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Patiënt stimuleren vragen te stellen: uitleg en instructie geven  
 

Korte beschrijving van het gesprek 

Een dokter legt uit wat haar bevindingen zijn na onderzoek van de patiënt. Dit gesprek wordt 

op twee manieren uitgevoerd: eerst hoe het niet werkt, daarna hoe het wel werkt. Op welke 

punten hebben leerlingen ondersteuning nodig om een patiënt te stimuleren om vragen te 

stellen? 

In de video verschijnt een aanwijzing hoe je dat het beste kunt doen: ‘Stel geen vragen waar 

de patiënt alleen ja of nee op kan antwoorden.’ 

De video is gemaakt door Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen. 

 

Zo werkt het niet 

 

Organisatie van de 

tekst 

Tekst van het gesprek (D = dokter; P = patiënt) 

Opening D: Ik heb uw verhaal gehoord.  

Doel D: Ik heb u nagekeken en ik denk dat klachten van de maag 

komen. 

Benodigd materiaal 

Stapsgewijze instructie 

 

D: Dat kunnen we checken door medicijnen voor te schrijven die 

de maag beschermen en daarvan zou u dan elke dag één pil 

moeten nemen, twee weken lang. 

Afsluiting D: Over twee weken spreek ik u weer en dan hoor ik van u hoe 

het met de klachten is. Heeft u daar vragen over? 

P: Nee. 

 

Zo werkt het wel 

 

Organisatie van de 

tekst 

Tekst van het gesprek (D = dokter; P = patiënt) 

Opening D: Ik heb uw verhaal gehoord.  

Doel D: Ik heb u nagekeken en ik denk dat de klachten van de maag 

komen. 

Benodigd materiaal 

 

D: …. Dat moeten we goed controleren …. en dat kunnen we 

doen door pillen voor te schrijven die de maag beschermen.  

Stapsgewijze instructie 

 

D: Daarvoor moet u elke dag één pil gaan innemen, twee weken 

lang. En over twee weken wil ik graag van u weten hoe het met u 

gaat en of de klachten minder zijn. (…) 

Afsluiting D: Het is veel informatie. (…) Wat zou u daar nog meer over 

willen weten? 

P:  Dus het heeft niks met het hart te maken? 

D: Nee, was u daar ongerust over? 

P: Ja. 

D: Ja… ja. Nee, daar kan ik u helemaal in geruststellen. Alle 

onderzoeken over het hart zijn helemaal goed. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=CvtEjfBVn7c
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Doel van het gesprek 

De video laat zien hoe je een patiënt kunt stimuleren om zelf een vraag te stellen. Doel van de 

dokter is dat de patiënt haar goed begrepen heeft en weet wat hij moet doen. De nadruk 

wordt in de instructievideo gelegd op het vermijden van een vraag waar je alleen ja of nee op 

kunt antwoorden. 

De instructie gaat niet in op de woorden en de toon die de dokter inzet om zijn doel te 

bereiken. Het doel is dat de patiënt weet wat er wel en niet aan de hand is en wat hij hierna 

moet doen. 

 

Opbouw van het gesprek 

Uit het doel en de opbouw van het gesprek (zie de linkerkolom) is af te leiden dat er sprake is 

van uitleg en instructie geven. De dokter legt uit wat het probleem waarschijnlijk is en noemt 

vervolgens welke medicijnen zij voorschrijft (benodigd materiaal). Vervolgens geeft ze in 

stappen aan hoe deze medicijnen gebruikt moeten worden. Ze checkt of de uitleg en 

instructie goed begrepen zijn. 

 

Welk taalgebruik past bij dit gesprek? 

Met welk taalgebruik bereikt de dokter haar doel? Ze gebruikt nadrukkelijk de ik-vorm 

waarmee ze haar positie en verantwoordelijkheid als dokter benadrukt. Tegelijk voorkomt ze 

een stellige uitspraak door te zeggen dat ze ‘denkt’ dat de klachten van de maag komen. 

Vervolgens schakelt ze van ‘ik’ over op ‘wij’, alsof ze hiermee de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid  wil benadrukken. Vervolgens schakelt ze over naar de 

verantwoordelijkheid van de patiënt en wat hij moet doen. Ze geeft instructie aan de patiënt 

en wat ze van hem verwacht. In de uitleg benadrukt ze dus voortdurend zowel haar eigen rol 

als de rol van de patiënt. 

Daarnaast hanteert de dokter in het goede voorbeeld denkpauzes en benadrukt ze 

kernwoorden. Ze geeft de patiënt tijd om de boodschap tot hem door te laten dringen. 

Relevante inhoudswoorden als ‘medicijnen’, ‘elke dag’ en ‘twee weken lang’ spreekt ze met 

nadruk uit waardoor deze woorden extra opvallen voor de patiënt.  

Aan het eind van de instructie laat ze weer een korte pauze vallen. Aansluitend stelt ze de 

patiënt op begripvolle wijze gerust door zich in hem in te leven: ‘Dat is veel informatie.’ Na 

weer een pauze stelt ze een open vraag: ‘Wat zou u daar nog meer over willen weten?’. De 

vraag is niet alleen open, met de verwijzing ‘daar’ houdt ze het opzettelijk breed: de patiënt 

kan dus over alles een vraag stellen. 

De patiënt reageert opgelucht dat het niets met zijn hart te maken heeft. De dokter reageert 

vervolgens niet alleen op de inhoud (‘nee’) maar vooral op de toon waarmee hij dat zegt: ‘Was 

u daar ongerust over?’. Tot slot geeft ze extra geruststelling door twee keer ‘helemaal’ te 

gebruiken. 

  

Adviezen voor nabespreking van het fragment 

 Laat de leerlingen eerst zien hoe het niet werkt. Wat gaat er volgens hen mis? 

 Nodig leerlingen uit om open vragen te stellen aan de patiënt. Verzamel mogelijke vragen 

en laat daarna het tweede gesprek zien. 

 Wat vinden de leerlingen van de dokter? Bijvoorbeeld: vriendelijk, begripvol, zakelijk, 

afstandelijk. Welke relatie is er met de woorden die ze gebruikt? 

 De dokter wil dat de patiënt een vraag gaat stellen. Wat doet ze om dat te bereiken? 

Bijvoorbeeld: belangrijke woorden benadrukken, pauzes laten vallen, begrip tonen, een 

open vraag stellen.   

 


