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Abstract
Well begun is half done. Deontic and epistemic authority in the opening 
phase of medical consultations
Context: An effective consultation opening with attention to patient parti-
cipation not only increases patient satisfaction, but is also a prerequisite for 
shared decision making, which may improve health outcomes and reduce 
healthcare costs.
Methods: Using conversation analysis, we examined linguistic and structu-
ral characteristics of 41 video recorded consultation openings of medical 
specialists at a large Dutch teaching hospital. The main purpose was to give 
an overview of how doctors and patients interactionally shape deontic and 
epistemic authority.
Results: Conversation analysis showed different ways in which doctors open 
their consultations and patients’ reactions to this. Agenda setting occurred in 
6 cases, this was always the doctor’s agenda. Most of the doctors’ utterances 
during this phase displayed a high deontic stance and none of the patients 
were invited to discuss their expectations or goals for the consultation. 30 
doctors started with their opening question, which in itself also reflects a 
high deontic stance. During the opening questions, the doctors’ epistemic 
stances differed.
Conclusion: During the consultation openings, the doctor was clearly in char-
ge of the conversation and often did not explore the knowledge domain of 
the patient. This can limit patient participation and can hinder shared deci-
sion making in the consultation.
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Inleiding

Wanneer aan artsen en patiënten gevraagd wordt om belangrijke facetten 
van de artsenrol te noemen, geven zij aan dat communicatie essentieel is 
(DiMatteo, 1998). In die communicatie moeten twee domeinen van kennis 
en ervaring bij elkaar worden gebracht: de kennis en ervaring die de patiënt 
heeft van het eigen lichaam en het functioneren, en de medische kennis en 
ervaring van de arts. In dit artikel onderzoeken we hoe deze verschillende 
deelnemers en domeinen in de opening van het consult aan bod komen. 
De opening van het consult wordt beschouwd als een cruciale eerste stap 
in de arts-patiëntcommunicatie (Makoul, 2001; Robinson & Heritage 2006; 
Heritage & Robinson 2006). De opening van het consult draagt niet alleen 
bij aan het op gang komen van het inhoudelijke gesprek over de klachten 
van de patiënt, maar ook aan het opbouwen van een constructieve arts-pa-
tiëntrelatie. Een effectieve opening van het consult is in onderzoek geasso-
cieerd met toegenomen patiënttevredenheid (Robinson & Heritage 2006) 
en zelfmanagement, verbeterde gezondheidsuitkomsten en verlaagde zorg-
kosten (Mauksch, 2008).

Patiënten komen regelmatig met complexe zorgvragen bij de arts. Voor 
een adequate anamnese, een gericht en volledig lichamelijk onderzoek en 
een beleid dat aansluit op de zorgvragen van de patiënt is het belangrijk dat de 
arts aan het begin van het consult een volledig overzicht krijgt van de zorgen, 
vragen en klachten van de patiënt (Robinson, 2001). De arts heeft dus infor-
matie van de patiënt nodig en heeft op zijn of haar beurt professionele kennis 
en expertise te bieden. Deze uitgangssituatie kan tot een gecompliceerde in-
teractionele (machts)verhouding leiden die al eerder met conversatieanalyse 
werd onderzocht (Peräkylä, 1998; Heritage & Maynard, 2006; Pomerantz et 
al., 2007). Ons onderzoek wil deze verhoudingen te laten zien in de wijzen 
waarop arts en patiënt de opening van het consult tot stand brengen.

