gewenst gedrag (het 

terugdringen van de overconsumptie en bevorderen van de thera-

pietrouw) en emoties (het wegnemen van angst en ongerustheid) 

is afhankelijk van duidelijke voorlichting en advies. Daarnaast 

speelt ook de manier waarop de huisarts voorlichting en advies 

geeft een belangrijke rol. In die context heeft eerder onderzoek 

verschillende, potentieel effectieve communicatiestrategieën 

geïdentificeerd.8

De eerste strategie betreft het wekken van positieve verwach-

tingen ten aanzien van het beloop van de klachten, met andere 

woorden, het verstrekken van een positieve boodschap.9,10 Reeds 

in 1987 vond Thomas dat de ziekteduur aanzienlijk korter werd als 

de huisarts patiënten met alledaagse klachten tijdens een consult 

geruststelde ten aanzien van onderliggende ziekten, een duide-

lijke uitleg gaf en hen vertelde dat de prognose gunstig was.11 

Bovendien waren de patiënten na zo’n positief consult vaker 

tevreden dan patiënten die de huisarts niet had gerustgesteld, 

Inleiding
De meeste klachten waarvoor een patiënt de huisarts bezoekt zijn 

alledaags, dat wil zeggen niet chronisch en niet ernstig. Patiënten 

met alledaagse klachten willen in eerste instantie vooral van hun 

huisarts weten of hun zorgen omtrent de klachten terecht zijn.1 

Veel patiënten hebben vaak meer dan een contact in dezelfde 

ziekte-episode, ook al is er in de meeste gevallen geen reden tot 

ongerustheid.2 Daarom leggen alledaagse klachten een aanzien-

lijk beslag op de tijd en zorg van de huisarts.3 Er is weinig onder-

zoek gedaan naar alledaagse klachten en recentelijk pleitte men 

dan ook voor meer aandacht voor deze kwestie.4

Gezien de aard van de klachten zijn klachtenverlichting en het 

terugdringen van de bezoekfrequentie aan de huisarts in belang-

rijke mate afhankelijk van de wijze waarop patiënten zelf met 

hun klachten omgaan. Veel patiënten missen daartoe de nodige 

instrumenten. De huisarts kan deze aandragen in de interactie 

met de patiënt, waarbij specifieke aandacht zou moeten uitgaan 

naar het doorbreken van klachtenbestendigend gedrag. Een hoge 

mate van angst en ongerustheid, en negatieve verwachtingen ten 
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Doel Consulten voor alledaagse klachten vormen een aanslag op 

de werklast van de huisarts. Specifieke communicatiestrategie-

en, zoals actief luisteren en het wekken van positieve uitkomst-

verwachtingen, dragen mogelijk bij aan zelfzorg bij de patiënt. 

Bij dit onderzoek zijn we nagegaan hoe vaak huisartsen dergelij-

ke strategieën hanteren en hoe deze samenhangen met ervaren 

gezondheid, consultfrequentie en medicatietherapietrouw.

Methode In 524 op video opgenomen consulten met patiënten 

met alledaagse klachten observeerden we de volgende strategie-

en: actief luisteren, positieve communicatie, patiëntgerichtheid, 

het (wetenschappelijk) onderbouwen van advies en het voort-

bouwen op eerdere behandelervaringen. De patiënten vulden 

vragenlijsten in. Informatie over consultfrequentie was afkomstig 

van de doorlopende patiëntenregistratie. We analyseerden de 

verkregen gegevens aan de hand van multivariate regressieana-

lyse.

Resultaten Het uiten van een gunstige prognose blijkt gerela-

teerd aan een betere gezondheid, maar alleen als de huisarts 

gelijktijdig een verklaring voor de oorzaak van de klachten geeft. 

Zo’n verklaring is ook gerelateerd aan een betere gezondheids-

toestand bij de patiënt, behalve wanneer hij zich bij binnen-

komst somber voelt. Actief luisteren en betrokkenheid bij de 

besluitvorming blijken bij deze subgroep samen te hangen met 

grotere therapietrouw.

Conclusie Patiënten met alledaagse klachten lijken gebaat bij 

een huisarts die duidelijk én optimistisch is over de aard en de 

oorzaak van de klachten, behalve wanneer zij zich somber voe-

len. Dan lijkt vooral een luisterend oor te werken. Huisartsen 

doen er dus goed aan zich te vergewissen van de emotionele 

toestand van de patiënt.
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effectief zijn bij patiënten die erg ongerust zijn,21 hebben we ook 

gekeken in hoeverre de gemoedstoestand van de patiënt hierbij 

een mediërend effect heeft.

