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De kern
 ▪ Oudere patiënten hebben vaak moeite om bij chronische 

ziekten of bij een ernstige diagnose als kanker alle informatie die 
hun wordt verteld te verwerken.

 ▪ Houd in het gesprek rekening met sensorische of cognitieve 
problemen die het onthouden en verwerken van de gegeven in-
formatie kunnen bemoeilijken.

 ▪ Geef helder gestructureerde informatie en laat de patiënt die 
aan het eind van het gesprek herhalen.

 ▪ Wees alert op signalen van de patiënt en vraag dóór op diens 
zorgen en vragen.

 ▪ Stimuleer dat de patiënt iemand meeneemt naar het ge-
sprek, maar dring niet aan als de patiënt dat niet wil.

Inleiding
Voor u zit mevrouw Van der Ven, een 78-jarige vrouw. Zij 
heeft een dag eerder in het ziekenhuis te horen gekregen 
dat zij baarmoederkanker heeft. Het behandelvoorstel be-
staat uit chemotherapie om de tumor te verkleinen, gevolgd 
door een operatie. Patiënte komt vandaag op uw spreekuur 
omdat ze niet kan geloven wat haar is overkomen. Ze is er-
van overtuigd dat ze niet lang meer te leven heeft en ze weet 
niet wat ze kan verwachten van de behandeling. Ze herin-
nert zich vaag dat de oncoloog haar van alles heeft verteld 
over mogelijke bijwerkingen van de chemotherapie en wat ze 
moet doen als zich bepaalde klachten voordoen, maar ze kan 
zich de details niet meer herinneren. De oncoloog heeft haar 
een folder meegegeven zodat ze ‘alles nog eens kan nalezen’, 
maar daarin staan zoveel verschillende soorten bijwerkin-
gen en adviezen dat ze er geen wijs uit wordt.
U kent deze oncoloog als een bekwame, rustige man, die door 
jongere patiënten juist wordt geroemd om zijn duidelijke uit-
leg en omdat hij de tijd voor hen neemt. Hoe heeft het dan 

kunnen gebeuren dat mevrouw Van der Ven nu zo onzeker 
en vertwijfeld voor u zit?
 Mevrouw Van der Ven is niet de enige patiënt die weinig 
onthoudt van wat de arts haar heeft verteld. Recent onder-
zoek laat zien dat ouderen minder dan een kwart onthou-
den van de adviezen over ingrijpende behandelingen zoals 
chemotherapie.1 In dit artikel gaan we in op de belangrijkste 
redenen en oplossingen.

