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Taal en structuur voor een ander consult 

Positieve gezondheidszorg
Bij het medische model staan oorzaak, gevolg, diagnose en behandeling 
centraal. Bij de oplossingsgerichte aanpak gaat het niet zozeer om 
het ‘waarom’, maar om het ‘hoe’. Positieve gezondheidszorg is een 
combinatie van het medische model en de oplossingsgerichte aanpak, 
die goed blijkt te passen bij het werk van huisartsen en POH’ers.

Tekst |Pieter Jansen en Fredrike Bannink

Les 1 van Simon: Kijk niet waar je níet wilt 
gaan. Kijk altijd waar je wél wilt gaan.
Het was een moeilijk terrein in de 

Dolomieten met steile afgronden, 

grote keien, scherpe bochten en lastige 

sprongetjes. Met een vriendengroep 

maakte ik een mountainbiketocht. Onze 

gids Simon reed met een jaloersmakend 

gemak en zichtbaar plezier voorop. Dat 

wilden wij ook! Ik vroeg: ‘Kun je ons dat 

ook leren?’ Simon, een man van weinig 

woorden, grijnsde en zei: ‘Les 1: Kijk niet 

waar je níet wilt gaan. Kijk altijd waar je 

wél wilt gaan.’

Het medische model is niet voldoende  

Onze gezondheidszorg staat op een hoog 

niveau en dat is voor een groot deel te 

danken aan (medisch-)wetenschappelijk 

onderzoek. De belangrijkste successen 

zijn te vinden bij relatief stabiele en 

voorspelbare zaken waar oorzaak en 

gevolg onderzocht kunnen worden. 

Wanneer de verwekker van een infectie 

gevonden is, biedt dat mogelijkheden 

voor behandeling. Wanneer een ijzer- 

of schildklierhormoontekort de ziekte 

veroorzaakt, dan kan dit gecorrigeerd 

worden. Een kapotte hartklep kan men 

vervangen en een verstopt bloedvat kan 

opengemaakt of omgeleid worden.  

We zien echter veel minder vooruitgang 

bij psychische klachten (depressie, 

burn-out), chronische ziekten (denk 

bijvoorbeeld aan diabetes), SOLK en 

leefstijl-gerelateerde aandoeningen 

(overgewicht). Hierbij is vaak niet 

één oorzaak aan te wijzen en is het 

verloop minder voorspelbaar en minder 

maakbaar. Op deze gebieden zijn we nog 

beginnelingen.

Honderd jaar geleden was de dokter de 

enige expert in de spreekkamer. Aan 

het eind van de 19de eeuw ontstond 

evidence-based medicine. Dit werd de 

nieuwe autoriteit. Nu is het tijd voor het 

toevoegen van de unieke kenmerken, 

competenties en context van de patiënt.

De oplossingsgerichte aanpak 

In de jaren tachtig van de vorige eeuw 

werd de oplossingsgerichte therapie 

ontwikkeld. Het onderzoeken van 

problemen leverde namelijk niet altijd 

het gewenste resultaat voor de cliënten. 

Daarom ontstond er een andere aanpak 

die begon bij het eind: de gewenste 

uitkomst, oftewel het doel van de cliënt. Dit 

is een fundamenteel andere benadering 

dan het medische model, waarbij we 

eerst het probleem onderzoeken, 

een diagnose stellen en daarmee de 

behandeling bepalen, die voornamelijk 

gericht is op klachtvermindering. Bij de 

oplossingsgerichte aanpak zijn onderzoek 

en diagnose vaak niet nodig. Het gaat niet 

om de vraag ‘waarom’, maar om ‘hoe’.  

Cliënten – oplossingsgerichte behandelaars 

spreken liever van cliënten dan van 

patiënten – zijn co-experts: zij kennen 

hun eigen omstandigheden het beste. Ze 

worden uitgenodigd anders te denken, 

hun gewenste toekomst te beschrijven, 

positieve verschillen op te merken en 

vooruitgang te boeken. Onderzoek wijst  

uit dat oplossingsgericht werken minder 

tijd kost dan probleemgericht werken  

– en daarmee meer kosteneffectief is –, 

de autonomie van cliënten goed is 

gewaarborgd, en dat er minder burn-out bij 

behandelaars voorkomt. 

Een man vertelt de huisarts over zijn 

sombere stemming, lusteloosheid 

en slapeloosheid. De NHG-standaard 

Depressie adviseert dan een ‘brede 

klachtexploratie’. De huisarts kiest er 

echter voor geen onderzoek te doen. 

Dat kan zo nodig later. Hij volgt een 

‘stepped diagnosis’ benadering. De 

arts geeft erkenning voor de last die 

de man heeft van de somberheid en 

vraagt wat hij voor de klachten in 

de plaats wil. Deze geeft daarop een 

gedetailleerde beschrijving van zijn 

gewenste toekomst. 

‘De oplossingsgerichte aanpak  
kent het begrip ‘weerstand’ niet’



‘Actietaal, die de cliënt uitnodigt 
om de leiding te nemen’
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Veelgestelde vragen over oplossings-

gericht werken zijn: ‘Wat als de cliënt geen 

doel kan formuleren?’ en ‘Wat als hij niet 

kan/wil veranderen?’ Het antwoord is dat dit 

nu juist de kern is van de oplossingsgerichte 

aanpak. De oplossingsgerichte vragen 

nodigen uit om anders te denken. 