Agendabespreking en openingsvraag
In de literatuur zijn mogelijke componenten van de consultopening be-
schreven (Krupat et al., 2006). Hiertoe behoren de agendabespreking en 
verschillende openingsvragen. Het al dan niet bespreken van de agenda 
(agenda setting in de Engelse literatuur) aan het begin van het consult kan 
grote gevolgen hebben voor de rest van het gesprek en de uitkomsten van de 
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zorg (Frankel & Sherman, 2015). In het Nederlandse geneeskundeonderwijs 
wordt studenten geadviseerd om deze stap niet over te slaan, zodat de pa-
tiënt weet wat hij of zij van het consult kan verwachten. De agendabespre-
king is vooral bijdragend bij patiënten met complexe zorgvragen of proble-
men (Kowalski et al., 2018) en bij dominante patiënten (Brown et al., 2002). 
Toch is de agendabespreking vaak geen onderdeel van de consultopening 
(Brock et al., 2011), en komt hij ook niet aan bod in de meeste modellen voor 
gedeelde besluitvorming (Bomhof-Roordink et al., 2019). Daarnaast blijkt uit 
de praktijk dat het bespreken van de agenda niet garandeert dat de patiënt 
ook eigen agendapunten inbrengt. De patiënt wordt vaak onderbroken door 
de arts tijdens het inbrengen van eigen agendapunten (Marvel et al., 1999; 
Frankel et al., 2013; Singh Ospina et al., 2019). Artsen die de patiëntagenda 
niet (volledig) uitvragen, missen bijna een kwart van de zorgen en vragen 
van de patiënt (Dyche & Swiderski, 2005). Dit verkleint de kans dat de arts 
in het gesprek de specifieke zaken aan bod laat komen die voor de patiënt 
belangrijk zijn (Singh Ospina et al., 2019). Dit geldt met name voor zorgen en 
ideeën over diagnoses en de betekenis hiervan voor de toekomst, de sociale 
context, mogelijke bijwerkingen en voorkeuren voor een niet-medicamen-
teus beleid (Barry, 2000). Zonder agenda-inbreng van de patiënt draagt hij 
of zij vaker nieuwe zorgen en gespreksonderwerpen (te) laat of helemaal 
niet aan in het gesprek (Brock et al., 2011; Frankel et al., 2013).

Dat de agendabespreking verscheidene voordelen heeft, is ook te con-
cluderen uit interventiestudies. Interventies (onder andere) gericht op 
het bevorderen van een agendabespreking aan het begin van een consult 
hebben positieve effecten op de patiënttevredenheid (Roter et al., 1997; 
Mauksch et al., 2001), de algemene kwaliteit van de interactie (Rodriguez 
et al., 2008), en zelfs op klinische resultaten, zoals de vermindering van 
chronische hoofdpijn (The Headache Study Group of The University of 
Western Ontario, 1986). Daarnaast is duidelijk dat deze stap niet meer tijd 
kost (Mauksch et al., 2001; Brock et al., 2011). Patiënten zijn positiever over 
het luistergedrag en de communicatie van de arts na doktersbezoeken die 
beginnen met een open, algemene vraag, dan na een consult dat begint 
met een gesloten vraag over een specifieke klacht (Robinson & Heritage, 
2006). Zulke tevredenheid verbetert het psychologische en lichamelijke 
functioneren en vergroot de kans dat behandeladviezen opgevolgd worden 
(Egbert et al., 1964; Kaplan et al., 1989; Langer et al., 1975).

Deontische en epistemische autoriteit
Fenomenen zoals de agendabespreking en de verschillende formule-
ringen waarmee de arts een openingsvraag kan realiseren zijn binnen 
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conversatieanalyse onderzocht in termen van respectievelijk deontische 
en epistemische autoriteit. Deontische autoriteit heeft betrekking op ie-
mands rechten om zijn of haar eigen en andermans gedrag te bepalen en 
te sturen (Stevanovic & Peräkylä, 2012) terwijl epistemische autoriteit be-
trekking heeft op de toegang en de rechten en plichten van verschillende 
deelnemers ten aanzien van bepaalde kennis (Stivers et al., 2011; Heritage, 
2013). Een arts die de patiënt ruimte geeft om de agenda van het consult 
te bepalen, verleent die patiënt een mate van deontische autoriteit. Een 
arts die de patiënt een vraagwoordvraag stelt (‘Hoe lang hebt u hier al last 
van?’), claimt in het algemeen minder kennis en epistemische autoriteit 
dan een arts die een declaratieve vraag stelt (‘U hebt hier al langere tijd 
last van?’).

In de interactie tussen arts en patiënt kan deontische en epistemische 
autoriteit een rol spelen als deontische/epistemische ‘status’ en als deon-
tische/epistemische ‘stance’. De status is de relatieve deontische of epis-
temische positie die een gespreksdeelnemer geniet, onafhankelijk van het 
deontische of epistemische karakter van zijn of haar uitingen (Stevanovic, 
2018). Een patiënt heeft bijvoorbeeld een hogere epistemische status als 
het gaat om de ervaringen met het eigen lichaam terwijl de epistemische 
status van de arts hoger is als het gaat om medische kennis. Wanneer een 
spreker met zijn of haar uitingen (impliciet) autoriteit claimt, bijvoorbeeld 
door een bepaald design van de uiting, wordt gezegd dat hij of zij een hoge 
epistemische of deontische stance (houding) inneemt (Sidnell & Stivers, 
2013; Stevanovic, 2018). Met een ja/nee-vraag claim je als vragensteller in 
het algemeen meer kennis dan met een vraagwoordvraag en dus neem je 
met een ja/nee-vraag een hogere epistemische stance in. Een arts die zegt 
‘we gaan beginnen met x’ neemt een hogere deontische stance in dan een 
arts die zegt ‘zullen we beginnen met x’.