Kijk op ziek zijn
Mensen worden tot op steeds hogere leeftijd behandeld voor 
chronische en complexe aandoeningen zoals kanker, en heb-
ben daardoor ook meer informatie nodig over die ziekten. De 
huisarts krijgt steeds vaker te maken met deze chronische 
patiënten,2 en zeker de ouderen onder hen blijven voor hun 
informatie op hem aangewezen omdat zij minder vertrouwd 
zijn met andere informatiebronnen.3 Het geven van voorlich-
ting aan oudere patiënten stelt wel specifieke eisen. Ouderen 
stellen zich in het algemeen minder proactief op in een con-
sult, kunnen vaak niet op de juiste woorden komen, plannen 
minder goed wat ze willen gaan zeggen en onthouden aller-
lei feiten minder goed.3 Artsen, op hun beurt, stimuleren ou-
dere patiënten minder dan jongere om actief aan het gesprek 
deel te nemen.4,5 Ook de attitude, zowel die van de patiënt als 
die van de arts, ten aanzien van ziekte en veroudering is van 
belang. De ouderen van nu zijn opgegroeid in een tijd waarin 
men over ziekten als kanker niet sprak, of slechts in bedekte 
termen. Nu er nieuwe behandelingen zijn, daalt de sterfte en 
wordt kanker steeds meer een chronische ziekte.6 Toch heb-
ben veel ouderen nog steeds een pessimistischer beeld van 
de behandeling dan veel artsen. Dit kan het contact nadelig 
beïnvloeden en de voorlichting minder effectief maken. Daar 
staat tegenover dat ouderen soms juist beter met de emoties 
rondom een ernstige ziekte kunnen omgaan dan jongeren 
omdat zij in een andere levensfase verkeren en een ander toe-
komstperspectief hebben.7 Dit wil overigens niet zeggen dat 
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De omgang met ouderen vergt speciale vaardigheden van de huis-
arts, al was het maar omdat zij vaker een chronische aandoening 
hebben of een complexe en emotioneel beladen ziekte zoals kanker. 
Met name oudere patiënten hebben vaak moeite om alle informa-
tie en adviezen te bevatten die tijdens de vaak ingewikkelde en 
langdurige diagnose- en behandelingstrajecten over hen worden 
uitgestort. Dit artikel belicht een aantal leeftijdsgebonden factoren 
die een rol spelen en geeft praktische adviezen om een gesprek met 
oudere patiënten patiëntgerichter en efficiënter te laten verlopen.
 Ouderen hebben soms een verkeerd beeld van hun ziekte en 
door sensorische, functionele of cognitieve beperkingen kunnen 
ze de gegeven informatie ook vaak niet goed onthouden of begrij-
pen. Het is goed daar in het contact rekening mee te houden door 
informatie helder te structureren en ‘bruggetjes’ te maken tussen 
verschillende onderwerpen. Ook kan men de patiënt ter afronding 
van het gesprek de belangrijkste informatie laten herhalen. Zeker 
in het contact met ouderen is het van belang alert te zijn op speci-
fieke zorgen, vragen en andere signalen van de patiënt en daarop 
door te vragen.
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Abstract
Van Weert J, Jansen J, Van Dulmen S. Talking to elderly patients. Huisarts Wet 2012;55(4):174-7.
Consultations with elderly patients require special skills, if only because they more 
often have chronic illnesses and complex and emotionally charged diseases such as 
cancer. It is perhaps not surprising that particularly elderly patients have difficulty 
taking in all the information and advice they receive about the diagnosis and treat-
ment. This article highlights a number of age-related factors that can have a role in 
this, and provides practical advice on how to make a consultation with an elderly pa-
tient more patient-oriented and more efficient. Elderly patients often have the wrong 
idea about their disease and frequently do not understand or remember the informa-
tion they receive because of sensory, functional, or cognitive limitations. It is impor-
tant to bear this in mind during the consultation, to provide information in a clear, 
structured manner, and to ensure that different topics are linked to each other. At the 
end of the consultation, it might be an idea to ask patients to repeat the most impor-
tant information. When seeing elderly patients, it is particularly important to be alert 
to specific worries, questions, and other signals, and to raise these with the patient.

aanknopingspunt om deze bespreekbaar te maken en extra 
hulp en/of begeleiding aan te bieden aan de patiënt en diens 
omgeving.

Aanwezigheid van een naaste
Naarmate patiënten ouder worden, nemen ze vaker iemand 
mee naar een consult.23 De aanwezigheid van een derde of 
zelfs vierde persoon verandert de dynamiek van het con-
sult, ook wanneer de extra aanwezigen nauwelijks inbreng 
hebben. Niet alleen de patiënt zelf heeft immers bepaalde 
verwachtingen van het gesprek, maar ook diegenen die de 
patiënt vergezellen. Daarom is het van belang dat de arts in 
zo’n situatie niet alleen aandacht besteedt aan de gezichts-
punten van de patiënt maar ook aan die van de andere aan-
wezigen.
 De aanwezigheid van partner en/of kind(eren) kan de 
communicatie zowel negatief als positief beïnvloeden.6 Het 
is daarom van belang een goed beeld te krijgen van hun 

ouderen minder behoefte zouden hebben aan steun en bege-
leiding bij het omgaan met die emoties.8 Empathie en emoti-
onele steun zijn voor veel ouderen zelfs belangrijker dan voor 
jongeren.9 Emotionele activiteiten, zoals tijd doorbrengen 
met naasten, zijn voor ouderen in het algemeen belangrijker 
dan cognitieve doelen zoals het vergaren van kennis.10 Het is 
daarom in het contact met oudere patiënten extra belangrijk 
om hun begrip van, verwachtingen over en gevoelens met 
betrekking tot de ziekte te evalueren en te achterhalen wat 
vanuit hun perspectief het doel van de behandeling moet 
zijn, bijvoorbeeld kwaliteit van leven of levensverlenging.

