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SAMENVATTING 
Consulten met kinderen verlopen vaak volgens een stereotiep patroon, waarbij 

de feitelijke communicatie zich afspeelt tussen arts en ouder. Onduidelijkheid 
over de wenselijkheid van actieve participatie van het kind in medische 
gesprekken is hier veelal debet aan. 

Ouders zijn (te) snel geneigd om als woordvoerder voor hun kind op te treden. 
Kinderen hebben zelf meestal nog geen helder beeld van het proces van 
medische gespreksvoering en stellen zich afwachtend op. Door middel van 
metacommunicatie kunnen artsen helderheid geven over het gesprekskader en 
zo een meer kindgerichte consultvoering entameren. 

INLEIDING 
In onderzoek naar medische communicatie staat van oudsher de gespreksvoering tussen arts 

en volwassen patiënt centraal. Hoewel één op de zes huisartsconsulten een patiënt onder de 
zestien jaar betreft, is de specifieke rol van het kind in medische gesprekken lang 
onderbelicht gebleven. Zelfs in het schaarse onderzoek naar arts-ouder-kind communicatie 
werd in de afgelopen decennia de gespreksbijdrage van het kind meestal buiten beschouwing 
gelaten.1 Het klassieke beeld schetst kinderen vooral als passieve toeschouwers bij hun eigen 
medische consult. Het onderzoek van Korsch2, waarin de ouder werd vereenzelvigd met het 
kind, zette de toon in de jaren zestig:  

‘In pediatrics patient refers to the patient’s parent, most commonly the mother. Hence the 
patient and the parent will be referred to interchangeably.” (p. 865) 

In schril contrast daarmee is de teneur van een artikel drie decennia later, waarin Rylance3  
actieve participatie van het kind in de medische besluitvorming bepleit en de complexiteit 
van de gespreksvoering met kinderen benoemt: 

‘ Decisions affecting children and young people are more complex, involving parents as a 
third party.’ (Rylance, 1996:794). 

Het contrast tussen deze twee citaten roept een aantal interessante vragen op over de 
consultvoering met kinderen. Waarom is het wenselijk dat ook jeugdige patiënten actief 
betrokken worden in consulten? Welke stem heeft het kind in medische gesprekken en is die 
bijdrage inderdaad veranderd in de laatste jaren? Wat is de rol van ouders in gesprekken over 
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de gezondheid en ziekte van hun kind? Vragen, kortom, naar de specifieke kenmerken van 
het driehoeksgesprek tussen arts, ouder en kind. 

WAAROM IS KINDPARTICIPATIE WENSELIJK? 
Er zijn zowel theoretische, klinische en juridische argumenten om aandacht te besteden aan 

de participatie van het kind in medische gesprekken. Ten eerste ligt het voor de hand te 
veronderstellen dat de heersende paradigma’s in de geneeskunde (patiëntgerichtheid, 
autonomie en beslissingsparticipatie) ook van invloed zijn op de consultvoering met 
kinderen. Vanuit dit perspectief wordt benadrukt ook kinderen actief deel moeten kunnen 
nemen aan beslissingen op het terrein van ziekte en gezondheid.3,4  Daarnaast blijkt uit 
ontwikkelingspsychologisch onderzoek dat kinderen meer begrijpen van medische zaken dan 
vaak wordt aangenomen en dat zij, mits aangesproken op hun eigen niveau, in staat zijn om 
een adequate bijdrage te leveren aan gesprekken met volwassenen.5-7  

Ook vanuit het kader van gezondheidsopvoeding is het belangrijk dat kinderen leren deel te 
nemen aan medische gesprekken om zo een (gedeelde) verantwoordelijkheid te ontwikkelen 
voor hun eigen ziekte en gezondheid.8 Uit onderzoek bij kinderen met astma blijkt 
bijvoorbeeld dat een open en meer directe communicatie tussen arts en kind een positief 
effect heeft op het genezingsproces, therapietrouw en tevredenheid.9,10  

Ten slotte is met de invoering van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst 
(WGBO) het recht op leeftijdsgerelateerde informatie en deelname aan beslissingen op het 
terrein van ziekte en gezondheid ook voor kinderen formeel vastgelegd.  