Doel en ontwerp van dit onderzoek
De bovengenoemde structurele en interactionele eigenschappen van de ge-
spreksopening kunnen belangrijke gevolgen hebben voor het vervolg van 
het gesprek, de behandelrelatie en voor gezondheidsgerelateerde uitkom-
sten als therapietrouw (in hoeverre de patiënt zich houdt aan de afgespro-
ken behandeling, door bijvoorbeeld medicatie in te nemen). Deze elemen-
ten zijn in de praktijk vooral los van elkaar onderzocht en de geanalyseerde 
consulten vonden vrijwel allemaal plaats binnen de huisartsengeneeskun-
de in Engeland en de Verenigde Staten (Barry, 2000; Gafaranga & Britten, 
2003; Kowalski et al., 2018; Robinson & Heritage, 2006; Singh Ospina et al., 
2019).
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Conversatieanalyse van consultopeningen door Nederlandse medisch 
specialisten is tot op heden niet verricht, en kan veel inzicht geven in hoe 
artsen en patiënten de consultopening structureel vormgeven door het 
claimen en toekennen van deontische en epistemische autoriteit. In deze 
studie wordt daarom conversatieanalyse gebruikt om een beschrijving te 
geven van de huidige praktijk en hiermee antwoord te geven op de vraag: 
hoe worden deontische en epistemische status en stance interactioneel 
vormgegeven door arts en patiënt in de openingen van medisch consul-
ten? Hoewel deze vormgeving zoals genoemd door zowel arts als patiënt tot 
stand komt, besteedt deze studie hoofdzakelijk aandacht aan de bijdrage 
van de arts. Deze keuze berust op de intentie om de onderzoeksresultaten 
te laten leiden tot inzicht in en scholing gericht op verbetering in de com-
municatieve vaardigheden van artsen (in opleiding).

Methoden

Het doel van dit onderzoek was om een beschrijving te geven van de huidi-
ge situatie van consultopeningen door Nederlandse medisch specialisten. 
Daarom is gekozen voor kwalitatief descriptief onderzoek, gebruik makend 
van conversatieanalyse. Medische conversatieanalyse wordt sinds 40 jaar 
in toenemende mate gebruikt om arts-patiëntcontacten op een systemati-
sche manier te onderzoeken en is hiervoor zeer effectief gebleken (Sidnell 
& Stivers, 2013). De methode leent zich daarnaast specifiek voor het boven-
genoemde onderzoeksdoel, vanwege de focus zowel op wat er interactio-
neel tot stand komt (in dit geval: deontische en epistemische autoriteit), als 
hoe dat gebeurt (Sidnell & Stivers, 2013).

Selectie van onderzoeksmateriaal
In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van videomateriaal dat verza-
meld was in het kader van een lopend promotieonderzoek naar gedeelde 
besluitvorming (Driever et al., 2020). Dit betrof 781 op video opgenomen 
poliklinische consulten, van 41 artsen van 18 verschillende specialismen, 
opgenomen in 2018 en 2019 in het Isala ziekenhuis in Zwolle. Door de ca-
merapositionering werden alleen de artsen gefilmd; van de patiënten was 
alleen audiomateriaal beschikbaar.

Van elke arts werd één Nederlandstalig consult geselecteerd, met 
een nieuwe patiënt of een controlepatiënt met een nieuwe klacht. 
Onderliggend aan deze voorkeur is de hypothese dat het eerste con-
tact tussen arts en patiënt de uitgangssituatie van de relatie tussen hen 
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beiden beter reflecteert, al is hierover geen gepubliceerd onderzoek 
beschikbaar. Consulten waarvan de opening verstoord werd door bij-
voorbeeld een binnenkomend telefoongesprek of veel aandacht voor 
(disfunctioneren van) de camera, werden uitgesloten. Gedeeltelijke he-
tero-anamneses, zoals bij minderjarige of geriatrische patiënten, wer-
den eveneens uitgesloten. Volledige heteroanamneses, zoals door de 
ouder(s) van een zuigeling, werden wel geïncludeerd. Als laatste werd 
ernaar gestreefd om per arts niet een van de eerste vijf opnames te ge-
bruiken, in verband met de mogelijke effecten van gewenning van de 
arts aan de camera.