Methode
In het kader van de Tweede Nationale Studie naar ziekten en ver-

richtingen in de huisartsenpraktijk (NS2) zijn bij 142 huisartsen 

willekeurige spreekuurconsulten op video opgenomen.22 Na uit-

sluiting van patiënten met chronische ziekten bleek het in 524 

gevallen te gaan om een alledaagse, dat wil zeggen veelvoorko-

mende en niet-chronische klacht, die niet wees op een ernstige 

aandoening.23 In dit artikel presenteren we de frequentie van het 

hanteren van elk van de genoemde communicatiestrategieën door 

de huisarts. We beschrijven de significante verbanden tussen de 

betreffende communicatiestrategie en de ervaren gezondheid van 

patiënten met alledaagse klachten, gemeten met de COOP/WON-

CA-kaarten.24 Daarnaast beschrijven we hun medische consump-

tie in termen van de frequentie van herhaalconsulten in dezelfde 

episode en de mate van medicatietherapietrouw bij patiënten 

aan wie de huisarts tijdens het op video opgenomen consult 

medicijnen heeft voorgeschreven. Deze therapietrouw hebben we 

twee weken na afloop van het consult met de Medication Adhe-

rence Questionnaire (MAQ) gemeten, een zelfrapportageschaal 

die nagaat of patiënten in de afgelopen tijd wel eens hun medi-

cijnen zijn vergeten, onzorgvuldig zijn geweest of gestopt zijn met 

het nemen van hun medicijnen.25 Voor en na het consult hebben 

we de gemoedstoestand van de patiënt gemeten met de verkorte 

State Trait Anxiety Inventory (STAI).26 De ervaren gezondheid en 

gemoedstoestand hebben we na twee weken opnieuw gemeten.

Geobserveerde communicatiestrategieën

De mate waarin de huisartsen de vijf communicatiestrategieën 

hanteerden hebben we in kaart gebracht aan de hand van een 

observatie-instrument, dat bestaat uit vijftien items gemeten op 

een vijfpuntsschaal, waarbij 1 staat voor ‘zeer mee oneens’ en 5 

voor ‘zeer mee eens’. Geobserveerde voorbeelden uit de consul-

ten zijn weergegeven in tabel 1, de inhoud van de items staat in 

tabel 2. De verschillende strategieën werden als volgt gemeten.

Een positieve boodschap geven

We scoorden de boodschap van de huisarts als positief aan de 

hand van de volgende drie items: 

– wanneer de huisarts de patiënt vertelde dat er lichamelijk 

niets ernstigs aan de hand was;

– duidelijk was over de oorzaak van de klachten;

– een positieve prognose gaf over het klachtenbeloop.9

Deze items beoordeelden we elk op een vijfpuntsschaal, van 

‘geheel mee oneens’ tot ‘geheel mee eens’.

Actief luisteren

Het actief luisteren van de huisarts hebben we geoperationali-

seerd aan de hand van de Attentive Listening Observation Scale 

(ALOS-global), een schaal met zeven items die we scoorden op 

geen duidelijke uitleg hadden gekregen en een onzekere prog-

nose te horen hadden gekregen.

De tweede strategie betreft actief luisteren, een vanzelfsprekende 

basisvoorwaarde voor elk gesprek. Binnen een medisch consult 

is actief luisteren bovendien van belang voor het verzamelen van 

informatie en geeft het patiënten het gevoel dat ze gehoord wor-

den en dat de huisarts de last van hun klachten signaleert en 

erkent. Actief luisteren kan zowel verbaal als non-verbaal gecom-

municeerd worden.12

Een patiëntgerichte communicatiestijl is de derde strategie die 

patiënten kan helpen hun alledaagse klachten het hoofd te bie-

den. Met patiëntgerichtheid beoogt men de zorg af te stemmen 

op de individuele behoeften en voorkeuren van een patiënt.13,14 

Eerder onderzoek bij patiënten met hoofdpijn laat zien dat de 

mate van patiëntgerichtheid van een huisarts bijdraagt aan 

een verbetering van de klachten.15 Ander huisartsgeneeskundig 

onderzoek toont aan dat patiëntgerichte communicatie zowel 

gunstig is in het licht van de ervaren gezondheid van de patiënt, 

als kosteneffectief doordat het het aantal diagnostische tests en 

verwijzingen terugdringt.16

Beleid dat uitgaat van eerdere positieve ervaringen van de patiënt 

vormt de vierde communicatiestrategie. Hiermee beoogt de huis-

arts rekening te houden met de ervaringen van een patiënt die 

eerdere behandelingen heeft ondergaan. Hierdoor garandeert de 

huisarts de continuïteit van de zorg en beïnvloedt hij tevens de 

uitkomstverwachtingen van de patiënt door gebruik te maken van 

diens positieve ervaringen,17 wat de patiënt een gevoel van ver-

trouwen kan geven en kan geruststellen.18,19

De laatste strategie, ten slotte, betreft het (wetenschappelijk) 