Informatieverwerking
Ieder ziekteproces confronteert de patiënt met veeleisende 
cognitieve taken, zoals het nemen van medische beslissin-
gen en het onthouden van adviezen voor een juist gebruik 
van medicijnen en hulpmiddelen. Bij het ouder worden tre-
den veranderingen op in het vermogen om (medische) in-
formatie te verwerken die de therapietrouw en uiteindelijk 
de gezondheidsuitkomsten nadelig beïnvloeden.11,12 Vooral 
de zogeheten effortful processes, informatieverwerkingspro-
cessen die cognitieve inspanning kosten, verlopen minder 
soepel omdat daarbij mentale hulpmiddelen nodig zijn 
waarover de meeste ouderen steeds minder beschikken. 
Ten eerste verwerken ouderen informatie over het alge-
meen langzamer dan jongeren.13 Ten tweede neemt ook het 
werkgeheugen – de hoeveelheid informatie die een persoon 
tegelijkertijd bewust kan verwerken en opslaan – met de 
leeftijd af.14 Ten derde vermindert de inhibitie, de vaardig-
heid om irrelevante informatie te negeren.15 Dit alles maakt 
dat ouderen veelal minder goed in staat zijn om met onge-
structureerde informatie om te gaan. Bij veel ouderen schiet 
het geheugen tekort voor het terughalen (recall) van medi-
sche informatie en adviezen – voor veel patiënten geldt: hoe 
ouder ze zijn, des te minder ze onthouden van de gegeven 
informatie.16 Daarbij moet overigens worden aangetekend 
dat niet alleen leeftijd maar ook andere factoren, zoals op-
leidingsniveau en intelligentie, een rol spelen bij het behoud 
van de geheugenfunctie en de snelheid van informatiever-
werking.17

Sensorische functies
Naast de informatieverwerking zijn bij ouderen vaak ook de 
sensorische functies, zoals zien en horen, minder goed.18,19 De 
meeste 70-plussers hebben geen normale visus meer4 en van 
de 65-plussers heeft ongeveer eenderde hoorproblemen.20 De 
verminderde sensorische functies bemoeilijken de commu-
nicatie niet alleen rechtstreeks, maar ook indirect omdat ze 
bijdragen aan de achteruitgang van de geheugenfunctie.17,21

 Houdt men als arts geen rekening met deze cognitieve en 
sensorische problemen, dan kunnen er gemakkelijk misver-
standen ontstaan, verwarring bij de patiënt en verminderde 
therapietrouw.6,22 Dergelijke problemen kunnen ook een aan-
wijzing zijn voor functionele problemen of problemen met 
algemene dagelijkse levensverrichtingen, en bieden dus een 
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van informatieverwerking hebben, meer moeite hebben met 
medisch taalgebruik, vaak sensorische en functionele proble-
men hebben en extra emotionele steun behoeven. Daarnaast 
moet men bij oudere patiënten altijd bedacht zijn op comorbi-
diteit en op polyfarmacie.5 Dit vergt veel van de arts, die niet 
alleen moet inschatten hoe de verschillende behandelingen 
en adviezen met elkaar interacteren, maar dat ook helder aan 
de patiënt moet overbrengen. Gezondheidsproblemen zoals 
chronische pijn, hart- en vaatziekten en diabetes kunnen 
bovendien gerelateerd zijn aan cognitieve problemen.27,28 Dit, 
en het feit dat voor kwetsbare patiënten het consult op zich 
al een enorme belasting kan zijn, kunnen de concentratie en 
het vermogen informatie op te nemen verder bemoeilijken. De 
tien tips [kader] dragen er hopelijk toe bij dat ook de commu-
nicatie met ouderen desondanks patiëntgericht en efficiënt 
verloopt.29 Veel van deze handreikingen zijn ook toepasbaar 
op andere (kwetsbare) groepen, zoals verstandelijk gehandi-
capten of psychiatrische patiënten, die soms met vergelijkbare 
problematiek kampen. En nogmaals moet worden opgemerkt 
dat er een enorme variatie is binnen de groep ouderen,6 waar-
door de chronologische leeftijd lang niet alles zegt over de bio-
logische leeftijd.30 ▪

