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Een tijdje terugvroeg een arts me na een lezing over
wetenschapscommunicatie of ik soms liever een arts

had die goed communiceerde dan een arts die goed

niet En dan weet je niet of dat aan de
kunde van je arts ligt of aan dom toeval. Tegetijk kun
je als patiëntwelvrij makkelijk beoordelen of een arts
die gaat goed of

behandelde. Sindsdien vraag ik me af hoe je als pa-

goed communiceert
Hoe dat je beeld kanvertekenen, heb

lk dacht terug aan de artsen die ik als patiënt goed

ervaren met een arts die echt niet goed bleek. Ik kreeg

vond. De huisarts wiens advies ik altijd blind vertrouw. De oncoloogvan mijn moeder die, toen de
kanker niet meer te genezen bleek, uitgebreid de tijd

complicatie na complicatie. Die arts was ongelooftijk
vriendelijk en behulpzaam en ik dacht dat ik domme
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pech had. Tot ik tijdens een weekend met spoed naar

en
twijfels te praten. De rynaecoloog di
et in
paniek
n spoednam om over al onze vragen
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tiënt een arts herkent die goed behandelt

keizers

í ts

een vervanger

moest Die verhielp

de acute ellende en zei daarna

jnbeoor- m

niet
je
heel lastig beoordelen hoe goed
een arts een behandeling doet
communiceerden. En dat dit

de statistieken

zo gek is, want als patiënt kun

ties waren geen kwestie van

uit-

zonderlijke pech, maar maakten
deel uitvan een patroon. Alleen

Als er iets mis gaat, weet je niet of het komt doordat

die arts technisch iets verkeerd deed of doordat

- mijn complica-

dit

soort complicaties nou eenmaal soms optreden. Dit
zou je moeten kunnen zien in de statistieken: als de
ene arts bij een ingreep op 4o% complicaties komt en

een andere bij vergelijkbare patiënten op 4%, zou je
kunnen zeggen dat de tweede arts kundiger behan-

delt Maar als patiënt zie je maar eén behandeling, en

dankzij zijn advies vroeg ik een second opinion en
stapte ik over naar een andere arts.

ik me af of die belabberde arts bewust extra
zijn best deed op zijn communicatie omdat hij het
daarvan moest hebben. En wat ik dan moet doen met
Nu vraag
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mijn lezingen over goede communicatie.
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