onderbouwen van voorlichting en advies. Ook dit zou vertrouwen 

wekken bij de patiënt, wat een gunstige uitwerking kan hebben op 

diens gezondheid.19,20

Wij hebben onderzocht in welke mate huisartsen deze strategie-

en gebruiken in hun dagelijkse consultvoering, en of het gebruik 

ervan samenhangt met de ervaren gezondheid en zelfzorg van 

patiënten met alledaagse klachten. We keken daarbij naar de 

frequentie van herhaalconsulten en de mate van medicatiethe-

rapietrouw. Aangezien de resultaten van eerder onderzoek sugge-

reerden dat een aantal van deze communicatiestrategieën minder 

Wat is bekend?
�  De meeste klachten waarmee een patiënt zijn huisarts bezoekt 

zijn alledaags, dat wil zeggen niet acuut of chronisch.

�  Positievere communicatiestrategieën kunnen de gezondheid 

van patiënten wellicht bevorderen.

Wat is nieuw?
�  Het geven van een duidelijke uitleg over de oorzaak van de 

klachten gecombineerd met een positieve prognose lijkt gere-

lateerd te zijn aan een voorspoedig herstel.

�  Patiënten die vóór het bezoek aan de huisarts somber gestemd 

waren, lijken minder gebaat bij een dergelijke positieve aanpak.
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haalde, of impliciet, namelijk door bijvoorbeeld te spreken in ter-

men van ‘wij, huisartsen’, of ‘in dit geval is het gebruikelijk om…’

Als een item binnen een schaal niet van toepassing was, dan heb-

ben we dat als zodanig gescoord. De interbeoordelaarsbetrouw-

baarheid voor de verschillende subschalen was voldoende.9,12

Statistische analyse

De frequentie van het gebruik van de communicatiestrategieën 

door de huisartsen geven we weer aan de hand van beschrijvende 

statistiek (tabel 2). We hebben multipele lineaire en logistische 

regressieanalyses gebruikt om de verbanden te onderzoeken 

tussen elk van de communicatiestrategieën en de uitkomstma-

ten ervaren gezondheid, therapietrouw en consultfrequentie. In 

de analyses controleerden we voor scores op de nulmeting en 

voor patiëntkenmerken. Communicatiestrategieën onderzochten 

we als hoofd- en interactie-effecten. Het was niet nodig om met 

behulp van een multiniveau-analyse te corrigeren voor clustering 

van patiënten binnen huisartsenpraktijken, want de intraclasscor-

relatiecoëfficiënten waren laag (gemiddeld 0,04) en het aantal 

consulten per huisarts was klein (139 huisartsen met gemiddeld 

3,8 patiënten).27,28 Voor de analyses gebruikten we SPSS 11.5. In 

dit artikel presenteren we alleen de significante verbanden. Een 

uitgebreide beschrijving is elders te vinden.9

een vijfpuntsschaal van ‘nooit’ tot ‘altijd’.12 De ontwikkeling en 

validering hiervan hebben we elders uitgebreid beschreven.12

Patiëntgericht communiceren

Patiëntgerichte communicatie hebben we gemeten aan de hand 

van de mate waarin de huisarts: 

– de patiënt ruimte geeft en aanmoedigt in diens eigen woor-

den te vertellen waarom hij/zij is gekomen;

– de patiënt ruimte geeft om mee te beslissen over het behan-

delplan;

– luistert naar de patiënt en in de context passende antwoor-

den geeft.13,14

Deze drie items scoorden we eveneens op een vijfpuntsschaal.

Voortbouwen op eerdere ervaringen van de patiënt

We hebben het voortbouwen op eerdere ervaringen van de 

patiënt beoordeeld op grond van de mate waarin de huisarts eer-

dere behandelervaringen van de patiënt bij zijn advies benoemde. 

Scores varieerden tussen eens, twijfel en oneens.

Onderbouwen van advies

De wetenschappelijke onderbouwing van de informatie hebben 

we beoordeeld aan de hand van de vraag of een huisarts een bron 

(handboeken, internet, resultaten uit onderzoek) expliciet aan-

Tabel 1 Voorbeelden van de vijf communicatiestrategieën

Casus
Positieve communicatie 
De patiënt heeft fl inke keelpijn, geeft aan 
moeilijk te kunnen slikken en zegt zich 
hierover zorgen te maken. 

