
Regelmatig wordt er in kranten,
op tv en in informele gesprekken
geklaagd over artsen. Soms gaat
het over hun technisch kunnen,

maar meestal over slechte communicatie
met patiënten en familieleden. Zó vaak dat
de vraag zich opdringt of die klacht ge-
grond is en – zo ja – t e r e ch t .

Over het eerste zullen we het gauw eens
zijn: als een patiënt of familielid vindt dat
de communicatie tekortschoot is dat per
definitie waar. Het primaire doel van com-
municatie is immers om informatie uit te
wisselen, op een zodanige manier dat die
door de andere partij wordt ontvangen, be-
grepen, en onthouden – en toegepast.

Elk geval van gebrekkige communicatie
legitimeert een roep om verbetering. Maar
is het reëel dat nu juist van de arts te vra-
gen? In antwoord op die vraag is het vol-
gende relevant. De geneeskunst is zo oud
als de mensheid. De eersten die zich hier-
mee bezig hielden waren priesters en tove-
naars van diverse geloven en bijgeloven.
Zij zullen ongetwijfeld goede communica-
toren zijn geweest. Later kwam daar de be-
roepsgroep van de artsen uit voort.

Laten we geen illusies hebben over
‘de geneeskundigen’ van heel
vroeger. Slechts enkelen daarvan
droegen bij aan de wetenschappe-

lijke onderbouwing van de geneeskunde.
Zij waren meestal roependen in de woes-
tijn, want wetenschappelijk onderzoek
werd tot zo’n tweehonderd jaar geleden
nauwelijks gedaan. Echte medische kennis
of kunde bezat in die tijd nog bijna nie-
mand. Hoogstens werd er een rotte kies ge-
trokken of een abces geopend.

In commerciële zin bloeide de genees-
kunst door de eeuwen heen echter continu.
Op dorpspleinen en in hun praktijken heb-
ben allerlei soorten artsen en kwakzalvers

sinds mensenheugenis hun activiteiten
uitgevoerd. Zij bezaten weliswaar nauwe-
lijks wetenschappelijke kennis, maar ze
waren wel begunstigd met uitstekende
communicatieve vaardigheden. Dit leidde
tot het succesvol overbrengen van de zelf-
verzekerde boodschap ‘ik weet wat u man-
keert en kan u beter maken’. Dat gaf de pa-
tiënt vertrouwen. Wie deze communicatie-
ve vaardigheid niet bezat kon maar beter
inpakken: veel meer dan overtuigende
praatjes had de medische stand destijds
niet te bieden. Overigens, als een behande-
laar een patiënt tegemoet treedt op zo’n in-

voelende wijze, dan zal dit in een aantal ge-
vallen inderdaad kunnen leiden tot ver-
mindering van klachten. Met name – maar
niet uitsluitend! – bij de bekende psycho-
somatische aandoeningen, zoals slape-
loosheid of burn-out. Dit is het gevolg van
het placebo-effect, een verschijnsel waar de
meeste kwakzalvers ook nu nog hun
schaarse successen aan danken.

In de negentiende eeuw ontstond gelei-
delijk iets wat men ‘medische wetenschap’
kon gaan noemen. Er voltrok zich een
splitsing tussen artsen, die hun handelen
baseerden op wetenschappelijke bevindin-
gen en kwakzalvers die uitsluitend bleven
teren op hun communicatieve vaardighe-
den. Toch bleef het publiek ook bij echte
artsen vasthouden aan de verwachting (zo
niet de ‘eis’) van goede communicatieve
vaardigheden. Dat hoorde nu eenmaal bij
het beeld dat men had van een goede arts.

Intussen ontwikkelde de geneeskunde
zich snel en werd het vakgebied almaar

technischer. Gevolg was dat artsen hun pa-
tiënten in technische zin steeds meer te
bieden hadden en minder hun toevlucht
hoefden te nemen tot ‘goede communica-
tieve vaardigheden’. Vanzelfsprekend
werd ook de medische studie technischer.
Dit betekende enerzijds dat voor de ont-
wikkeling van communicatieve vaardighe-
den nauwelijks meer tijd was. Anderzijds
dat de studie ook studenten trok die uit-
sluitend geïnteresseerd waren in techniek.