Ze bevorderen de autonomie en 

activiteit van de cliënt. Anders dan bij 

de traditionele psychotherapieën, die 

uitgaan van het medische model, kent 

de oplossingsgerichte aanpak het begrip 

‘weerstand’ niet. Men gaat ervan uit dat 

er altijd samenwerking is (ook als de 

cliënt bijvoorbeeld het advies van de 

behandelaar afwijst, omdat hij daarmee 

juist laat zien dat dit advies niet goed 

past). Als behandelaars weerstand zien, 

kunnen ze geen samenwerking zien; 

als behandelaars samenwerking zien, 

kunnen ze geen weerstand zien. Het 

medische model (probleem, onderzoek, 

diagnose, behandeling) is bekend en 

vertrouwd en hoeft niet losgelaten te 

worden. In een stabiele omgeving geeft 

het goede resultaten. De werkelijkheid 

is echter niet altijd voorspelbaar, maar 

vaak complex en snel veranderend. Een 

combinatie van het medische model 

met het oplossingsgerichte model is dan 

aantrekkelijk. Dat noemen we positieve 

gezondheidszorg  

(www.positievegezondheidszorg.nl).

Oplossingstaal 
Oplossingstaal focust op de gewenste 

toekomst en op wat werkt in het leven van 

de cliënt. Het is een actietaal die de cliënt 

uitnodigt om de leiding te nemen over het 

te volgen traject en het tempo waarin hij 

of zij de gewenste toekomst wil bereiken. 

Het is positief en licht van toon, eenvoudig 

en ter zake. Oplossingstaal sluit zo veel 

mogelijk aan bij de taal van de cliënt.

Een mountainbike-rit als metafoor voor 

het leven met onverwachte wendingen 

en onbekende obstakels. Het leert ons: 

‘Wanneer het leven onvoorspelbaar is, 

kijk dan naar mogelijkheden en niet naar 

moeilijkheden.’

Na de verschijning van ons boek Positieve 

gezondheidszorg. Oplossingsgericht 

werken in de huisartsenpraktijk (Pearson, 

2017) is er veel vraag naar trainingen 

oplossingsgericht werken. Het blijkt goed 

te passen bij het werk van huisartsen en 

POH’ers.  
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Een man komt op het diabetes-spreekuur. De uitslagen van de controles zien er niet 

goed uit. Veel streefwaarden worden niet gehaald.  

POH: ‘Wat wilt u er aan doen?’ 

Patiënt: ‘Moeten er weer medicijnen bij?’ 

POH: ‘Dat kan.’ 

Patiënt: ‘Maar dat wil ik niet.’ 

POH: ‘Wat wilt u wel?’ 

Patiënt: ‘Ik wil minder medicijnen.’ 

POH: ‘Daar kunnen we het ook over hebben. Hoe wilt u dat aanpakken?’ 

Patiënt: ‘Dan moet ik zeker afvallen.’ 

POH: ‘Goed idee. Dat zal zeker helpen.’ 

Patiënt: ‘Ik heb het geprobeerd met alleen maar sla eten. Maar dat kan ik niet.’ 

POH: ‘Wat kunt u wel?’ 

Patiënt: ‘Helpt het als ik stop met bier drinken?’ 

POH: ‘Alweer een goed idee. Dat zal zeker helpen.’

Een vrouw die bekend staat als een optimist tot in de kist’, komt op het spreekuur 

omdat ze volkomen uitgeput is. Ze vertelt dat ze al twee jaar extreem somber is en 

nu kan ze de schijn niet meer ophouden. Ze weet niet meer hoe het verder moet. De 

POH-ggz geeft erkenning voor de moeilijkheden: ‘Dat is inderdaad wel heel veel wat 

u op uw bordje heeft.’ Ze bedenkt dat dit niet het moment is om te vragen wat de 

vrouw kan doen om de situatie te verbeteren, daarom vraagt ze: ‘Wat mag er beslist 

niet veranderen?’ Daarop grijpt mevrouw haar man vast en zegt: ‘Hij is mijn grote 

steun.’ Het gesprek gaat vervolgens over hoe haar man haar helpt. 

Client: ‘Na jaren met pillen en 

gesprekken die niet hielpen 

tegen mijn depressie wilden 

ze mij behandelen voor een 

persoonlijkheidsstoornis: er was dus 

blijkbaar nog meer mis met mij. Ik 

voelde me zo’n loser. Toen stelde 

mijn huisarts voor het anders aan 

te pakken: hij verwees me naar een 

psycholoog die niet vroeg naar wat er 

allemaal verkeerd was. Bij haar leerde 

ik te kijken naar wat er wel goed was 

en ontdekte ik mijn sterke kanten.’

Huisarts: ‘Het consult is echt veel 

lichter en leuker, het is minder zwaar 

allemaal. En daar kun je heel vrolijk 

van worden. Patiënten komen vaak 

ook verder; het is dikwijls effectief.’

POH-ggz: ‘U zegt dat u de kalmeringstabletten wilt afbouwen, zodat u weer kunt 

autorijden en uw werk weer kunt oppakken. Hoe zal uw aanpak daarvoor zijn?’

Patiënt: ‘Ik ga een schema maken.’

POH-ggz: ‘Wat een goed idee. Hoe ziet dat schema eruit?’ 

Patiënt: ‘Per week een halve tablet minder. En als eerste in de ochtend.’ 

POH-ggz: ‘Ik begrijp het. Wanneer komt u mij vertellen dat het gelukt is?’