Arts: ‘Ik zie verder geen dikke zwellingen, […] niet zodanig dat je zegt […] er zit iets echt helemaal mis. […] Wat 
ik zie is dat de achterkant van de keel, en ook de nissen waar de amandelen zitten, vurig rood, ontstoken zijn. Er 
zit geen pusvorming, en de amandelen zijn ook niet dik, wat wijst op een virus. […] Het heeft ongeveer een week 
nodig om door je eigen lichaam hersteld te worden. Met een dag of vijf, zes zal het wel overgaan.’

Actief luisteren 
De patiënt heeft tijdens een eerder 
consult aangegeven dat hij zijn overleden 
vader erg mist. De huisarts komt daarop 
terug.

Patiënt: ‘Ik raakte in paniek.’ Arts: ‘Ja, […] dat merkte ik ook hoor, dat je er erg mee zat. Zo van: er moet wat aan 
de hand zijn. En je was negen kilo afgevallen, dat is niet niks. […] Dus met je zus kan je goed praten?’ Patiënt: 
‘Ja, zij is een van de weinige personen met wie ik kan praten.’ [...]. Arts: ‘Dat lucht vast wel op, al zijn het dure 
telefoontjes naar Turkije.’ (Lacht vriendelijk.) Patiënt: (lacht ook) ‘Ja, dat lucht wel op.’ Arts: ‘Kun je het ook met 
je moeder delen, of ben je meer een steunpilaar voor je moeder?’ Patiënt: ‘Voor mijn moeder ben ik meer een 
steunpilaar.’ Arts: ‘Dat is ook best wel zwaar, denk ik.’

Patiëntgerichtheid
De patiënte heeft last van haar rug. 
Eerder heeft de huisarts bij haar een 
lichte afwijking in de wervelkolom 
geconstateerd. Volgens de huisarts is 
niet deze afwijking, maar een verkeerde 
houding de oorzaak van de klachten.

Arts: ‘Neem desnoods een pijnstiller, want het zou jammer zijn als je door deze klachten je stage niet kunt 
afmaken.’ Ten aanzien van oefentherapie/Mensendieck: ‘Het is ook een beetje wat je zelf wilt – als jij zegt: ik kijk 
het nog wat aan, en als het nodig is, dan bel ik wel […] dan vind ik het óók goed. Ik weet niet precies hoeveel last 
je nu hebt, maar áls je regelmatiger last krijgt zou dát mijn advies zijn. […] Een sport die met name goed is, is 
zwemmen […]. Bij paardrijden moet je ook op je houding letten, maar als je net begonnen bent, dan zul je daar 
wel last van hebben. Het zal wel goed zijn voor je houding.’ Patiënt: ‘Maar dat stuiteren?’ Arts: ‘Dat stuiteren 
misschien minder, maar dat is ook weer een kwestie van oefenen en trainen.’ Patiënt: ‘Ik dacht, ik wacht er maar 
even mee, want dadelijk is het helemaal niet goed.’ Arts: ‘Dat is niet zo. Het is niet zo dat je de boel daarmee 
defi nitief verziekt.’

Eerdere ervaringen
De patiënt heeft zijn knie tijdens het 
voetballen (een dag voor het consult) 
geblesseerd.

Arts: ‘Had jij zelf nog wat ondernomen, om de klachten te verminderen?’ Patiënt: ‘Tja, de een zei “koelen”, de 
ander “warm houden”. Toen heb ik gisteravond ijs, een ijspak erop gedaan en daarna wat verband.’ Arts: ‘Dat is 
perfect, goed. […] Voor je knie zit een heel klein slijmbeursje. Dat kan heel goed irriteren; het is ook wat dikker 
[…]. Het vocht zit voor op de knie, niet aan de zijkant […]. Zo’n slijmbeursje kan heel goed gaan ontsteken. Wat 
ik zou doen in jouw geval is dus inderdaad koelen, […] rust houden, en zo proberen te voorkomen dat het gaat 
ontsteken.’

(Wetenschappelijke) onderbouwing
De patiënte geeft aan gevallen te zijn en 
pijn te hebben van de linkerschouder 
tot aan de heup. Ze heeft paracetamol 
genomen, maar heeft al tien dagen 
onafgebroken last en wil dat de huisarts 
er naar kijkt.

