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Aan de slag met een casus 
 

[Opdracht voor de deelnemers aan de werksessie] 
 

OPDRACHT 

 

1. Lees het materiaal door. 

 

2. Scene: afspraak van oudere migrant Zakia bij praktijkondersteuner Jolanda 

Zo direct ziet u Zakia die op de afspraak met praktijkondersteuner Jolanda 

komt. De scene wordt helemaal uitgespeeld. 

 

3. Bespreek in groepjes wat u heeft gezien en waar u suggesties voor 

verbeteringen heeft. U denkt na over een: 

 Tip voor binnenkomst 

 Tip voor bespreken van de bloedsuikerwaarde 

 Tip voor het bespreken van leefstijladviezen 

 Tip voor het bespreken van de nieuwe medicatie 

 Tip voor de afronding 

4. De trainingsacteur vraagt iemand uit de groepjes om een regieaanwijzing 

aan de acteurs te geven. Dan wordt de scene hervat en worden de 

regieaanwijzingen verwerkt en kunt u zien of het werkt. Werkt het nog niet, 

onderbreek de scene door stop  te roepen en andere concrete 

regieaanwijzing te geven, etc. 

 

Met elkaar werken we aan het verbeteren van de manier van communiceren 

van Jolanda: effectief én cultuursensitief. 
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[Informatie voor de deelnemers aan de werksessie; doorlezen voor het 

rollenspel begint] 

 

 

Maak kennis met Zakia, haar huisarts Wim en praktijkondersteuner Jolanda 

Zakia is 55 jaar. Ze is als 18-jarige naar Nederland gekomen om te trouwen. In datzelfde 

jaar werd zij zwanger van haar eerste kind. Inmiddels heeft ze vijf kinderen, de oudste is 

36, de jongste 20. Haar man, Mo, is 62. Ze hebben acht kleinkinderen. Zakia heeft veel 

contact met andere vrouwen uit het dorp in het Rifgebergte waar zij is geboren en 

getogen en dat stemt haar gelukkig. Enkelen van hen zijn in dezelfde wijk in Nederland 

komen wonen en regelmatig koken ze samen; dat is altijd weer een feest.  

 

Zakia heeft echter diabetes waarvoor ze pillen moet slikken en waarvoor ze onder 

controle staat van praktijkondersteuner Jolanda in de huisartsenpraktijk. Jolanda is heel 

streng voor haar. Zakia is een beetje bang voor haar. Ze wil heel graag doen wat goed is 

voor haar gezondheid, maar op de een of andere manier is de praktijkondersteuner nooit 

tevreden en lukt het Zakia niet om haar suikerwaarden op het juiste niveau te krijgen.  

 

Zakia was vorige week bij Wim. Zijn spreekuur liep al erg uit en hij had niet heel veel tijd 

voor Zakia. Ze was weer wat aangekomen en hij vroeg haar of ze aan beweging toe komt. 

Haar antwoord was ontkennend. Ze heeft weinig tijd door de kinderen en kleinkinderen 

waar ze veel op past en het huishouden. Hij vroeg of ze mogelijkheden heeft om te 

wandelen en neemt ze vaak de trap in hun flatgebouw? Het gesprek schortte een beetje in 

de korte tijd die ze oor dit o sult he e . Zakia s sle hte eheersi g a  de 
Nederlandse taal maakt het nog lastiger. Voeten, ogen en nieren zijn in orde, bloeddruk 

iets aan de hoge kant. Hij geeft haar het formulier mee voor het laboratorium en vroeg of 

ze een keertje extra naar de praktijkondersteuner wil komen. Zakia leek wat te 

verstrakken, maar zei: Is goed dokter . 

 

Later trekt Wim Jolanda in de keuken van het gezondheidscentrum even aan de mouw om 

haar naar Zakia te vragen. Jolanda uit haar zorgen omdat het maar niet lukt om de 

bloedsuikers van Zakia op het goede niveau te krijgen. Ze benoemt ook haar lichte irritatie 

over het feit dat Zakia zelde  op tijd ko t. Jola da s geduld raakt ee  eetje op.  
Wi s  eerste geda hte ij Zakia is dat zij elis aar iet zo goed het Nederla ds eheerst, 
maar wel altijd goedgehumeurd is en als een liefdevolle moeder en oma overkomt. Zakia 

zegt bovendien dat ze graag wil doen wat goed is voor haar gezondheid.  

 

Onlangs heeft Wim een training gevolgd en geleerd over cultuursensitief werken. Wim 

vindt de Gesprekslijst Zorg in eigen hand handig om te gebruiken als een behandeling 

moeizaam verloopt. De lijst helpt om de patiënt beter te leren kennen. Dit helpt om 
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gedrag van de patiënt beter te begrijpen en te weten wat de patiënt helpt. Misschien 

heeft Jolanda hier wat aan? Beiden, Wim en Jolanda, realiseren zich dat het belangrijk is 

dat Zakia zich veilig voelt in hun praktijk. Gewoon doorgaan op de eerder ingezette weg 

lijkt geen goed idee.  

 

Wim bespreekt met Jolanda de volgende strategie 

 Wim vermoedt dat er naast een cultureel verschil ook sprake is van 

laaggeletterdheid. Omdat Jolanda binnenkort aan de hand van de gesprekslijst 

Zorg i  eige  ha d  et Zakia spreekt, raagt hij of Jola da aa  Zakia ka  rage  
hoeveel jaar onderwijs ze heeft gevolgd. 

