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•Sarcoïdoseprofessor Jan Grutters
•Tips voor optimaal consult 
•Nieuwe SBN-website interactief

Communicatie tussen 
arts en patiënt
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Medisch Sociaal

Hoe gaat het met je? Een simpele vraag. Lijkt het. Als je ziek wordt of bent, 
blijkt communicatie nog belangrijker dan voorheen. 
Gelukkig bestaan er allerlei handige lijstjes wat te zeggen tegen je baas, je 
arts en je directe familie en vrienden. Maar wat doe je nu met de cirkel erom- 
heen? De mensen die je wel regelmatig ziet maar die geen idee hebben wat 
sarcoïdose is? Of het heel erg voor je vinden. Ooms en tantes, kennissen, 
ouders op het schoolplein. Vrienden die gewoon niet beschikken over 
empathisch vermogen. En verder iedereen die in een volle huiskamer op een 
verjaardag vraagt: “Hoe gaat het nu echt met je?” En je vervolgens verwach-
tingsvol met grote ogen aankijkt.

Communiceren is zenden en ontvangen. En iedereen zendt en ontvangt 
vanuit zijn eigen wereld of beleving. Je leert dus om kort en duidelijk te 
vertellen wat er aan de hand is, je leert grenzen aan te geven, je leert je (nog) 
meer in te leven in de ander en je leert het gesprek een andere kant op te 
sturen.
En toch zijn er situaties dat ik het even niet meer weet. Laatst op een feestje, 
een goede kennis vraagt aan mij hoe het gaat. “Naar omstandigheden 
goed”, zeg ik, “maar vind je het goed het er een andere keer over te hebben, 
want…” Zij draait zich resoluut om en zegt bot: “Ik bedoel het alleen maar 
goed hoor, dan moet je het zelf maar weten.” Voordat ik me kan afvragen 
wat ik dan zelf maar moet weten, begint iemand naast mij een gesprek over 
hoe erg het is dat ik ziek ben. Dat ik niet moet opgeven en in wonderen moet 
blijven geloven. Een derde ‘kennis’ geeft een oratie over het belang van 
wandelen, want zo is zij ook van haar burn-out afgekomen… Help, ik wil hier 
weg. 

Naar het toilet was ik net geweest dus dan maar de aloude, ‘wie wil er nog 
wat drinken truc’. In de keuken kom ik even tot rust als er, heel gericht, een 
man op mij afkomt. Ik weet dat hij psycholoog is. “Heb je alles gehad, krijg 
je dat nog”, denk ik. Voor ik iets kan doen zegt hij: “Daarom heb je nu twee 
oren gekregen, dan kan het er aan de ene kant in en aan de andere kant ook 
net zo hard weer uit. Wijntje?”
En toen bulderde mijn lach door de keuken… 

Lenneke Vente, redactielid, is 37 en woont met  haar man en zoon Noud (3) 
in Amsterdam. 
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