Arts: ‘Er kunnen een paar dingen gebeuren als u valt; u kunt iets kneuzen of breken. Uw schouderblad is gewoon 
goed, […] daar heeft u wel last van, maar niet heel veel. Daaronder zitten de ribben, en […] je hoort iets kraken 
op het moment dat u inademt. U ben verder gewoon gezond, […] het zou kunnen dat […] door de klap toch 
een rib niet alleen gekneusd is, […] maar ook gebroken is geweest. Dat zóu kunnen; theoretisch doe ik met die 
wetenschap helemaal niets. Het wordt een ander verhaal […] wanneer iemand heel erg benauwd wordt […] 
en slecht kan doorademen. Maar uit uw verhaal haal ik dat niet. Het heeft gewoon tijd nodig. Het was een 
behoorlijke klap, dus dat verbaast me niets.’ Patiënte (over de paracetamol): ‘En dan heb ik [tot nu toe] dus 
gedaan driemaal twee per dag.’ Arts: ‘Prima, (dat) zeggen wij ook; dat is een schema dat heeft als voordeel dat 
u […] de bloedspiegel een beetje constant maakt. Als je het alleen maar neemt als je pijn hebt […] dan werkt het 
eigenlijk niet.’

H&W 10 05.indb   267H&W 10 05.indb   267 21-04-10   09:3421-04-10   09:34



268 53(5) mei  2010 H u i s a r t s  &  W e t e n s c h a p

Positieve boodschap

Tijdens een op de drie consulten 

vertelden de huisartsen de patiën-

ten dat er lichamelijk gezien niets 

ernstigs aan de hand was. In onge-

veer een even groot deel van de 

consulten gaven zij een duidelijke 

uitleg over de klachten of een gun-

stige prognose. De combinatie van 

het uiten van een gunstige prognose 

en een duidelijke uitleg over de oor-

zaak ervan bleek samen te hangen 

met een betere algemene en fysieke 

gezondheidstoestand en een betere 

gemoedstoestand twee weken na 

het consult (tabel 4). Ook bleek expli-

ciete geruststelling van de huisarts 

gerelateerd te zijn aan een betere 

algemene gezondheidstoestand, 

zoals gerapporteerd door de patiënt. 

Opvallend was dat een duidelijke uitleg bij patiënten die vooraf-

gaand aan het consult hadden aangegeven somber gestemd te 

zijn, gepaard ging met grotere angst en een slechtere algemene 

gezondheidstoestand. Binnen deze subgroep bleek ook het geven 

van een gunstige prognose gerelateerd aan een hogere consult-

frequentie voor dezelfde klachten.

Actief luisteren

Bij ongeveer twee op de drie consulten bleken huisartsen actief 

te luisteren. Zij stelden echter in minder dan eenderde van de 

consulten explorerende vragen en toonden hun begrip voor de 

patiënt niet vaak op een non-verbale manier. Actief luisteren 

bleek als overkoepelend begrip gerelateerd aan een slechtere 

ervaren gezondheid na afloop van het consult (tabel 4). Ook hier-

bij speelde de gemoedstoestand van de patiënt een rol: bij de 

subgroep van patiënten die zich somber voelden, bleek actief 

luisteren sterker samen te hangen met het trouw slikken van de 

voorgeschreven medicatie (tabel 5).

Patiëntgerichtheid

In het merendeel van de geobserveerde consulten bleken de huis-

artsen op een patiëntgerichte manier te communiceren. Patiën-

ten kregen echter in slechts een op de drie consulten de gelegen-

heid mee te beslissen over de behandeling. Als overkoepelend 

begrip bleek patiëntgerichtheid geen invloed te hebben op erva-

ren gezondheid, consultfrequentie of therapietrouw. De afzonder-

lijke dimensies waaruit het consult is opgebouwd lieten wel enige 

invloed zien. Zo gaven patiënten twee weken na het consult aan 

zich lichamelijk beter te voelen indien de huisarts hen betrokken 

had bij de beslissing over de behandeling en rapporteerden ze 

betere medicatietherapietrouw.

Resultaten
Patiëntkenmerken

Tabel 3 toont de kenmerken van de 524 patiënten. Iets meer dan 

de helft van hen was vrouw en gemiddeld 46 jaar oud. Drieënzes-

tig patiënten (12,0%) rapporteerden een alledaagse klacht gere-

lateerd aan het maagdarmstelsel, 270 (51,5%) hadden een klacht 

over het bewegingsapparaat, 130 (22,8%) hadden last van hun 

ademhalingsstelsel en 61 (11,6%) had een klacht aan de huid.

Huisartsen schreven 64% van de patiënten een medicijn voor, van 

wie 17% na twee weken een vorm van therapieontrouw rappor-

teerde. Een op de vier patiënten had in dezelfde klachtepisode 

meer dan een contact.