HARDNEKKIGE PATRONEN: OUDERS ALS WOORDVOERDERS 
In weerwil van deze ontwikkelingen laat empirisch onderzoek in diverse medische settings 

zien dat het gespreksaandeel van kinderen tussen 4 en 12 jaar in consulten beperkt is nog 
steeds beperkt is.1,11-13 Consulten met kinderen blijken toch vaak te verlopen conform het 
stereotype beeld van arts-ouder-kind interacties, waarbij de feitelijke communicatie zich 
afspeelt tussen arts en ouder. Onderzoek laat een steeds terugkerend patroon zien. 
Aanvankelijk betrekt de arts het kind aanvankelijk betrekt bij het gesprek; hij stelt ongeveer 
de helft van de medische vragen rechtstreeks aan het kind. In de loop van het gesprek volgt 
echter een ‘koerswijziging’: arts en ouder betrekken het kind nog slechts minimaal bij het 
bespreken van de diagnose, het medisch advies of de leefregels. 1,10-14 Het gedrag van ouders 
lijkt hierin een bepalende factor te zijn: zij beantwoorden de aan het kind gerichte vragen en 
onderbreken initiatieven die het kind neemt, en stellen zich nadrukkelijk op als 
woordvoerder van hun kind. Een voorbeeld ter illustratie: 
 

Roos is tien jaar en bezoekt met haar moeder de huisarts. ‘Ha Roos’, begroet de arts haar, 
‘vertel het eens’. Voordat Roos kan antwoorden, neemt haar moeder het woord: ‘Nou Roos 
voelt zich al een tijdje niet zo lekker’. ‘Oh?’, zegt de arts terwijl zij Roos vragend blijft 
aankijken. ‘Ze heeft een zere keel’, vervolgt de moeder. ‘Nou, eigenlijk steekt het meer hier 
zo’, zegt Roos terwijl ze naar haar nek wijst. ‘Ja’, vervolgt de moeder, ‘en vorige week...’. 
‘Vorige week?’, vraagt Roos verbaasd. Roos’ moeder reageert geërgerd: ‘Laat mama nou 
eens uitpraten!’. 

START CONSULT BEPALEND  
Conform de verwachting blijkt de participatie van kinderen in het consult sterk 

leeftijdsafhankelijk. Naarmate kinderen ouder zijn, neemt het aandeel op het kind gerichte 
uitingen van de arts significant toe en nemen de kinderen vaker het initiatief in het 
gesprek.10-14 Een opvallende bevinding is dat het patroon van ouderlijke inmenging in het 
gesprek onafhankelijk is van de leeftijd van het kind en de afgelopen decennia nauwelijks is 
gewijzigd.14  
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De mate waarin kinderen participeren in medische gesprekken blijkt echter voornamelijk 
bepaald te worden door de start van het consult.15-17  Als de arts en de ouder het kind meteen 
betrekken bij de klachtbespreking, blijkt het kind later in het consult ook veel actiever deel te 
nemen aan de bespreking van het medisch advies of de leefregels. Cruciaal is de manier 
waarop een arts aan het begin van het gesprek ouder en kind uitnodigt de klacht te 
presenteren. Een formulering als: ‘Dag Jeroen, waar heb je last van?’ spreekt een kind 
expliciet aan gesproken om de klacht zelf te verwoorden en zet de toon van het gesprek. 
Daarentegen fungeert een standaard openingszin als: ‘Wat kan ik voor jullie doen?’of: 
‘Vertel maar, wat is er met hem aan de hand?’ als een directe uitnodiging aan ouders om de 
vraag te beantwoorden. Voor het voor kind wordt het daardoor aanmerkelijk moeilijker om 
een actieve rol in het gesprek op zich te nemen. Ook ouders kunnen hierin overigens een 
sturende rol hebben: een expliciete aanmoediging om zelf antwoord te geven op de vraag 
van de arts. Bijvoorbeeld: ‘Jij kunt best zelf vertellen aan de dokter waar het pijn doet’ heeft 
een ander effect dan: ‘Ik kom voor zijn keel’. 

