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Voorwoord

Als plaatsvervangend opleider mocht ik jarenlang het onderwijs gespreksvaardigheden 
verzorgen voor onze psychiaters in opleiding. De aios brachten – als we geluk hadden op 
een cassettebandje – de meest uiteenlopende gespreksfragmenten en situaties in. Hoe 
te reageren op een schijnbaar opgelucht: ‘Bedoelt u schizofrenie? Zeg dat dan meteen!’, 
van een openhartige patiënt tijdens een intakegesprek. Of een antwoord vinden op een 
vertwijfeld: ‘Medicatie tegen mijn stemmen – hoe moet ik weten of zij dat goed vinden?’ 
Omgaan met een bozige patiënte op een spoedeisende hulp: ‘Dat bepaal ik zelf wel, of ik 
een eind aan mijn leven wil maken!’
We voeren in de ggz dagelijks tientallen gesprekken. Op de poli, in de kliniek, aan de 
telefoon, in de separeer, thuis en op het politiebureau. We praten met patiënten/cliënten, 
informeren bezorgde familieleden en overleggen met collega’s. Communiceren – spre-
ken, luisteren, kijken en elkaar proberen te begrijpen – we doen het allemaal, meestal 
zonder erbij stil te staan.
Dit boek gaat over dit soort ‘gewone’ gesprekken. Het lijkt misschien vanzelfsprekend 
dat we communiceren in de psychiatrische behandeling en geestelijke gezondheidszorg 
professioneel inzetten, maar dat is het niet. Een professioneel gesprek voeren is een vak 
dat geleerd moet worden. Het vraagt kennis en vaardigheden, zoals weten om te gaan 
met heftige emoties en weerstand, kunnen samenvatten en motiveren, grenzen durven 
stellen en overdracht en tegenoverdracht kunnen herkennen. We moeten voortdurend 
afstemmen op de dagelijkse context: voorlichting geven over stoornis en behandelings-
mogelijkheden op een psychiatrische opnameafdeling of medische termen vertalen voor 
een bezorgde familie. Dwang- en drangmaatregelen toepassen en in heldere taal kunnen 
toelichten op een gesloten afdeling. Het is belangrijk dat we daarbij steeds weer onze 
woordkeus laten aansluiten bij die van de patiënt, ook bij mensen met een andere cultu-
rele achtergrond of een verstandelijke beperking. Kortom: psychotherapeutische kennis, 
techniek en attitude selectief en gericht toepassen in het dagelijkse werk – van intake tot 
crisisgesprek, daar gaat het om.
De opleidingen in de psychiatrie, psychologie en psychotherapie boden tot voor kort cur-
ricula met een sterk accent op kennisverwerving, probleemoplossing en klinisch redene-
ren. Daarin staat op moderne wijze kennis van de ziektebeelden, diagnostiek, behandel-
methoden en psychofarmacologie voorop – en dat is niet ten onrechte. Echter jarenlang 
heeft los daarvan, soms letterlijk daarnaast, het cursorisch onderwijs in de methodische 
psychotherapie – psychodynamische psychotherapie, cognitieve gedragstherapie en de 
systeembenadering – centraal gestaan. Als opleider en docent in gespreksvaardigheden 
voor medisch studenten, psychologen en psychiaters miste ik tot nu toe een Nederlands-
talig boek dat zich boven de psychotherapeutische stromingen verheft en het beste uit die 
vele werelden samenbrengt.
In Patiëntgericht communiceren in de ggz stelt de auteur, psychiater en voorheen huisarts, 
gespreksvaardigheden uit verschillende psychotherapeutische stromingen in dienst van 
een patiëntgerichte aanpak. Vooral vaardigheden uit de motiverende gespreksvoering en 
oplossingsgerichte therapie komen daarbij aan bod; deze stellen de patiënt/cliënt cen-
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traal, zijn pragmatisch, motiverend en oplossingsgericht. Patiëntgericht communiceren 
is geen kant-en-klaar concept of nieuwe methode. De behandelaar moet bereid zijn zich 
nieuwsgierig te richten op wat de persoon tegenover hem op dat moment nodig heeft. 
Het is niet alleen het willen weten wat deze mankeert, maar wat hem beweegt en wat zijn 
behoeften zijn. 
Patiëntgericht communiceren in de ggz doet een beroep op de vele rollen en posities die 
behandelaars in de ggz op zich kunnen nemen: de expert die raad weet, de vrijblijvende 
adviseur, de coach aan de zijlijn, de grensrechter. Het biedt de hulpverlener die zijn com-
municatief repertoire wil uitbreiden en zijn welgemeende interesse en gerichtheid op de 
patiënt wil vergroten, heldere en praktische voorbeelden, geschikt voor directe toepassing 
in trainingen en de praktijk. 

dr. Lowijs Perquin, psychiater
plaatsvervangend opleider psychiatrie
programmadirecteur Onderwijsbureau Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 
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