Tabel 3 Kenmerken van de patiënten met alledaagse klachten

n = 524
%

Geslacht
– Man 42,9
– Vrouw 57,1
Leeftijd
– 18-44 50,8
– 45-64 31,8
– 65 17,4
Opleiding
– Laag 21,5
– Midden 64,0
– Hoog 14,6
Alledaagse klacht volgens ICPC-hoofdstuk
– D (Digestive) 12,0
– M (Musculoskeletal) 51,5
– R (Respiratory) 22,8
– S (Skin) 11,7
Medicatietherapietrouw (n = 335)
– Trouw 83,0
– Ontrouw 17,0
Contactfrequentie binnen episode (n = 435)
– 1 consult 76,1
– >1 consult 23,9

Tabel 2 Gehanteerde communicatiestrategieën bij patiënten met alledaagse klachten

% consulten
n = 524

Positieve communicatie
De huisarts…
1. zegt dat er lichamelijk niets ernstigs met de patiënt aan de hand is 33,9
2. is duidelijk over de oorzaak van de klachten 31,3
3. geeft een positieve prognose over het klachtenbeloop 37,0
Actief luisteren
De huisarts… 
1. toont zich tijdens het gehele consult niet afgeleid door andere zaken 61,1
2. is niet kortaf of gehaast 56,3
3. luistert aandachtig 68,0
4. geeft de patiënt de tijd en de ruimte om zijn probleem uiteen te zetten 58,6
5. stelt explorerende vragen 28,5
6. geeft het gesprek richting door structurele aanmoedigingen 37,0
7. uit begrip voor de patiënt non-verbaal 36,1
Patiëntgerichtheid
De huisarts…
1. moedigt de patiënt aan de reden van zijn komst in eigen woorden te vertellen 78,3
2. moedigt de patiënt aan (mee) te beslissen over de behandeling 39,6
3. stelt zich ontvankelijk op jegens de patiënt 84,5
Eerdere ervaringen
De huisarts benoemt eerdere (behandel)ervaringen van de patiënt 34,7
(Wetenschappelijke) onderbouwing
De huisarts onderbouwt zijn/haar advies met (wetenschappelijke) argumenten 44,3
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ten (nog) niet altijd duidelijk waren. Verder bleek dat de huisartsen 

sommige onderdelen, zoals het stellen van explorerende vragen 

en het aanmoedigen van de patiënten om mee te beslissen over 

het beleid, minder vaak hanteerden dan andere, zoals het stimu-

leren van patiënten om in eigen woorden over de reden van hun 

komst te vertellen.

In de gevallen dat huisartsen wél een positieve boodschap uitten, 

bleek dat positief gerelateerd te zijn aan de ervaren gezondheid 

en gemoedstoestand. Bij patiënten die vóór het consult somber 

gestemd waren bleek een positieve boodschap echter, zoals ook 

anderen hebben aangetoond,21 omgekeerd samen te hangen 

met de ervaren gezondheid en het aantal herhaalconsulten voor 

dezelfde klacht. Een verklaring hiervoor kan zijn dat een onmid-

dellijke positieve boodschap op deze patiënten prematuur over-

komt. Wellicht moet het exploreren van emoties en het tonen van 

empathie bij hen prioriteit hebben.29 Onze bevinding dat actief 

luisteren juist voor de subgroep van patiënten met een sombere 

stemming gunstig lijkt uit te pakken, onderschrijft deze redene-

ring en suggereert tevens dat actief luisteren vooral affectieve 

betekenis heeft voor de patiënt.

Met uitzondering van patiëntgerichtheid werd voor de andere drie 

Voortbouwen op eerdere ervaringen van de patiënt

Uit tabel 2 blijkt dat de huisarts tijdens ongeveer eenderde van de 

consulten eerdere ervaringen betrok bij het geven van een advies. 

De resultaten lieten geen relatie zien tussen het instellen van 

beleid op basis van eerdere ervaringen, en ervaren gezondheid, 

consultfrequentie en therapietrouw van de patiënten.

Onderbouwen van advies

In iets minder dan de helft van de consulten onderbouwde de 

huisarts zijn advies. We vonden geen relatie tussen het onder-

bouwen van het advies door de huisarts, en ervaren gezondheid, 

consultfrequentie en therapietrouw van de patiënten.

