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Patiënt krijgt meer regie en verantwoordelijkheid 

Komt een patiënt  
bij de coach

Als lid van de commissie Medisch 
Specialist 2025 mocht neuroloog 
George Kienstra van het Slingeland 
Ziekenhuis zich samen met twee andere 
leden storten op het belang rijke thema 

unieke patiënt en de moderne medisch specialist. Het 
begrip Positieve Gezondheid van Machteld Huber (zie 
ook het interview op pagina 23 in dit nummer, red.), 
was een belangrijk uitgangspunt, vertelt hij. ‘Huber 
spreekt over gezondheid als het vermogen zich aan te 
passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de 
fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het 
leven. Die omschrijving heeft ons enorm geholpen om 
het visiedocument, en ook dit thema, vorm te geven.’

Dienstbaar en compassievol
Een van die elementen is de eigen verantwoordelijk-
heid van de patiënt. In het thema ‘de unieke patiënt 
en de moderne medisch specialist’ staat omschreven 
dat de patiënt de regie voert op activiteiten die zijn 
gezondheid en welzijn maximaliseren. Die ontwikkeling 
is al gaande, licht Kienstra toe. ‘Ruim tien procent van 
de patiënten is nu al zo goed geïnformeerd dat ze zelf 
de regie tijdens een consult in handen nemen. Dat 
vinden dokters soms lastig, want het vraagt van hen 
om op een andere manier met de patiënt om te gaan 
dan ze gewend zijn. Die groep mondige patiënten 
wordt echter alleen maar groter. Een consult ziet er 
anno 2025 dan ook heel anders uit.’ Kienstra doelt 
dan vooral op de relatie tussen medisch specialist en 
patiënt. ‘Specialisten zijn nu nog te veel bezig met de 
vraag hoe ze iemand kunnen genezen in plaats van 
te kijken naar wat de patiënt zélf belangrijk vindt, en 
hoe de kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk blijft. 

In de zorg draait alles om de relatie tussen medisch specialist en patiënt. Daarom heeft 

deze een prominente plaats in de toekomstvisie. Commissielid en neuroloog George 

Kienstra: ‘Je ziet nu al dat de patiënt de regie voert op activiteiten die zijn gezondheid 

en welzijn maximaliseren.’ 
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Neuroloog George Kienstra:

‘Specialisten moeten 
zich realiseren dat de 
wereld verandert’
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mogelijk gezamenlijk besluitvorming plaatsvindt. 
Dit kan tijdens een persoonlijk consult, maar ook 
het digitale contact zal een enorme vlucht nemen.’ 
Patiënten kunnen in de toekomst bijvoorbeeld vanuit 
huis hun persoonlijke gezondheidsdossier inzien en 
dit via een hologram-verbinding bespreken met de 
arts. Daarnaast is er in 2025 ongetwijfeld sprake van 
meer teamwerk en worden andere zorgprofessionals, 
mantelzorgers en familieleden van de patiënt meer bij 
het zorgproces betrokken. Kienstra: ‘Zo kan de patiënt 
uiteindelijk beter tot een weloverwogen beslissing 
komen over zijn behandeling. Dat is een andere manier 
van benaderen, en een significante verandering ten 
opzichte van de huidige situatie.’ 

Gezondheidsvaardigheden
Ook op het niet-medische vlak krijgt de moderne 
specialist een rol toebedeeld. Zo komt er meer 
oog voor het vergroten en ondersteunen van de 
eerdergenoemde zelfredzaamheid en het stimuleren 
van een gezonde leefstijl. Alles om goed in te spelen 
op de zogeheten ‘gezondheidsvaardigheden’ van 
de patiënt: de vaardigheden van een individu om 
informatie over zijn gezondheid te verkrijgen, te 
begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het 
nemen van beslissingen over de eigen gezondheid.  

Dat vraagt om een meer dienstbare en compassievolle 
opstelling van de medisch specialist. Iedere patiënt is 
daarin namelijk uniek en heeft andere behoeften.’

Dokter als coach
Kienstra voorspelt dat de rol van de medisch specialist 
gaat veranderen en dat deze in de toekomst meer de 
rol van coach zal krijgen. ‘Specialisten beslissen niet 
meer wat het beste is voor de patiënt, maar schetsen 
de behandelmogelijkheden bij een bepaalde diagnose 
en zetten de voor- en nadelen op een rij, waarna zo 

‘Het gaat om wat de 
patiënt zélf belangrijk 
vindt. Dat is voor 
iedereen anders’
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De patiënt gaat niet meer alleen af op het advies van 
de medisch specialist, maar is ook zelf actief bezig met 
zijn welbevinden, door – bijvoorbeeld – naar medische 
informatie te zoeken op online fora, of door ervaringen 
uit te wisselen binnen een patiëntenvereniging. 
Ontwikkelingen die de moderne specialist moet 
stimuleren, meent Kienstra. ‘Dit maakt dat patiënten 
beter in staat zijn hun eigen verantwoordelijkheid te 
nemen ten aanzien van hun gezondheid.’ 

