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ken of het ’m misschien zit in iets wat je 

achterwege hebt gelaten. Vroeg of laat 

komen zo in de loop van je gesprekken 

alle aspecten wel eens aan de orde, 

want het hoeft natuurlijk niet allemaal 

meteen al in het begin.’

Een slapeloze nacht
Vervolgens ontwikkelde Slort een AAA-

training en onderzocht hij het effect 

daarvan. Hij includeerde enerzijds 

huisartsen die zich hadden aangemeld 

voor peergroup-cursussen vanuit het 

IKNL en anderzijds aiossen in hun der-

de opleidingsjaar. Bij de huisartsen 

werd tijdens de eerste cursusdag een 

video-opname gemaakt van gesprek-

ken met simulatiepatiënten en na een 

jaar werd dit herhaald. De interventie-

groep kreeg de door Slort ontwikkelde 

AAA-training; de controlegroep niet. 

‘Levensvragen 
verdwijnen niet 
vanzelf’
In september promoveerde Willem-

jan Slort op zijn proefschrift General 

practitioner – patient communication in pal-

liative care. In een interview vertelt hij 

over zijn onderzoeksbevindingen die 

van belang zijn voor het werk van de 

huisarts.

Aanloop naar het onderzoek
Gevraagd naar de keuze voor dit onder-

zoek vertelt Slort: ‘In de huisartsoplei-

ding was er destijds maar weinig 

aandacht voor onderzoek. In onze oplei-

dingsgroep organiseerden twee aiossen 

ooit een middag over wetenschappelijk 

onderzoek, en een van die twee was ik. 

Voor mijn doctoraalscriptie deed ik al 

een onderzoekje dat aanleiding gaf tot 

een artikel in H&W. Dus die belangstel-

ling was er bij mij al vroeg. Tijdens een 

cursus over epidemiologisch onderzoek 

opende zich een nieuwe wereld voor 

me. Het ging wel over mijn vak, maar 

op een heel andere manier dan het ver-

helpen van een hoestje. Ik wilde dus 

graag ooit onderzoek doen als zich een 

geschikt onderwerp aandiende. En toen 

de aandacht voor palliatieve zorg op-

kwam, merkte ik dat daar mijn hart 

lag: het levenseinde voor mensen zo 

goed en waardevol mogelijk maken. Zo 

ontstond de gedachte om dit onderzoek 

te doen.’

Van ruwe plannen naar vorm
‘Om me te oriënteren heb ik twee we-

ken met oncoloog Paul van der Velden 

meegelopen in het ziekenhuis en zijn 

hospice’, vervolgt Slort. ‘Die man was zo 

goed in de communicatie! Ik dacht: ze-

ker als huisarts is het belangrijk hoe je 

met mensen in hun laatste levensfase 

omgaat, opdat ze zoveel mogelijk aan je 

hebben. Hoe kun je dat het best aan-

pakken? In de literatuur kon ik niet veel 

vinden over de communicatie van huis-

artsen in de palliatieve zorg, dus be-

sprak ik mijn ideeën in de CWO*. Wim 

Stalman hielp me met het omzetten 

van mijn ruwe gedachten in een onder-

zoeksplan en het zoeken naar finan-

ciers. Toen dat laatste lukte kon ik mijn 

plannen uitvoeren, maar die waren wel 

wat ambitieus. Vanwege de tijdrovende 

vorm – onder andere het analyseren 

van video-opnamen van gesprekken 

met simulatiepatiënten – heeft het on-

derzoek alles bij elkaar zo’n twaalf jaar 

geduurd.’

Ontwikkeling van een checklist
‘In het begin deed ik een ruwe search 

naar factoren die een rol spelen in de 

communicatie rond palliatieve zorg’, 

vertelt Slort. ‘Dat bleken er heel veel en 

aanvankelijk vormden ze een onlogi-

sche lijst. Dus analyseerden we die fac-

toren en probeerden daarin een 

ordening aan te brengen aan de hand 

van “hoe gedraag je je” en “waarover 

gaat het”. De lijst bleek pas helder te 

worden toen we de AAA-indeling 

maakten: Aanwezigheid, Actuele on-

derwerpen en Anticiperen. In de zo bre-

de begeleiding van patiënten rond het 

levenseinde geeft de AAA-checklist mij 

rust. Je weet dat je geen onderwerpen 

laat liggen en zeker als de communica-

tie wat moeizaam verloopt, kun je chec-

Interview met Willemjan Slort

De AAA-checklist

Aanwezigheid (van de huisarts voor de 
patiënt):
 De tijd nemen
 Ruimte geven om alle onderwerpen te 
kunnen bespreken

