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Een goed gesprek met de zorgverleners. 

 

Ron Hopman, ex-geestelijk verzorger en Jan Klaver, ex-verpleegkundige in het RKZ 

 

Na ontvangst met een kopje thee of koffie met een koek, startte deze bijeenkomst met een interview door Ron 

Hopman met een van onze vrijwilligers, Dorine. Haar werd gevraagd met welke zorgverleners zijn zoal te maken heeft 

(gehad) en wat haar ervaringen met deze waren. 

 

Het scala liep van longarts, longverpleegkundige, revalidatieartsen, 

psycholoog, diëtiste naar o.a. verpleegkundigen, geestelijk verzorger en 

fysiotherapeuten tijdens opnames en ergotherapeut. 

Haar ervaringen bleken al even divers. De ene zorgverlener ziet alleen een 

ziektegeval voor zich en niet de mens die toevallig deze ziekte heeft, terwijl 

de ander wel het hele plaatje van mens plus ziekte bekijkt; bij de een voel je 

je een nummer en bij een ander voel je je juist wél gehoord. 

 

Hierna gaf Jan een aantal voorbeelden van zaken waar hij tegenaan gelopen 

was tijdens zijn werk als verpleegkundige, aangevuld door Ron. 

 

Vanwege de grootte van de groep werden we in tweeën verdeeld om samen tips en ervaringen uit te wisselen. De ene 

groep o.l.v. Jan en de andere o.l.v. Ron. 

 

Zaken die naar voren kwamen waren: 

 Een klik met de zorgverlener is belangrijk. Is die er niet => vraag of er 

een ander beschikbaar is. 

 Mocht een consult niet naar tevredenheid verlopen => laat dit indien 

mogelijk direct weten. U kunt er ook bij een volgend bezoek nog even 

op terugkomen. 

 Het is erg belangrijk dat je je gehoord voelt door de zorgverlener. 

 De een vindt het vervelend als de zorgverlener alleen met zijn computer 

bezig is, terwijl de ander het juist prettig vindt dat daardoor alles juist 

genoteerd wordt. 

 Wees niet bang om uw grenzen aan te geven. 

 Vraag door als u niet tevreden bent over de diagnose / behandeling / uitspraak. 

 Een eigen keus van de behandelend arts is meestal mogelijk, dus vraag erom. 

 Als de huisarts de centrale persoon is in uw behandeling: 

o Communicatie is erg belangrijk 

o De zorgverzekering werkt helaas niet altijd mee, veranderingen lang niet altijd ten gunste van 

chronisch zieken 

 Medicijnen: 

o Houd medicijngebruik goed bij. Het kan namelijk verschil maken in welke COPD-klasse u gezet 

wordt, wat weer belangrijk is voor het aantal vergoedingen van fysiotherapie 

 Houd u aan de voorgeschreven medicatie. 

 Stel vragen tijdens het consult 

 Wees assertief 

 Houd eind van het jaar als u kunt overstappen van zorgverzekering goed in de gaten of u komend jaar nog 

steeds de gewenste medicijnen en het aantal gewenste fysiotherapiebehandelingen vergoed krijgt. 

 

 

Het blijkt voor de meesten toch wel het belangrijkste of er een klik is met 

de zorgverlener en of je je door deze gehoord voelt. 

 

Mocht u deze klik niet hebben, dan kun u vragen om een andere arts (indien 

beschikbaar). Het zal uw behandeling (en vertrouwen hierin) alleen maar 

ten goede komen. 

 

 