relatie met de patiënt: is hun aanwezigheid ondersteu-
nend of staan zij de communicatie met de patiënt in de 
weg? Naasten kunnen behulpzaam zijn bij het verwerken 
van informatie, aangezien zij voor een deel andere dingen 
onthouden dan de patiënt. Onderzoek met audio- en video-
opnames van medische consulten laat zien dat degene die 
het gesprek bijwoont informatie die is gegeven door de pa-
tiënt of de arts soms verheldert of aanvult, bijvoorbeeld door 
zelf vragen te stellen en de patiënt te stimuleren actief deel 
te nemen aan het gesprek.24,25 Wel blijken consulten langer 
te duren als er een derde bij aanwezig is,23 en patiënten die 
alleen komen onthouden niet noodzakelijk minder dan pa-
tiënten die onder begeleiding komen.26 Al met al moet men 
patiënten die graag iemand meenemen naar een consult 
zeker stimuleren om dit te doen, maar patiënten die liever 
alleen komen hoeven niet overgehaald te worden toch ie-
mand mee te nemen.

Praktische adviezen
Samenvattend vraagt communicatie met ouderen om speci-
fieke vaardigheden, onder andere omdat veel ouderen min-
der informatie tegelijk kunnen bevatten, een trager tempo 

Tien tips voor de communicatie met ouderen
1. Elke patiënt is anders, en dat geldt ook voor oudere patiënten. 

Ga dus nergens van uit maar pas de communicatie aan aan de 
vaardigheden en beperkingen van de patiënt die voor u zit. Geef 
oudere patiënten extra tijd om hun zorgen te ventileren en te 
reageren op de informatie. Wees daarnaast voortdurend alert 
op signalen die duiden op zorgen of vragen, reageer hierop en 
vraag door.

2. Stimuleer patiënten om familie of vrienden bij wie zij zich prettig 
voelen mee te nemen naar het gesprek, maar respecteer het als 
de patiënt hier geen behoefte aan heeft.

3. Maak keuzes in wat u vertelt, geef duidelijk aan welke informa-
tie voor deze specifieke patiënt het belangrijkste is, geef priori-
teit aan praktische adviezen en vat de informatie samen. Check 
vooraf de informatiebehoefte van de patiënt, vraag bijvoorbeeld: 
‘Sommige mensen willen alles weten, anderen willen alleen de 
hoofdpunten weten. Wat voor iemand bent u?’

4. Structureer informatie, groepeer onderwerpen en maak ‘brug-
getjes’ tussen verschillende onderwerpen. Introduceer bijvoor-
beeld eerst een onderwerp als ‘het hart’, daarna ‘bloeddruk’ en 
ten slotte ‘behandeling van hoge bloeddruk’.

5. Wees alert op sensorische problemen. Let goed op of de patiënt 
u verstaat en begrijpt, en probeer zoveel mogelijk te voorkomen 
dat patiënten worden afgeleid door de omgeving.

6. Praat langzaam en duidelijk, en vermijd medisch taalgebruik 
(vakjargon). Kijk de patiënt recht aan. Maak gevoelige onder-
werpen iets algemener, bijvoorbeeld door te zeggen: ‘Bij het 
ouder worden hebben veel mensen last van …’ of: ‘Sommige 
mensen die deze medicijnen slikken, hebben last van …’.

