
 

 

 

 

2. De communicatie met je arts: voorwaarde voor een betere gezondheid? 

Verschillende factoren beïnvloeden de communicatie met je arts: 

 Factoren aan de kant van de zorgverlener: 
 

o Aantal patiënten in de wachtkamer: tijdsdruk 
o Manier waarop het spreekuur is georganiseerd/ingepland 
o Houding van de zorgverlener 
o Communicatievaardigheden van de zorgverlener 
o Zorgsysteem bijvoorbeeld tekort aan zorgverleners en dus tijdsdruk 

  
 Persoonlijke factoren: 

 
o Voorbereid zijn op je gesprek 
o Op tijd komen op je gesprek 
o Zelfvertrouwen hebben om je vragen te stellen 
o Geïnformeerd kunnen zijn over diagnose, uitslagen en therapie 
o Aantekeningen kunnen maken en ordenen 
o Kunnen vragen naar behandelopties 
o Samen kunnen beslissen met je zorgverlener 
o Thuis kunnen herhalen wat er besproken is in de spreekkamer 
o Medicatietrouw kunnen zijn  
o Aan de bel kunnen trekken wanneer iets niet goed gaat 

Wat ziet iemand met reuma als de ideale dokter? 

Een ervaringsdeskundige met reuma deelt haar verhaal. 

Mijn ideale dokter: 

 Heeft kennis over mijn aandoening 
 Heeft kennis over mijn specifieke situatie 
 Heeft kennis over hoe ik graag informatie ontvang 
 Neemt de tijd om mij als persoon te leren kennen 
 Is professioneel 
 Is steeds dezelfde en wisselt niet continu met een collega 
 Heeft ook aandacht voor mijn: vermoeidheid, pijn, onzekerheid, gevoelens van 

eenzaamheid/depressie en kwaliteit van leven 
 Vraagt of ik zorgen heb over mijn medicatie 
 Heeft een tolk bij de hand die het gesprek in mijn taal vertaalt 
 Gebruikt eenvoudige taal zonder mij het gevoel te geven dat ik een kind ben 
 Legt uit waarom bepaalde medicatie nodig is en wat de bijwerkingen kunnen zijn 
 Is geïnteresseerd in mij 
 Kijkt mij aan en niet het computer scherm 
 Neemt de tijd om naar mij te luisteren zonder mij in de rede te vallen 
 Neemt mij serieus 
 Doet lichamelijk onderzoek bij elk bezoek 
 Geeft toe als hij/zij het ook niet precies weet 
 Legt uit wat bepaalde bloeduitslagen betekenen als ik er naar vraag 
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Een zorgverlener deelt ook zijn verhaal over hoe zijn ideale patiënt eruit ziet. 

Mijn ideale patiënt: 

 Beschrijft nauwkeurig de symptomen 
 Prioriteert symptomen naar de behoeften om ze op te lossen 
 Neemt de tijd om meer te weten te komen over reuma  
 Neemt de tijd om reuma ook zelf aan te pakken 

Het zou mooi zijn als er EULAR aanbevelingen komen voor zorgverleners over hoe zij tot 
betekenisvolle communicatie kunnen komen in de spreekkamer.  

 