 Actief luisteren
 Faciliterend gedrag (bijvoorbeeld 
empathisch, respectvol, voorkomend, 
ook eens spontaan de patiënt opbellen of 
bezoeken)

 Gezamenlijk besluiten nemen (over 
diagnostiek en behandelingsplan)

 Bereikbaarheid (bijvoorbeeld telefoon-
nummers)

Actuele onderwerpen (die de huisarts 
aan de orde moet stellen):
 Diagnose
 Prognose
 Klachten en zorgen van de patiënt 
(lichamelijk, psychosociaal en spiritueel/
existentieel)

 Wensen voor nu en de komende dagen
 Unfinished business, afronding van het 
leven

 Opties voor behandeling en zorg naar 
aanleiding van de besproken onderwer-
pen

Anticiperen (op diverse scenario’s):
 Vervolgafspraken aanbieden
 Mogelijke complicaties
 Persoonlijke en medische wensen voor 
de komende weken of maanden 

 Het feitelijke stervensproces (laatste 
uren of dagen)

 Beslissingen rond het levenseinde
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Bij de aiossen werd de video-opname al 

na een halfjaar herhaald en kreeg de 

controlegroep daarna alsnog de AAA-

training. Toen kwam de effectmeting… 

Slort: ‘Ik vond het nogal schokkend dat 

er na de AAA-training geen verbetering 

zichtbaar was in de communicatie. 

Onze lijst met communicatieaspecten 

was goed onderbouwd en we hadden 

een prima onderwijsprogramma. Hoe 

is het mogelijk dat je het zo netjes uit-

voert en dan toch geen effect ziet? En ik 

kon me er nog wel bij neerleggen dat bij 

ervaren huisartsen, die al vele malen 

palliatieve zorg hebben verleend, geen 

verandering zichtbaar was. Maar tot 

mijn verbazing deden aiossen het net 

zo goed als die ervaren huisartsen; zij 

bespraken zelfs nog iets meer onder-

werpen. En ook bij hen was geen verbe-

tering zichtbaar na het AAA-onderwijs. 

Daar heb ik echt een nacht van wakker 

gelegen.’

Gelukkig heeft Slort wel een verkla-

ring voor dit fenomeen kunnen vinden. 

‘Terugkijkend naar de video-opnamen 

bleken de acteurs meer dan de helft van 

de onderwerpen aan te kaarten. Die 

hadden de rol kennelijk te vaak ge-

speeld. Want juist bij aiossen die hele-

maal stil vielen, hielden de acteurs het 

gesprek gaande. Het is dan dus heel las-

tig om verbeteringen te analyseren. 

Maar het was natuurlijk leuker geweest 

als we – al was het maar een tendens 

tot – verbetering hadden gezien!’

De vierde A
AAA-lijst of niet, menig huisarts zal de 

communicatie aan het sterfbed niet 

altijd gemakkelijk vinden, want soms 

moeten erg lastige onderwerpen wor-

den aangesneden. Heeft Slort hier ook 

ervaringen mee? ‘Tja, er is heel vaak 

sprake van ambivalentie; die vormt als 

het ware de “vierde A”. Soms willen 

huisartsen de hoop van de patiënt niet 

aantasten. Op hun beurt willen patiën-

ten soms de hoop van hun partners 

niet aantasten en bepaalde dingen 

daarom niet in hun aanwezigheid be-

spreken. Toch is het goed om alle on-

derwerpen aan te kaarten en te 

sonderen wat de patiënt nog wil, we-

tende dat de duur van het leven beperkt 

raakt. Patiënten blijken vaak te hopen 

dat de huisarts bepaalde onderwerpen 

aansnijdt. Maar natuurlijk moet je niet 

doorzetten als je merkt dat een patiënt 

niet wil.’