HET BELANG VAN EEN HELDER GESPREKSKADER 
Het valt op dat arts en ouder sterk verschillen in de mate waarin zij het kind betrekken in 

het consult. Analyse van hun beider communicatieve gedrag laat zien dat de oorzaak van dit 
patroon is te herleiden tot een verschil in oriëntatie op de preferente gesprekrollen.15,16 Waar 
de arts doorgaans aanvankelijk blijk te streven naar actieve participatie van het kind, 
manifesteert de ouder zich vaak al bij aanvang van het consult als de primaire 
gespreksvoerder. In de loop van het gesprek conformeert de arts zich dan aan de rol die de 
ouder heeft opgeëist, zodat er gaandeweg een tweegesprek ontstaat. Meestal gaat het kind 
hierin mee: het stelt zich afwachtend en passief op en eist zelden een actieve gespreksrol op. 
Het patroon van ouderlijke inmenging in het gesprek is dus niet zozeer een manifestatie van 
ouderlijke dominantie of controle, maar wordt veroorzaakt door onduidelijkheid over de 
gewenste gespreksrollen.  

Ontwikkelingspsychologisch onderzoek laat zien dat de kwaliteit van de gespreksvoering 
met kinderen direct samenhangt met hun kennis van de regels en de aard van het gesprek. 
5,7,18  Kinderen die niet vaak een arts bezoeken, hebben meestal nog geen helder beeld van 
het proces van medische gespreksvoering. Zij hebben daarom uitleg nodig over het doel en 
de regels van zo’n gesprek om er optimaal aan te kunnen deelnemen. 

Op school worden kinderen geconfronteerd met pseudovragen: vragen die uitsluitend 
worden gesteld om de kennis van het kind te toetsen. Als de arts een medische vraag stelt, 
kan het kind die op dezelfde manier opvatten. Het is daarom belangrijk dat een arts 
aankondigt dat hij vragen gaat stellen waar hij het antwoord zelf niet op weet- en dat hij het 
kind dus ook niet kan helpen bij het antwoord. Kinderen tot een jaar of zes nog bovendien 
nog erg beïnvloedbaar voor suggestieve vragen. Een vraag als: ‘Ben je erg misselijk?’, zal 
meestal serieus worden beantwoord, zelfs als het kind helemaal niet misselijk is.  

GEBRUIK MAKEN VAN METACOMMUNICATIE 
Voor een optimale gespreksvoering is het dus belangrijk dat de arts tegenover zowel de 

ouder als het kind helderheid geeft over het wenselijke gesprekskader. Voor ouders is het 
belangrijk te weten waarom een arts eerst met hun kind zelf wil spreken. Veel ouders die 
antwoord geven op vragen de aan hun kind gesteld zijn, doen dat uit gewoonte, uit 
bezorgdheid of om het consult niet onnodig op te houden. Door bij de start van het consult 
de gespreksrollen expliciet te benoemen en te benadrukken dat er ook aandacht is voor 
eventuele vragen of zorgen van de ouder zelf, kan de arts een meer kindgerichte 
consultvoering entameren. En aangezien kinderen beter kunnen participeren in medische 
gespreksvoering als zij de ‘codes’ van het gesprek kennen en weten wat er van hen wordt 
verwacht, verdient het aanbeveling om bij het begin van het consult duidelijk te maken dat er 
echte vragen worden gesteld, waarop geen goede of foute antwoorden mogelijk zijn. 
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Onderzoek laat zien dat artsen in de praktijk echter nauwelijks het gesprekskader zelf ter 
sprake brengen.14-16  Metacommunicatie is het middel bij uitstek om het kader van het 
gesprek te verhelderen en vormt een essentieel onderdeel van goede gespreksvoering. Onder 
metacommunicatie verstaat men het praten over het gesprek of het gespreksverloop zelf, 
bijvoorbeeld door te laten weten wie (als eerste) het woord mag voeren en waarom dat 
wenselijk is. De huisarts van Roos zou tegen haar moeder kunnen zeggen: ‘Ik wil graag eerst 
van Roos zelf horen wat de klacht precies is, in haar eigen woorden. Daarna wil ik graag van 
u weten of u daar nog iets aan toe te voegen hebt.’ Het gesprek had dan een andere wending 
kunnen nemen en Roos zou waarschijnlijk meer gespreksruimte gehad hebben. Andere 
voorbeelden van metacommunicatie die een arts kan gebruiken om helderheid te geven over 
het kader van het gesprek: 

- ‘Ik wil eerst graag van jou horen hoe het gaat, daarna vraag ik hetzelfde aan je moeder’ 
- ‘Floris, wil jij het zelf vertellen of doet je moeder het?’ 
- ‘Ik begrijp dat u bezorgd bent, maar ik wil eerst graag met Lisa praten voordat ik uw 

verhaal hoor.’ 
- ‘Dat is grappig, ik stel jou een vraag en je vader geeft antwoord!’ 
 