Transcriptieproces
Van de 41 geselecteerde consulten werd de openingsfase getranscribeerd. 
De openingsfase is in dit onderzoek gedefinieerd als het gedeelte van het 
consult tot en met de eerste inhoudelijke vraag of opmerking. In de meeste 
consulten wordt de opening afgesloten door de openingsvraag. Ten be-
hoeve van de conversatieanalyse werd ook de respons van de patiënt op 
deze vraag getranscribeerd, en indien relevant tevens de daaropvolgende 
uitingen van arts en patiënt. Omdat het videomateriaal betreft, is het non-
verbale gedrag (gebaren, blikrichting, handelingen als typen) van de artsen 
ook getranscribeerd en meegenomen in de analyse; dat van de patiënten 
niet, omdat de camera niet op hen gericht was. Bij de transcriptie zijn gang-
bare transcriptiesymbolen (zie Appendix 1) gebruikt om zaken als stiltes, 
overlappingen, intonatie, spraakvolume en non-verbale handelingen te be-
schrijven (Jefferson, 2004).

Collectiestudie en conversatieanalyse
Fragmenten uit de getranscribeerde gespreksopeningen, bestaande 
uit agendabesprekingen en openingsvragen, werden onderverdeeld in 
collecties. Deze indeling werd gebaseerd op fenomenen die verschil-
lende deontische en epistemische stances van de arts reflecteerden. 
Standaardmethoden van conversatieanalyse werden toegepast om ken-
merken en patronen in de interactie tussen arts en patiënt uit te lichten 
en de gemaakte indeling waar nodig aan te scherpen (Sidnell & Stivers, 
2013; ten Have, 2007).

Ethische aspecten
Dit onderzoek is als niet-WMO-plichtig onderzoek goedgekeurd door de 
METC van Isala. Alle betrokken patiënten en artsen gaven schriftelijk infor-
med consent. Alle data zijn geanonimiseerd geanalyseerd.
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Resultaten

Karakteristieken onderzoeksmateriaal
We onderzochten 41 consulten van 41 artsen (28 mannen, 13 vrouwen) uit 19 
specialismen (zie Tabel 1). Er waren 18 mannelijke en 23 vrouwelijke patiën-
ten, met leeftijden van 14 tot en met 90 jaar en een gemiddelde leeftijd van 
46,5 jaar. De lengte van de consultopening varieerde van 9 seconden tot 5 
minuten en 54 seconden, met een mediane duur van 36 seconden.

Componenten van de opening van het consult
De agendabespreking en openingsvraag, die in de literatuur genoemd wor-
den als onderdelen van de opening (Krupat et al., 2006), komen ook voor 
in de getranscribeerde consultopeningen. Al dan niet worden deze voor-
afgegaan door smalltalk, een informeel gesprekje over een niet-medisch 
onderwerp. De overgang naar de eerste medische gespreksfase (de anam-
nese) wordt op één uitzondering na altijd door de arts geïnitieerd, meestal 
door middel van een openingsvraag. Sommige artsen initiëren voorafgaand 
aan deze openingsvraag een bespreking van de agenda van het consult. 
Een klein gedeelte van de getranscribeerde consulten begint niet op deze 
manier, maar met het bespreken van de voorgeschiedenis of diagnostische 
uitslagen. Deze consulten worden niet besproken in de analyse.

Tabel 1 Geïncludeerde medisch specialisten

Specialisme Aantal artsen
Anesthesiologie 2
Cardiologie 1
Chirurgie 1
Gynaecologie 3
Interne geneeskunde 1
Keel-, neus- en oorheelkunde 3
Kindergeneeskunde 6
Longgeneeskunde 2
Maag- darm- en leverziekten 2
Neurochirurgie 3
Neurologie 3
Oogheelkunde 2
Orthopedie 1
Plastische chirurgie 2
Radiotherapie 2
Reumatologie 2
Sportgeneeskunde 3
Urologie 2
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Door hun keuze om met een agendabespreking of een openingsvraag 
te beginnen, maar ook door hoe zij hun aandeel in dit gespreksonderdeel 
vormgeven, nemen de artsen verschillende deontische en epistemische 
stances in. In de analyse van de agendabesprekingen hebben we ons met 
name de vraag gesteld hoe de deontische autoriteit van de arts interacti-
oneel tot stand komt, en laten we zien dat de meeste artsen hoge deonti-
sche stances innemen. In de analyse van de openingsvragen richten we ons 
vooral op de epistemische stances van de artsen en de wijzen waarop zij 
hun voorkennis in die vragen betrekken.

