Patiëntengesprek

Een praktische illustratie van de vraag-geef-ontvang methode

Een wetenschappelijk onderzoek1 in 2002
introduceerde een communicatiemethode die
resultaat boekte als hulpmiddel voor artsen
tijdens moeilijke consulten, waarin met een
patiënt gesproken wordt over het voorschrijven
van antibiotica voor een acute luchtweginfectie.

1) Vraag:
• Vraag naar de zorgen die de patiënt heeft
over zijn/haar ziekte
• Vraag naar de verwachtingen van de patiënt
met betrekking tot de behandeling

2) Geef:

Bij deze zogeheten “vraag-geef-ontvang”
methode staat de patiënt centraal. De methode
kan toegepast worden in uiteenlopende klinische
situaties.
Recent klinisch onderzoek2,3 wijst uit dat het
gebruik van nieuwe communicatie vaardigheden
die zijn gebaseerd op deze methode, huisartsen
helpt om signiﬁcant minder antibiotica voor te
schrijven. De tevredenheid van de patiënt blijft
daarbij onverminderd hoog. De methode heeft
geen effect op de herstelduur of de duur van een
consult.

• Geef informatie over de ziekte, inclusief het
feit dat het lichaam van de patiënt de ziekte
op eigen kracht kan overwinnen
• Geef informatie over de voor- en nadelen van
antibiotica en het risico van antibioticaresistentie
• Geef advies over zelfmanagement strategieën
• Geef informatie over de verwachte duur
van de ziekte
• Geef aan bij welke symptomen een herhalingsconsult noodzakelijk is

Daarnaast is er bewijs dat patiënteneducatie kan
leiden tot een daling van het aantal herhalingsconsulten en van verminderd gebruik van antibiotica
voor luchtweginfecties4. Het verstrekken van
informatiemateriaal aan patiënten tijdens
consulten kan er voor zorgen dat de patiënt de
boodschap van de arts beter onthoudt en op
langere termijn positief blijft over de voorgestelde
behandelstrategie.

• Bevestig dat de patiënt de besproken
behandelstrategie begrijpt en ermee instemt

3) Ontvang:

Het gespreksmodel op de volgende pagina is
bedoeld als richtlijn voor en ter ondersteuning
van huisartsen die het hoofd moeten bieden aan
de druk van patiënten om antibiotica voor
te schrijven en die correct antibioticagebruik
willen stimuleren onder hun patiënten.

Het aangegeven patiënten-gespreksmodel is een
methode die huisartsen kunnen gebruiken tijdens
consulten met patiënten die kampen met
luchtweginfecties. Het is gebaseerd op het model
van vragen-geven-ontvangen:
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• Vraag naar de symptomen die
de patiënt heeft
• Vraag naar de voorgeschiedenis
van de patiënt
• Bepaal de risicofactoren

SCHRIJF GEEN

• Beschrijf het huidige ziektebeeld
• Beschrijf medische voorgeschiedenis en risicofactoren

• Bespreking van de ziekte van
de patiënt en de opties voor
het behandelplan

• Geef een opsomming van
recentelijk gebruikte medicatie,
inclusief antibiotica

= Arts
SCHRIJF ANTIBIOTICA VOOR

ANTIBIOTICA VOOR
= Patiënt

• Vraag om antibiotica

• Informeer naar behandeling
zonder antibiotica

• Adviseer de patiënt over de dosis
en duur van de antibioticumkuur, en over welke eventuele
bijwerkingen de arts op
de hoogte moet worden gebracht

• Geef informatie over antibioticaresistentie, mogelijke voordelen
en bijwerkingen van antibiotica
• Adviseer om geen antibiotica
te gebruiken zonder medisch
voorschrift

• Geef advies over zelfmanagement
strategieën, bijvoorbeeld
de behandeling van de symptomen
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• Geef informatie over antibioticaresistentie en het belang van
correct antibioticagebruik

• Geef informatie over het verwachte
verloop van de ziekte en vraag
de patiënt terug te komen als
symptomen aanhouden of
verergeren

• Informeer of de patiënt verdere
vragen heeft om inzicht
te krijgen in zijn/haar zorgen
• Bevestig dat de patiënt
de behandelstrategie begrijpt
en ermee instemt