Eenmaal afgestudeerd heeft de arts van
tegenwoordig niet alleen weinig interesse
in goede communicatieve vaardigheden,

hij is er ook nauwelijks in opgeleid. De arts
heeft wel iets beters te doen dan zijn voor-
gangers van 200 jaar geleden.

Mocht de arts inderdaad zoveel tijd be-
schikbaar maken voor communicatie als
kennelijk wordt verwacht, dan zou dat de
kosten van een consult al gauw verdubbe-
len. Kortom, het is tegenwoordig niet meer
reëel om te eisen dat een arts goede com-
municatieve vaardigheden heeft. Zijn pro-
duct is medisch-technische kennis en vaar-
digheid, niet goede communicatie.

Natuurlijk is het verdwijnen van
goede communicatie uit het ar-
senaal van de arts jammer voor
de patiënt. Die heeft vanzelf-

sprekend graag een arts met goede com-
municatieve vaardigheden, zoals hij ook
graag een automonteur, een belasting-
ambtenaar en een boekverkoper met goede
communicatieve vaardigheden heeft. Als
de arts communicatief is, dan is dat mooi

meegenomen, maar je kunt het niet meer
van hem eisen.

Is mijn auto stuk, dan verwacht ik van de
automonteur dat hij de auto vlot, goed en
tegen redelijke kosten repareert. Als hij
een uur aan de auto heeft gewerkt, ver-
wacht ik dat op de nota ook ‘1 uur arbeids-
loon’ staat. Het zou volstrekt irreëel zijn te
verwachten dat de monteur mij na afloop
van de reparatie ook nog eens in een les van
een half uur uitvoerig uitlegt wat er precies
kapot was, hoe hij dat heeft ontdekt, hoe
dat waarschijnlijk veroorzaakt is, waarom
dit gebrek de waargenomen stoornissen
heeft veroorzaakt, hoe hij dat heeft gerepa-
reerd, waarom hij juist deze vorm van re-
paratie heeft gekozen, wat er zonder repa-
ratie gebeurd zou kunnen zijn, of de auto
nu weer volledig in orde is, enzovoorts.
Voor de arts geldt een soortgelijk verhaal.
Wees blij dat hij een goede techneut is en
stel verder geen onredelijke eisen.

Volledigheidshalve is het overigens wel
zinvol om in dit kader nog even te wijzen
op één betreurenswaardige nevenwerking
van de geschilderde ontwikkelingen bij de
arts. Door zijn verschuiving van communi-
catieve naar technische vaardigheden geeft
hij de patiënt minder vaak dan vroeger het
gevoel dat hij ‘vol empathie is en de proble-
men helemaal begrijpt’. Gevolg daarvan is
dat hij ook minder vaak kan scoren met het
placebo-effect. Vermoedelijk minder dan
vroeger, maar in elk geval minder dan de
kwakzalvers, die juist dit aspect van hun
handelen cultiveren. Enkel omdat zij me-
disch-inhoudelijk niets te bieden hebben.

E ric  de Winter is gep ensioneerd arts. Hij
w as direc teur van de G G D in Arnh em  en
w erk te in diverse ontw ik k elingslanden als
soc iaal geneesk undige, h et vak geb ied dat
z ic h  ric h t op  h et verb eteren van de gez ond-
h eid van p op ulaties als geh eel.

In de negentiende eeuw voltrok zich een
splitsing tussen artsen en kwakzalvers.
Patiënten bleven echter ‘praatjes’ eisen.
Stop daarmee, betoogt Eric de Winter.

Arts is gewoon techneut, laat
die kwakzalvers maar praten

Een automonteur legt na de reparatie ook niet
uitvoerig uit wat er kapot was. Waarom een arts wel?