Collectiestudie

Achtergrond conversatieanalyse
In de volgende paragrafen worden kenmerken van de verschillende deon-
tische en epistemische stances uitgelicht die voorkomen tijdens de geob-
serveerde agendabesprekingen en openingsvragen. De in de voorbeeldfrag-
menten gebruikte transcriptiesymbolen worden toegelicht in Appendix 1. 
De verschillende gespreksdeelnemers zijn aangeduid met ‘A’ (arts) en ‘P’ 
(patiënt).

1. Agendabespreking
In de openingen waarin een agendabespreking voorkomt (Krupat et al., 
2006; Frankel & Sherman, 2015), wordt deze in onze data uitsluitend door 
artsen geïnitieerd en lokt deze bij de patiënt een bevestigende of instem-
mende respons uit. In geen van de agendabesprekingen wordt de patiënt 
gevraagd welke agendapunten hij of zij heeft.

De agendabespreking varieert van een korte samenvatting van wat er 
gaat gebeuren tot een uitgebreid stappenplan, met soms ook een verant-
woording van bepaalde handelingen die de patiënt kan verwachten. Artsen 
noemen bij hun agenda-aankondigingen verschillende consultfases: de 
anamnese (‘de klachten doornemen’, ‘u een heleboel vragen stellen’), het 
lichamelijk onderzoek (‘onderzoek doen’, met soms een beschrijving van 
de precieze handelingen) en het diagnose- of beleidsgesprek (‘kijken van, 
heb ik al een idee wat het is, of helemaal niet. Hebben we wel of niet hulp-
onderzoek nodig of is het iets anders’).

Tijdens de agendabespreking nemen artsen verschillende deontische 
stances in (Stevanovic & Peräkylä, 2012), ook binnen eenzelfde opening kan 
een arts in zijn of haar uitingen verschillende deontische stances innemen. 
Los van de manier waarop de arts de agenda presenteert, blijft het opnoe-
men van de agendapunten op zichzelf een uiting van een hoge deontische 
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stance. Lage stances, zoals de patiënt vragen naar zijn of haar agenda voor 
het consult of het opsommen van de agendapunten laten voorafgaan door 
een vraag (‘Zullen we het volgende doen?’) komen niet voor.

1.1 Agendabespreking: lagere deontische stance
Artsen die hun agendapunten als een intentie presenteren, zoals in 
Fragment 1, nemen hiermee een lagere deontische stance in.

Met de inleidende formulering in Fragment 1 (regel 24) neemt de arts 
een lage deontische stance in door het gebruik van verleden tijd (‘wou’). 
Hetzelfde effect hebben het gebruik van afzwakkende woorden als ‘even’ 
(25, 26) ‘heel kort’ (26) en ‘wat’ (35) in de daaropvolgende regels. Deze la-
gere deontische stance geeft de agendabespreking meer het karakter van 
een voorstel dan een aankondiging. Dit geeft een preferentie voor instem-
ming, hoewel een voorstel ook afgewezen kan worden. Net als de andere 
artsen geeft deze arts de patiënt direct na het vertellen van de agenda 
niet actief de beurt, door bijvoorbeeld om akkoord te vragen of te chec-
ken of er nog vragen zijn. Toch reageren patiënten over het algemeen wel 
tijdens of na het spreken van de arts, met (impliciete) instemming, zoals 
hier in regel 37. Hiermee behandelt deze patiënt de agendaopsomming 
van de arts als een voorstel dat een preferentie heeft voor instemming of 
bevestiging.

Fragment 2, uit hetzelfde consult, begint direct na het opsommen van 
de agendapunten door de arts en de instemmende reactie van de patiënt 
hierop.

Fragment 1 Agendabespreking interne geneeskunde

24 A Wat ik wou doen is het volgende,
25 eh, even met u bespreken,
26 ik wou heel kort even de
27 {((telt op vingers: 1))
28 {voorgeschiedenis doornemen,.hh
29 {((telt op vingers: 2))
30 {dan even uw verhaal horen, wat voor last u hebt, uh,
31 {((telt op vingers: 3))
32 {lichamelijk onderzoek doen,
33 en dan (.) b:espreken (.) wat er eh gedaan is tot nu toe (.)
34 en wat we eventueel nog zouden kunnen doen
35 en wat (verwachtingen) ervan.
36 [.hh]
37 P [Ja.]
38 (0.5)
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De arts doet het voorstel om te beginnen met de voorgeschiedenisbespre-
king (41-42); ondertussen voert hij dit uit door het relevante gedeelte van 
het patiëntdossier te openen. Door naar dat dossier te verwijzen laat de arts 
zien dat hij tijdens het gesprek toegang heeft tot veel meer informatie dan 
de patiënt op dat moment.