 Als sprake is van laaggeletterdheid, maakt Jolanda voortaan afspraken op de hele 

of halve uren en geeft een afsprakenkaartje mee waarop ze de afspraak op een 

klok kan tekenen.  

 Reguliere adviezen op het vlak van voeding en medicijnen vereisen een goed 

begrip van de Nederlandse taal, zoals: drie keer daags i e e . Het is beter aan 

te sluiten bij de belevingswereld a  Zakia. Bij oor eeld: ij het o t ijt , oordat 
je de kleinki dere  a  s hool haalt  e  a het a o dete . De 
medicijnvoorschriften van Wim kunnen door Jolanda verduidelijkt worden met 

plaatjes.  

Nuanceringen lenen zich minder goed voor adviezen die duidelijk moeten zijn, ook voor 

he  die de taal iet goed a htig zij . Nee  iet te eel fruit ; at is iet te eel ? Is dat 
niet voor ieder mens weer anders? Heeft Wim daarbij bijvoorbeeld hetzelfde in gedachten 

als Jola da? E  elli ht is i  de e e ultuur ee  s haal et a a as e  a aa  iet te eel  
e  i  de a dere at e  het op als eter gee  fruit . Ga er aar aa staa , zo ge akkelijk 
maken we het patiënten in Nederland niet, realiseren Wim en Jolanda zich.   
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[Tips die  de deelnemers meekrijgen]  

 

TIPS 

 Aa sluite  ij de ele i gs ereld: uitsprake  als drie aal daags 
i e e  zij  lastig te egrijpe . Het erkt eter aa  te sluite  ij de 
belevingswereld van de patiënt. Bij oor eeld: ij het o t ijt , oordat u 
de ki dere  a  s hool haalt  e  a het a o dete . 

 Beeldspraak vermijden: wanneer iemand de Nederlandse taal lastig 

vindt, zijn beeldspraken erg ingewikkeld. Hieronder staan enkele 

voorbeelden van hoe het mis kan gaan: 

Deze lekjes op de huid ka  ik e e  iet thuis re ge ,  ordt heel 
letterlijk ge o e . E  Wat is er aa  de ha d?  gaat so s ook is. 
Een zorgverlener en een patiënt waren in gesprek waarbij de patiënt 

dacht dat het over voeding van het kind ging, terwijl de zorgverlener toch 

e ht had ge raagd: Hoe gaat het et de op oedi g? . 
 Nua eri ge  uit u  taalge ruik: zeg iet iet te eel... , aar zeg eter 

gee ... . 
 Spiegelen: het helpt enorm om uw communicatie aan te passen aan de 

patiënt. Spiegelen – het gebruiken van de woorden die de patiënt zelf 

gebruikt – is een manier om dit te doen. 

 

Therapietrou  is iet aa -  of af ezig . Ee  patië t ka  therapietrou  zij  – 

zijn of haar best doen de adviezen op te volgen – maar op het moment dat 

familie komt en er andere waarden heel belangrijk zijn, kunnen die voor gaan. 

Ook kan het zijn dat een patiënt trouw is op zijn of haar manier, maar dat het 

verkeerd uitpakt omdat de patiënt het advies niet goed begrepen heeft. 

 

Een consult beginnen door direct te vragen of de adviezen zijn opgevolgd, zet 

de patiënt meteen in het beklaagdenbankje. Hij of zij heeft het (weer) niet goed 

gedaan. Het is dan bovendien lastig om te achterhalen wat er mis is gegaan; de 

toon is immers gezet. Vraag eerst hoe het gaat met het leven van de patiënt. 

Toon interesse. Vraag naar de kinderen. Begin daarna pas over de medicatie. 

 

De huisarts heeft als geen andere zorgverlener een vertrouwensrelatie met de 

patiënt. Als een patiënt ervaart dat een zorgverlener nooit tevreden is, dan is 
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de relatie niet goed. Wat helpt bij laaggeletterde mensen bij wie het 

zelfvertrouwen niet groot is, is het ondersteunen bij het zetten van kleine 

stapjes. Ja, het is gelukt!  i  plaats a  telke s eer te oete  zegge  Nee, 
het is e eer iet gelukt.  Lukken kleine stappen wel dan zijn zowel de 

patiënt als de zorgverlener tevreden. En dat help weer om nieuwe doelen te 

stelle . Kijk, u ku t het el! Dus het olge de doel lukt u ook.  

 

Pas de teach-backmethode (het nagaan of een patiënt begrepen heeft wat er 

besproken is door de patiënt te vragen uit te leggen wat hij of zij moet doen) 

meerdere keren gedurende het gesprek toe om zeker te weten dat een patiënt, 

die de Nederlandse taal niet zo goed spreekt, begrepen heeft wat er besproken 

is. Vraag iet Heeft u het egrepe ? , a t de ka s is groot dat de patië t 
so ieso Ja  zegt. Vraag elke rage  hij of zij heeft. Vraag ook of de patië t 
wil navertellen wat u heeft uitgelegd. Patiënten ervaren dit doorgaans niet als 

belerend of beledigend, maar juist dat ze serieus genomen worden. 

 

Voorbeeldzinnen 

Ik il ete  of ik het goed he  uitgelegd. Ku t u ij ertelle  at u u oet 
doe ?  

Ik il zeker ete  dat ik goed he  late  zie  hoe het erkt. Ku t u oordoe  
hoe u straks thuis de inhalator gaat gebruike ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