Beschouwing
Uit dit onderzoek blijkt dat huisartsen bij patiënten met alledaag-

se klachten sommige van de potentieel effectieve communicatie-

strategieën, zoals actief luisteren en patiëntgerichtheid, geregeld 

hanteren. Andere passen ze minder vaak toe, bijvoorbeeld het 

geven van een positieve boodschap. Het relatief geringe aantal 

keren dat een positieve boodschap werd geuit kan te maken heb-

ben met het feit dat aard en oorzaak van de gepresenteerde klach-

Tabel 4 Relaties tussen sociaaldemografi sche factoren, communicatievariabelen en gezondheidsuitkomsten

Afhankelijke variabele Onafhankelijke variabele β Standaardfout p
Angst Angst (voor consult) 0,62 0,04 0,00

Slechte algemene gezondheid (voor consult) 0,48 0,21 0,02
Sombere stemming (voor consult) 0,54 0,22 0,01
Duidelijke uitleg -0,09 0,21 n.s.
Duidelijke uitleg x sombere stemming (voor consult) 0,55 0,23 0,02

Sombere stemming Sombere stemming (voor consult) 0,45 0,05 0,00
Leeftijd -0,01 0,00 0,03
Slechte algemene gezondheid (voor consult) 0,17 0,05 0,00
Duidelijke uitleg -0,02 0,05 n.s.
Gunstige prognose -0,11 0,07 n.s.
Duidelijke uitleg x gunstige prognose -0,12 0,05 0,02

Slechte fysieke gezondheid Slechte fysieke gezondheid (voor consult) 0,48 0,05 0,00
Slechte algemene gezondheid (voor consult) 0,13 0,05 0,01
Actief luisteren 0,03 0,01 0,02
Duidelijke uitleg -0,05 0,05 n.s.
Gunstige prognose 0,08 0,07 n.s.
Duidelijke uitleg x gunstige prognose -0,12 0,05 0,02

Slechte algemene gezondheid Slechte algemene gezondheid (voor consult) 0,60 0,04 0,00
Sombere stemming (voor consult) 0,01 0,04 n.s.
Geslacht (0 = man, 1= vrouw) -0,25 0,09 0,01
Actief luisteren 0,03 0,01 0,00
Geruststelling -0,12 0,05 0,01
Duidelijke uitleg -0,12 0,05 0,01
Gunstige prognose -0,02 0,06 n.s.
Duidelijke uitleg x gunstige prognose -0,11 0,04 0,02
Duidelijke uitleg x sombere stemming (voor consult)  0,10 0,05 0,03

n.s. = niet signifi cant

Tabel 5 Relaties tussen sociaaldemografi sche aspecten, communicatievariabelen, medicatietherapietrouw, consultfrequentie en aantal vervolgcontacten

Afhankelijke variabele Voorspeller β SE β Wald’s χ² df p OR
Medicatietherapietrouw Slechte algemene gezondheid -0,36 0,16 4,90 1 0,03 0,70
0 = therapietrouw Sombere stemming 0,33 0,15 5,06 1 0,03 1,39
1 = therapieontrouw Actief luisteren 0,03 0,04 0,58 n.s. 1,03

Actief luisteren x sombere stemming -0,39 0,16 6,21 1 0,01 0,68
Contactfrequentie Sombere stemming 0,05 0,12 0,16 1 n.s. n.v.t.
0 = eenmaal Gunstige prognose 0,05 0,19 0,08 1 n.s. n.v.t.
1 = meer dan eenmaal Gunstige prognose x sombere stemming 0,43 0,15 7,82 1 0,01 1,53
Vervolgcontact Leeftijd 0,03 0,01 8,72 1 0,00 1,03
0 = geen vervolgcontact 
1 = vervolgcontact 
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Hierbij moeten we aantekenen dat dit observationele onderzoek 

geen uitspraken over causaliteit rechtvaardigt. De effectiviteit van 

het hanteren van positieve communicatiestrategieën zullen we 

daarvoor eerst in een gecontroleerd interventieonderzoek moe-

ten onderzoeken. Niettemin geeft dit onderzoek, waarbij zowel 

huisarts als patiënt blind waren voor het doel van het onderzoek, 

een betrouwbaar beeld van de alledaagse consultvoering in de 

huisartsenpraktijk en van de mogelijkheden die positieve com-

municatiestrategieën bieden om met patiënten met alledaagse 

klachten om te gaan.

Huisartsen kunnen alvast gaan nadenken over hun eigen commu-

nicatiegedrag en enkele positieve strategieën inzetten om te zien 

welk effect dat heeft op hun consultvoering.

Het NHG biedt in toenemende mate ondersteuning en nascho-

ling aan huisartsen. Die nascholing richt zich meestal op de 

medische inhoud, praktijkorganisatie en communicatie/attitude. 