Jouw schuld!
Als een huisarts een foute of te late di-

agnose heeft gesteld, en dus ‘schuldig’ 

is aan het aanstaande overlijden, kan 

dat de communicatie danig vertroebe-

len. Heeft Slort misschien tips hoe hier-

mee om te gaan? ‘Die situatie is 

natuurlijk heel naar. Dan heb je bijvoor-

beeld steeds gezegd dat die buikklach-

ten onschuldig zijn en blijkt het toch 

darmkanker. Als huisarts wil je daar 

soms mee wegkomen en probeer je het 

onbesproken te laten, maar mijn erva-

ring is dat het dan altijd in de weg blijft 

staan. Je kunt beter open vragen hoe de 

situatie voor de patiënt voelt en of die 

toch jou als huisarts wil houden. Alleen 

dan kun je er samen overheen stappen. 

Als je er niet over praat, gaat de patiënt 

soms steken onder water geven. Of je 

probeert het zelf steeds goed te maken. 

Leg het dus voor aan je patiënt: “Kun-

nen we zo verder of niet, want er komt 

zo’n belangrijk stuk van uw leven aan.” 

Dat ligt heel precair.’

En helpt het altijd als dit openlijk 

wordt besproken? ‘Nee, soms krijg je het 

met de patiënt toch niet helemaal uit 

de wereld. Of je blijft met een schuldge-

voel zitten, ook al heb je het aan de orde 

gesteld.’

Voorbeelden uit de praktijk
Op de AAA-lijst prijkt ook het item ‘un-

finished business’. Kun je als huisarts 

hierbij daadwerkelijk iets doen? Slort: 

‘In de loop van de gesprekken met een 

ongeneeslijk zieke man, kreeg ik het 

gevoel dat er iets onbesproken was ge-

bleven. Toen ik wat dieper doorvroeg, 

bleek dat een van zijn zoons vroegtijdig 

zijn erfdeel had opgevraagd en naar een 

ander werelddeel was vertrokken, 

waarna ze geen contact meer hadden 

onderhouden. De patiënt en zijn vrouw 

wisten niet goed wat ze moesten doen 

en als huisarts denk je dan met ze mee. 

Maar de patiënt moet zelf dergelijke be-

slissingen nemen. Hoe dan ook, toen 

we dit onderwerp eenmaal besproken 

hadden, verliep de communicatie tus-

sen ons beter.’

Slort vervolgt: ‘Ook wat betreft spiri-

tuele aspecten probeer ik met de pa-

tiënt mee te denken, bijvoorbeeld bij de 

beslissing om een dominee of pastoor te 

zien. Want als iemand die knoop door-

hakt, geeft dat vaak rust. Je hoopt dat 

iemand zijn kostbare tijd goed gebruikt 

zodat hij straks tegen het einde echt 

“klaar” is. Steeds minder mensen doen 

een beroep op een dominee of pastoor, 

maar levensvragen verdwijnen niet 

vanzelf. Zo krijg je daar als huisarts va-

ker mee te maken.’

Na de promotie
‘Ik had gedacht dat ik het heel rustig 

zou krijgen, maar tot dusver ervaar ik 

het nog niet zo’, vertelt Slort. ‘Tot je 

daadwerkelijke promotie is niemand 

echt geïnteresseerd in je onderzoek, 

terwijl er al enkele artikelen waren ver-

schenen en het onderwijsprogramma 

op diverse plekken wordt gebruikt. 

Maar door dat behaalde diplomaatje tel 

je plotseling mee. Opeens word ik voor 

van alles gevraagd: ergens een praatje 

houden, meeschrijven aan een boek, 

onderwijs geven, dit interview... Ik heb 

het daar best druk mee, maar het zijn 

wel leuke activiteiten.’ 

En hoe ziet Slort de toekomst? ‘Voor-

lopig blijf ik nog bij de CWO, want dat is 

een heel leuke club en daar kan ik mijn 

verworven wetenschappelijke inzichten 

aanwenden om anderen te helpen. Ook 

wil ik blijven bijdragen aan de verbete-

ring van de palliatieve zorg in Neder-

land. En ZonMw heeft me benoemd als 

lid van de programmacommissie voor 

het Nationaal Programma Palliatieve 

Zorg. Voorlopig echter is huisarts zijn 

mijn belangrijkste baan!’ ▪

Ans Stalenhoef

*  De NHG-Commissie Wetenschappelijk Onder-
zoek


