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Patiënten met psychische of sociale problemen hebben bijna tweemaal zo vaak contact met de huisarts als
patiënten die alleen kampen met lichamelijke klachten.1 Psychosociale problemen uiten zich in eerste
instantie vaak als een lichamelijke klacht.2-4 Stress en zorgen spelen daarbij een belangrijke rol.
Vroegtijdige onderkenning hiervan leidt eerder tot een adequate behandeling, die het herstel van de patiënt
mogelijk versnelt.3 Het is daarom van belang dat de huisarts nagaat of psychosociale problemen een rol
spelen bij klacht(en) van patiënten.5 6 Het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg,
Nivel, heeft 1417 video-opnamen van huisarts-patiëntconsulten geobserveerd en vragenlijsten van patiënten
en huisartsen geanalyseerd om te achterhalen in hoeverre huisartsen stress of zorgen opmerken bij patiënten
en vervolgens met hen bespreken.7 8 De bevindingen zijn gebaseerd op gegevens uit de Tweede Nationale
Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk.9
EMOTIONEE L LEE D
Slechts bij een derde van de patiënten (32,4%) die voorafgaand aan het consult de oorzaak van de klacht
toeschrijft aan stress en zorgen, komen die ook in het gesprek met de huisarts aan bod. Het initiatief ligt dan
voornamelijk bij de patiënt: bij 23,8 procent van hen (n=281), worden stress en zorgen op initiatief van de
patiënt besproken en bij 8,6 procent omdat de huisarts erop ingaat. In een onderzoek van Cape c.s. noemden
patiënten onder meer het gepercipieerde gebrek aan tijd van de huisarts (48%) als reden om geen initiatief
te nemen. Ook het idee dat de huisarts niets eraan kon doen (39%) speelde een rol.9 Daarnaast meende 36
pro cent van de patiënten (goed) te kunnen omgaan met emotioneel leed of verdriet, 45 procent schaamde
zich ervoor of wilde de huisarts niet ermee lastigvallen. Opvallend is dat iets meer dan de helft van de
patiënten (53%) wél aangaf dat zij het prettig zouden hebben gevonden als de huisarts de (mogelijke)
psychosociale problemen zou hebben aangeroerd en had doorgevraagd naar hun psychosociale welzijn.10
Het Nivel heeft na het consult de patiënten nogmaals gevraagd wat volgens hen de oorzaak van de klacht
was. 83 procent van hen die aanvankelijk dacht dat de klacht werd veroorzaakt door stress of zorgen, denkt
dit twee weken na het consult nog steeds. Bij 60,3 procent van hen zijn de psychische spanningen niet met
de huisarts besproken. De huisartsen hebben in het onderzoek na het consult aangegeven of er volgens
spelen bij de klacht van de patiënt. Bij 69 procent van de patiënten die vermoedt dat stress of zorgen de
klacht veroorzaken, denkt de huisarts hier niet aan. Als de huisarts wél vermoedt of weet dat psychosociale
aspecten een rol spelen, worden de problemen in twee derde van de gevallen niet besproken. De
onderzoekers gingen ervan uit dat stress en zorgen in herhaalconsulten vaker zouden worden gesproken dan
tijdens het eerste consult en/of dat in een herhaalconsult vaker een psychosociale diagnose zou worden
gesteld - de huisarts wil immers eerst een lichamelijk probleem uitsluiten.6 Maar bij een herhaalcontact
wordt nauwelijks vaker gesproken over stress of zorgen dan bij het eerste contact (12,2 versus
This is a NIVEL certified Post Print, more info at http://www.nivel.eu

Noordman, J., Weert, J. van, Dulmen, A.M. van, Bensing, J.M. Weinig aandacht voor spanningen: huisarts pikt
psychosociale signalen vaak niet op. Medisch Contact: 2007, 62(48), 1994-1995

11,1%), zo blijkt uit het onderzoek. Patiënten wijten de oorzaak van hun klacht vaker aan stress als de
klacht al langer bij de huisarts bekend is. Van de patiënten die vermoeden dat de mogelijke oorzaak van de
klacht stress is (n=281) komt 70,7 procent voor een herhaalcontact.
INTERVIEW TECHNIEK
De Nivel-studie bevestigt eerder onderzoek waaruit al bleek dat psychologische problemen door veel
huisartsen en patiënten niet worden geëxploreerd, zelfs niet als een van beiden vermoedt dat het van belang
is.7 11 12 Dit is vooral het geval als patiënten lichamelijke symptomen vertonen en zelf niet het initiatief
nemen om psychosociale problemen te benoemen. 3 10 Er zijn een aantal factoren die bijdragen aan het feit
dat de huisarts psychosociale aspecten niet oppikt. Denk aan somatisering van klachten door de patiënt en
comorbiditeit, vooral als er sprake is van een combinatie van psychosociale klachten en somatische
problemen. 1 Van groot belang zijn de ervaring, training of scholing, houding en interviewtechniek van de
huisarts.12 13 Een open, patiëntgeoriënteerde communicatiestijl blijkt bij te dragen aan de herkenning van
psychosociale problemen bij patiënten.3 12 Een andere reden dat de huisarts stress en zorgen van de patiënt
niet aan de orde stelt, is dat bespreking ervan vaak leidt tot een langer consult.7 12 Op korte termijn levert het
dus tijdwinst op, al is het de vraag of dit ook geldt voor de langere termijn. Immers, veel patiënten die
vermoeden dat stress of zorgen de lichamelijke klacht veroorzaken, komen terug voor een herhaalconsult.
Mogelijk leidt een betere afstemming tussen patiënt en huisarts tot een effectiever consult en een afname
van het aantal herhaalconsulten. In de nascholing lijkt het zinvol aandacht te besteden aan het herkennen,
exploreren en adequaat reageren op psychosociale signalen van de patiënt.3 6 13 Daarnaast kunnen
praktijkondersteuners, zoals de sociaal-psychiatrisch verpleegkundige of een GGZmedewerker, een
ondersteunende rol spelen.14
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