Ook voor ouders is metacommunicatie een geschikt hulpmiddel om het gesprek tussen arts 

en kind makkelijker te laten verlopen: 
- ‘Begrijp je wat de dokter zegt?’ 
- ‘Jij kan best zelf vertellen waar het pijn doet.’ 
- ‘Dat is een moeilijke vraag: zal ik het voor jou zeggen?’ 
- ‘Volgens mij wilde je nog iets aan de dokter vragen.’ 
 
De verzuchting ’Laat mama nou eens uitpraten’ is overigens ook een voorbeeld van 

metacommunicatie, maar een uitspraak als deze laat nauwelijks ruimte voor een eigen 
inbreng van het kind. 

PARTICIPATIEBEHOEFTEN PEILEN 
Voor het optimaliseren van de consultvoering met een ziek kind blijft het belangrijk om een 

goed beeld te krijgen van de ervaringen, verwachtingen en voorkeuren van het kind zelf. 
Recent onderzoek laat zien dat kinderen uitstekend in staat zijn om hun visie op door hen 
ontvangen zorg te formuleren, mits daartoe uitgenodigd worden op een manier die aansluit 
bij hun leefwereld.19,20 De vraag is dus niet zozeer of kinderen zelf informatie over hun 
gezondheid kunnen verschaffen, maar hoe zorgverleners en onderzoekers hierover het beste 
met kinderen kunnen communiceren. Een extra uitdaging is het ontwikkelen van 
kindgerichte methoden die geschikt zijn voor het bevragen van kinderen van verschillende 
leeftijden. Het inschakelen van moderne communicatiemiddelen, zoals MSN en 
groepsgesprekken via internet, biedt met name onderzoekers nieuwe mogelijkheden.21,22 

CONCLUSIES 
Empirisch onderzoek laat zien dat medische consulten met kinderen vaak verlopen conform 

een stereotype beeld van arts-ouder-kind interacties waarbij de feitelijke communicatie zich 
afspeelt tussen arts en ouder. Analyse van het communicatieve gedrag van arts en ouder 
heeft laten zien dat dit patroon voornamelijk te herleiden is tot niet-complementaire 
opvattingen over de deelname van het kind aan het medisch gesprek. Deze onduidelijkheid 
over het gesprekskader heeft directe gevolgen voor de participatiemogelijkheden van het 
kind. Zo blijkt de manier waarop de arts bij aanvang van het consult ouder en kind betrekt in 
de klachtpresentatie bepalend voor het verloop van het gesprek en de participatiekansen van 
het kind. Door het bewust hanteren van metacommunicatie over het wenselijke 
gesprekskader kan de arts de gespreksvoering en daarmee de participatiekansen van het kind 
beïnvloeden. 

This is a NIVEL certified Post Print, more info at http://www.nivel.eu 



Tates, K. Consultvoering met kinderen vraagt om helder gesprekskader. Bijblijven: 2008, 24(2), 
26-30 

De huisarts heeft in Nederland een centrale rol in de gezondheidszorg en heeft in het 
algemeen de mogelijkheid om een langdurige relatie op te bouwen met ouder en kind. Deze 
positie biedt de mogelijkheid om kinderen van jongs af aan, op een manier die past bij hun 
leeftijd, te betrekken in de consultvoering. Kinderen die geleerd hebben actief deel te nemen 
aan medische gesprekken over hun eigen gezondheid kunnen zich sneller ontwikkelen tot 
verantwoordelijke en proactieve patiënten. Een helder gesprekskader en optimale 
samenwerking tussen arts en ouder zijn hiervoor onontbeerlijk. 
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