Longpunt april: omgaan met zorgverleners
Op 19 april had het Longpunt in Gorinchem de communicatie met zorgverleners op de agenda.
Ergotherapeute én acteur C. Juffermans gaf tips aan de hand van situaties die ze ter plekke in
rollenspelen liet zien.
De belangrijkste tips hieronder op een rij:
1. Maak vooraf een lijstje met de vragen waar je in ieder geval een antwoord op wilt hebben.
Ben je iets heel belangrijks vergeten dat niet kan wachten tot de volgende afspraak: bel de
poli om te overleggen. Misschien kun je door de arts teruggebeld worden of kan iemand
anders je vraag beantwoorden.
2. Zorg dat je goed geïnformeerd bent (neem bijvoorbeeld een lijst mee met de medicijnen die je
gebruikt) en baseer daar je vragen op
3. Beschrijf je situatie kort en krachtig: waar heb je last van, hoe erg, wanneer heb je de meeste
last. Probeer minder relevante dingen uit je verhaal te laten
4. Stel een duidelijke directe vraag (tot the point): “wanneer kunnen wij antwoord verwachten” in
plaats van “misschien kunt u mij bellen als u het antwoord heeft”.
5. Bevestiging vragen en check of je het goed begrepen heeft: “begrijp ik u nu goed en betekent
dit dat…”
6. Zorg dat je een bevredigend antwoord krijgt op de vraag waar je mee komt (bekijk je lijstje met
vragen aan het eind nog een keer ter controle);
7. Vraag door op vage begrippen (niet te zwaar tillen = hoeveel kilo mag ik tillen; niet te ver
lopen = hoeveel meter mag ik lopen);
8. Maakt een nieuwe afspraak als je overvallen bent door het verhaal van de arts en de gevolgen
die dat voor jou/ je gezondheid heeft
Afsluitend volgde misschien wel de belangrijkste tip: denk zelf mee, blijf kritisch en houd de regie in
handen!
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