De uitkomsten van dit onderzoek zijn vooral van belang voor de 

programma’s die betrekking hebben op consultvoering en pro-

bleemoplossende vaardigheden. Bij supervisie en coaching bij 

huisartsen en huisartsen-in-opleiding besteedt men aandacht 

aan communicatiestijl en attitude. Tijdens de supervisie komen 

activiteiten ter sprake als het omgaan met de emoties van de 

patiënt, het geven van voorlichting en advies, het stimuleren van 

zelfzorg, het structureren van het consult en de samenspraak met 

de patiënt. De huisarts leert zijn mogelijkheden daartoe beter 

benutten door zijn ervaring te analyseren, te conceptualiseren en 

strategieën nauwelijks een verband aangetoond met de gewenste 

uitkomstmaten. Dat wil niet zeggen dat deze strategieën daarom 

niet waardevol zijn in consulten met patiënten met alledaagse 

ziekten, maar het betekent alleen dat ze voor de door ons onder-

zochte uitkomstmaten minder relevant lijken. Overeenkomstig de 

uitkomsten van eerder onderzoek,11 maar in tegenspraak met die 

van andere,30 lijken de emotioneel stabiele patiënten met alle-

daagse klachten gebaat bij een huisarts die positief communi-

ceert, dat willen zeggen hen expliciet geruststelt, een duidelijke 

verklaring voor de klachten geeft en zijn vertrouwen in een gun-

stige prognose uitspreekt. Gezien het geringe aantal consulten 

waarin huisartsen deze strategieën op dit moment toepassen is 

hierin nog wel wat winst te behalen. Een gunstige uitkomst wordt 

ook waarschijnlijker als de patiënten kunnen meebeslissen over 

de behandeling, maar huisartsen geven hen daar momenteel 

slechts in een minderheid van de consulten de gelegenheid voor. 

Abstract
Van Dulmen S, Fassaert T, Van der Jagt L, Schellevis F. The asso-

ciation between positive communication strategies and the 

course of minor ailments. Huisarts Wet 2010;5:265-71.

Introduction Consultations for minor ailments constitute a large 

part of the workload of general practitioners (GPs). Specific 

communication strategies, such as active listening and creating 

positive treatment expectations, might contribute to patient 

self-care. The aims of this study were to investigate how often 

GPs use such communication strategies and whether these 

strategies are associated with perceived health, consultation fre-

quency, and medication adherence.

Methods Videotaped consultations (n = 524) between Dutch 

GPs and patients with minor ailments were assessed for the 

following strategies: active listening, positive communication, 

patient centeredness, providing scientifically proven informa-

tion and advice, and building on earlier treatment experiences. 

Patients completed questionnaires before and after the con-

sultation and 2 weeks later. Information about the consultation 

frequency was obtained from the patient registration database. 

Data were analysed using multivariate regression analysis.

Results Giving a favourable prognosis was associated with bet-

ter health, but only if the GP also explained the cause of the 

symptoms. Such an explanation was also associated with a 

better patient health status, except in those patients who felt 

down and miserable at the moment they entered the consulting 

room. Active listening and involvement in decision-making were 

associated with greater treatment adherence in this group of 

patients.

Discussion Patients with minor ailments appeared to bene-

fit from a GP being clear and optimistic about the nature and 

course of ailments, with the exception of patients who felt down 

and miserable at the moment they entered the consulting room. 

In these cases, active listening proved helpful. Thus GPs should 

assess the patient’s mood or emotional state when he/she 

enters the consulting room.
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alternatief gedrag te oefenen. Bij 

coaching richt de huisarts zich 

op het realiseren van concrete 

gedragsdoelen, bijvoorbeeld het 

hanteren van negatieve emoties 

van patiënten of het structureren 

van het consult. Op grond van 

de uitkomsten van dit onderzoek 

adviseren wij nascholingspro-

gramma’s te ontwikkelen op het 

gebied van positieve consult-

voering bij alledaagse klachten. 

Daarin zal specifieke aandacht 

moeten uitgaan naar de medi-

erende rol van de emotionele 

toestand waarin de patiënt de 

spreekkamer binnenkomt.

Video-observatieonderzoek zoals 

dit, waarbij huisartsen noch 

onderzoekers van tevoren weten 

waar de aandacht bij het analyse-

ren van de gegevens naar uitgaat, 

is om verschillende redenen 

waardevol. Het geeft een repre-

sentatief beeld van de dagelijkse 

consultvoering van de huisarts, 

maakt duidelijk met welke com-

plexe, subtiele of verborgen hulpvragen huisartsen dagelijks wor-

den geconfronteerd en duidt op de kracht van communicatiestra-

tegieën die zonder video-opnames niet zichtbaar en meetbaar zijn. 

Naast dit observationele onderzoek is echter ook interventieon-

derzoek nodig om de effectiviteit van de communicatiestrategieën 

aan te tonen en de winst daarvan te onderzoeken bij specifieke 

patiëntengroepen, bijvoorbeeld patiënten met persisterende alle-

daagse klachten, een zeer hoge consultfrequentie of een hoge 

mate van angst.
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