Extra ondersteuning
Hoewel de eigen verantwoordelijkheid in de toekomst 
veel meer bij de patiënt wordt gelegd, benadrukt 
Kienstra dat er altijd een flinke groep patiënten blijft 
die nog wél op de specialist leunt. ‘Sommige mensen 
hebben alleen een duwtje in de goede richting nodig, 
anderen moeten bij de hand worden genomen. Je ziet 
dat met name bij kwetsbare groepen zoals mensen 
met een lage sociaaleconomische status, ouderen en 
mensen met een beperking.’ 
In vele gevallen is wat extra ondersteuning voldoende 
om de gezondheidsvaardigheden te versterken, in 
andere gevallen moet de specialist beoordelen in 
hoeverre de patiënt in staat is om zelf te beslissen 
over zijn gezondheid. ‘Dat betekent trouwens niet dat 
de specialist automatisch het beleid bepaalt’, zegt 
Kienstra. ‘Ik kan me indenken dat het contact met 
familieleden of naasten in die gevallen bijvoorbeeld 
intensiever is. Het is belangrijk om telkens kritisch 
te kijken naar welke gevolgen een keuze heeft voor 
de kwaliteit van leven van de patiënt en daarop een 
afweging te maken.’

Werk- en geneesplezier
Kienstra is ervan overtuigd dat patiënten wel varen 
bij de nieuwe benadering die het visiedocument 
beschrijft. ‘Op deze manier kan het contact tussen 
arts en patiënt verbeteren. Uit onderzoek blijkt ook 
dat je betere resultaten bereikt als je een meer 
gelijkwaardige relatie hebt. Iemand staat sneller 
achter een behandeling als hij of zij of betrokken is 
geweest in het proces dat eraan voorafging.’ Maar 
ook de medisch specialist wordt gelukkiger van 
deze constructie, verwacht Kienstra. Hij spreekt uit 
ervaring. ‘In het verleden had ik na afloop van een 
consult nog weleens twijfel of de communicatie goed 
was verlopen. Soms kreeg ik van een patiënt ook 
teruggekoppeld dat ik onvoldoende aandacht had 
gegeven, te druk was of niet goed had geluisterd. 
Gedurende de ruim twintig jaar die ik als neuroloog 
werk, heb ik daarin zelf ook een ontwikkeling 
doorgemaakt en ben ik anders gaan staan in de 
omgang met de patiënt.’ Die is volgens de neuroloog 
minstens zo belangrijk als de medische inhoud. ‘Ik 
denk dat we met de rol en invulling van het vak van 
de medisch specialist zoals in het visiedocument 
beschreven, in de toekomst meer kunnen betekenen 
en meer kunnen bijdragen aan de gezondheid van de 

patiënt dan nu. Het zal beide partijen uiteindelijk ook 
meer bevrediging geven. Voor dokters betekent het 
bovendien meer werk- en geneesplezier.’

Op de agenda
Nu het visiedocument en de plannen er liggen, is 
implementatie de volgende stap. Dat begint met 
aandacht vragen voor het onderwerp. Kienstra: ‘In 
eerste instantie is het belangrijk dat het onderwerp 
op de agenda komt bij wetenschappelijke 
verenigingen, medische staven, ziekenhuisbestuurders 
en koepelorganisaties. Een tweede stap is om 
dit gedachtegoed ook onder artsen in spe te 
verspreiden. Dat proces is al gaande, want als ik 
kijk naar de geneeskundestudie van mijn dochter, 
wordt er aanzienlijk meer aandacht besteed aan het 
menselijke aspect en sociale vaardigheden – een flinke 
verandering ten opzichte van twintig jaar geleden. We 
gaan langzaamaan de goede kant op, maar er moeten 
nog behoorlijk wat stappen worden gezet voordat 
de visie daadwerkelijk is verankerd. Dat begint bij de 
individuele specialist: die moet zich realiseren dat de 
wereld verandert. Ik hoop dat dit document mensen 
aan het denken zet en ze in actie laat komen, zodat 
het inderdaad leidt tot de veranderingen die wij voor 
ogen hebben.’ 

‘Uit onderzoek 
blijkt dat je  
betere resultaten 
bereikt als 
je een meer 
gelijkwaardige 
relatie hebt’


