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 ‘Zorg is te 
veel een 
systeem 
geworden’

Corine Jansen, Certified Listening  

Professional

De vergeten 
kunst van 
het luisteren

alleen om het zieke deel van het lichaam.”
Als voorbeeld noemt Jansen een gesprek met een vrouw die 
borstkanker had. “Vlak na de behandeling werd haar man 
ziek; korte tijd daarna overleed hij. Een paar maanden later 
werd bij de vrouw opnieuw kanker geconstateerd. Haar arts 
handelde volgens protocol en zette het best werkende be-
handelplan in werking. Maar bij de vrouw was de motivatie 
om het hele behandelplan weer te ondergaan verdwenen. 

Corine jansen is de enige Certified Listening 
Professional in Nederland. Dat betekent dat zij 
gespecialiseerd is in het luisteren naar mensen. 
‘De menselijke maat wordt nog wel eens uit het 
oog verloren’.

Tijdens het platform Welkom in de Zorg, dat op 6 en 
7 april plaatsvond in de Jaarbeurs in Utrecht, was 
Jansen een van de keynotesprekers. Een aantal jaar 

geleden volgde ze de internationale studie Certified Liste-
ning Professional Program in de Verenigde Staten. Ze stu-
deerde af op het onderwerp: ‘Listening to narratives of 
people who live with a medical illness.’

“Ik was één van de vier studenten in mijn jaar; wereldwijd 
zijn er maar vijftig mensen met deze titel. Lucien Engelen 
van het Radboudumc heeft later de titel Chief Listening Of-
ficer voor mij bedacht”, legt Jansen uit. “Een term die eigen-
lijk tot stand kwam bij de opkomst van internet en sociale 
media. De titel werd gegeven aan mensen die luisteren naar 
wat klanten op sociale media zeiden. Ik heb dat omgezet 
naar het empathisch luisteren naar mensen in de zorg. En 
dan gaat het om mensen die met elkaar de kwaliteit van zorg 
kunnen verbeteren.” 

Totaalplaatje

Jansen is de schakel tussen bestuurders, artsen, verpleegkun-
digen, verzorgenden, mantelzorgers en patiënten. Samen 
met hen kijkt zij wat er nodig is voor kwalitatief nog betere 
zorg. “Goed luisteren is de basis van de gezondheidszorg. 
Ziek zijn heeft niet alleen te maken met de fysieke klachten. 
Een patiënt heeft bijvoorbeeld ook nog de rol van moeder, 
dochter of partner. Als je ziek bent, heeft dat ook invloed op 
je sociale welzijn. Het gaat om ziek zijn in zijn totaliteit. Niet 
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