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ILLUSTRATIE NANNE MEULENDIJKS De dokter neemt
meer de tijd voor
patiënten. 
‘Door de rust 
en ruimte in het
gesprek ontdek
je meer over 
het complete
verhaal.’

bare dame met een lach. “Ik ben een ge-
lukkig mens en dat komt door deze
dokter. Hij weet dat ik voor geen prijs
naar een verzorgingshuis ga, ik wil hier
doodgaan.” 

De huisarts legt uit dat na gesprek-
ken met mevrouw en haar omgeving
(zoals haar oude tennisvrienden Jan en
Joke) een netwerk is gecreëerd, zodat
ze zo lang mogelijk thuis kan wonen.
Daar horen deze ‘sociale bezoekjes’ bij.
“Waar kwam je eigenlijk voor”, vraagt
ze bij vertrek. “Wil je geen koffie?”

Terug in de praktijk zitten drie pa-
tiënten in de wachtkamer. Doordat
Jung zijn assistenten trainde om stren-
ger te zijn als mensen opbellen met
klachten die vanzelf overgaan, ziet hij
minder patiënten in aantallen. “We la-

ten mensen niet langer voor de zeker-
heid langskomen.” Hij trekt meer tijd
voor ze uit, zodat ze minder snel terug-
komen en ziet hierdoor chronische pa-
tiënten één keer per week tegen vroe-
ger drie keer per week. 

Jaren vijftig
In de spreekkamer wordt de aanpak nog
duidelijker: Jung laat zijn patiënten zo-
veel mogelijk zelf praten, herhaalt
voortdurend wat ze aandragen (“u
heeft dus een hoge bloeddruk, bent dui-
zelig, heeft hartkloppingen”) en laat
veel stiltes vallen, waardoor de patiën-
ten als vanzelf verdergaan met hun ver-
haal. “Door de rust en ruimte in het ge-
sprek ontdek je meer over het complete
verhaal. Je motiveert mensen om zelf

na te denken en oplossingen aan te dra-
gen. Een arts die alle tijd heeft, het lijkt
wel jaren vijftig, toch?”

Niet alleen huisartsen, ook medisch
specialisten doen aan positieve gezond-
heid. “Het vraagt een hele omme-
zwaai”, vertelt hoogleraar interne ge-
neeskunde Jan Smit van het Radboud -
umc, die meedoet aan de pilot voor me-
disch specialisten. “Als specialist richt
je je op bloedwaarden, klachten, vooral
de medische aspecten. Wij staan altijd
in de doe-stand. Nu stel ik andere begin-
vragen, als ‘hoe kan ik u helpen?’ of
‘waar bent u naar op zoek?’.” En hij
vraagt naar het welbevinden en be-
spreekt met mensen wat ze zelf kun-
nen doen om zich beter te voelen. “Ik
hoef niet steeds te vissen naar het pro-

‘Gaan we 
nu ook de
hypotheek-
problemen
oplossen van
patiënten?’

bleem; via de vooraf ingevulde vragen-
lijst en het langere gesprek krijg ik een
beter beeld.” 

Smit staat achter het concept, maar
spreekt ook sceptische collega’s. ‘Gaan
we nu ook de hypotheekproblemen op-
lossen van patiënten?’, roepen ze dan.
“We gaan heus geen extra problemen
het ziekenhuis intrekken, maar we
moeten ons minder richten op puur de
symptomen en breder kijken naar pa-
tiënten.” Dat positieve gezondheid wel
omarmd maar nog niet overal zichtbaar
is, ligt vooral aan het bekostigingssys-
teem, denkt Smit. 

“Zorgverzekeraars kopen nu nog in
per kwaal en richten zich niet op de ge-
zondheid van mensen.” De hoogleraar
verwacht dat wanneer de pilots aanto-
nen dat patiënten er baat bij hebben,
zorgverzekeraars en de politiek wel
over de brug komen met de vergoeding. 

Zorgverzekeraar VGZ betaalt de pi-
lotkosten uit een speciale innovatiepot.
“We zijn erg benieuwd wat Positieve
Gezondheid oplevert voor patiënten,
daarom investeren we erin”, vertelt
strategisch innovatiemanager Leonie
Voragen. Zij verwacht dat dokters die
meer tijd nemen voor een goed gesprek,
minder mensen zullen doorverwijzen
naar een dure specialist, minder onno-
dige medicijnen voorschrijven en min-
der labonderzoek aanvragen. “Dat le-
vert geld op, maar kostenbesparing is
niet onze hoofdreden. Wij geloven dat
de mens meer is dan zijn aandoening en
dat aandacht de zorg afhelpt van de pro-
ductiemodus. Zo krijg je weer zinnige
zorg.” 

Naar de effecten van Positieve Ge-
zondheid doen vier universiteiten on-
derzoek en ook de resultaten van de
twee pilots zijn nog niet bekend. Huis-
arts Jung is in ieder geval positief. Hij
verwijst 30 procent minder patiënten
door naar specialisten, “dat scheelt veel
kosten”, zegt hij. Zijn zorg is minder
medisch gericht, maar patiënten voelen
zich meer gehoord.

“Ik weet inmiddels wie in het wel-
zijnswerk actief zijn en zet die mensen
vaak in bij patiënten. Ik ben creatiever
geworden in het aandragen van oplos-
singen. Ik maak nog steeds lange, soms
zelfs veel langere dagen, maar krijg
weer energie van mijn werk. Ik heb
mijn pure artsengevoel terug.”
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