7. Stimuleer de patiënt en diens naaste(n) om vragen te stellen.
8. Stimuleer de patiënt en diens naaste(n) om aantekeningen te 

maken.
9. Combineer verschillende manieren van informatie geven (bij-

voorbeeld mondelinge voorlichting en een folder) en verspreid 
de informatie over verschillende momenten.

10. Ga na of de patiënt heeft begrepen wat u hebt verteld en vraag 
voor de belangrijkste informatie of de patiënt deze in eigen 
woorden wil herhalen. Zeg bijvoorbeeld: ‘Ik heb u veel informatie 
gegeven, voor mijzelf zou ik willen nagaan of ik dat goed gedaan 
heb. U gaat straks naar huis, wat vertelt u aan uw partner (kin-
deren)?’31
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in een prospectief onderzoek, waarbij huisartsen op het aan-
vraagformulier moesten aangeven hoe zeker zij waren van de 
goed- of kwaadaardigheid van de laesie. Ook hier werden on-
verwachte maligniteiten gevonden: 1,5% van de klinisch ‘ze-
ker’ benigne huidafwijkingen was toch kwaadaardig. Zoals te 
verwachten nam het percentage maligniteiten toe naarmate 
de klinische diagnose minder zeker was. Buis heeft niet in de 
huisartsenpraktijk zelf gekeken hoeveel excisies daadwerke-
lijk opgestuurd werden. Melanomen die door de huisarts wa-
ren weggehaald, waren minder vaak radicaal geëxcideerd dan 
melanomen die door de tweede lijn waren ingestuurd. Dit is 
overigens weinig verrassend aangezien de klinische verden-
king in de tweede lijn hoger is dan in de eerste lijn.

Dermatoscopie
Verreweg de meeste laesies in de huisartsenpraktijk waren 
goedaardig. Niet alle huidafwijkingen hoeven dan ook weg-
gehaald te worden. Buis denkt dat dermatoscopie ook in de 
huisartsenpraktijk een waardevolle aanvulling zou kunnen 
zijn om een meer accurate klinische diagnose te stellen en zo 
minder benigne vlekjes te excideren. Meer onderzoek is echter 
nodig om dermatoscopie in de eerste lijn te valideren. Buis ad-
viseert in ieder geval om alle huidexcisies op te (blijven) sturen 
voor PA-onderzoek. ▪
 Linda Bröker

Wegsnijden en altijd opsturen?

Buis PAJ. The cutting edge of skin lesions in general practice and 
pathology [Proefschrift]. Utrecht: Universiteit Utrecht, 2011. 176 
pagina’s. ISBN 978-90-393-2152-2.

‘Alles wat het waard is om weg te snijden, is de moeite waard 
om op te sturen’. Met dit adagium zijn veel artsen opgeleid. Er 
is echter discussie of dit altijd noodzakelijk is en de praktijk 
loopt soms anders. Buis heeft deze stelling in zijn promotieon-
derzoek nader onderzocht aan de hand van enquêtes en uit-
komsten van pathologieonderzoek dat door de huisarts was 
aangevraagd.

Pluis-niet-pluisgevoel
Huisartsen gaven aan ongeveer 60% van alles wat zij excideren 
op te sturen voor pathologieonderzoek, waarbij zij aankruis-
ten naevi vaker in te sturen (80-100%). Zij laten zich hierbij 
vooral leiden door een ‘pluis-niet-pluisgevoel’. Het aantal ma-
len dat huisartsen verrast waren door een PA-uitslag had geen 
wezenlijke invloed op hun inzendgedrag. Buis onderzocht 
vervolgens retrospectief de uitkomsten van 5105 pathologie-
onderzoeken die door de huisarts waren aangevraagd. Bij 
1% van de laesies die klinisch als benigne waren ingeschat, 
werd een kwaadaardigheid gevonden. Hij bekeek dit nader 