Het gebruik van ‘wou’ geeft de patiënt enige deontische en interactio-
nele ruimte om het met de agenda oneens te zijn, maar minder dan wan-
neer hier bijvoorbeeld een interrogatief was gebruikt (‘zullen we starten 
met de voorgeschiedenis?’). Dan voegt hij een element toe aan dit voorstel: 
de patiënt ruimte geven voor vragen, eerst zonder hier een specifiek mo-
ment in het consult bij te noemen (44) en daarna met de overweging om 
het direct te doen (46-47). ‘Kunnen’ en ‘ook’ (46) presenteren dit als een 
van meerdere mogelijkheden en uiteindelijk (48) informeert hij met een ja/
nee-interrogatief of de patiënt vragen heeft. Door deze vragen te omschrij-
ven als ‘brandende’ (48) en eerder al het bijvoeglijk naamwoord ‘speciale’ 
(44) te gebruiken, verhoogt hij de drempel tot het stellen van vragen; voor 
‘normale’ vragen lijkt nu geen ruimte te zijn. Dit wordt versterkt door de 
timing van zijn vraag: na zijn eigen voorkeursagenda (waar dit onderdeel 
geen deel van uitmaakt) en zijn overwegingen of het wel handig is om met 
vragen te starten. Hierdoor lijkt zijn vraag een nee-antwoord te prefereren, 
wat hij ook krijgt (52) en vervolgens accepteert met een nadere agendabe-
paling (53).

Fragment 2 Agendabespreking interne geneeskunde (vervolg)

39 A Ehm,
40 ((kijkt kort naar computer))
41 <en ik wou kort, haal ik even derbij,> 
42 <starten met-eh> de voorgeschiedenis
43 {((gebaart naar P))
44 {en sowieso ook even kijken of u nog speciale vragen hebt.
45 P Ja.
46 A Daar kunnen we ook mee beginnen
47 maar misschien moeten we dit toch eerst even (.).hh doen.
48 Hebt u brandende vragen vooraf?
49 {((glimlacht))
50 {Dat kan ook?,
51 ((glimlacht))
52 P E:h, nee, nee, ik [heb *zo:-*]
53 A      [Want da-] daar komen we zo aan toe,
54 e:[h],
55 P  [Ja.]
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Fragment 1 en 2 laten zien hoe een arts tijdens een consultopening kan 
wisselen van deontische stance, maar ook hoe de patiënt constant blijft in 
zijn accepterende reactie. Dit suggereert dat de arts vanuit het patiënten-
perspectief een hoge deontische status houdt, ook als de arts uitingen doet 
met een lagere deontische stance.

1.2 Agendabespreking: hogere deontische stance
In sommige consulten neemt de arts een overwegend hoge deontische 
stance in (‘Ik ga/we gaan het volgende doen.’), zoals in Fragment 3.

Direct nadat arts en patiënt zijn gaan zitten, kondigt de arts in regel 5-10 
aan wat er tijdens het gesprek gaat gebeuren. Hij neemt hierbij een hoge 
deontische stance in: dit is wat er gaat gebeuren. De arts pauzeert even en 
kijkt de patiënt glimlachend aan, wat bij haar een instemmende reactie uit-
lokt (8).

De agenda-aankondiging bestaat initieel uit een bewering over de arts 
zelf (5), maar later verandert hij het onderwerp naar ‘we’ (9-10). Door het 
wisselen van dit voornaamwoord wordt de patiënt geïncludeerd. De hoge 
deontische stance van de arts heeft hier niet alleen betrekking op zijn eigen 
toekomstige handelingen, maar ook tot die van de patiënt: vragen implice-
ren antwoorden van de patiënt en foto’s kijken wordt als gezamenlijk voor-
gesteld. Direct nadat hij is uitgesproken reageert de patiënt accepterend 
(11); een korte stilte volgt waarna de arts de anamnese begint.

2. Openingsvraag
De artsen die de medische gespreksfase niet met een agendabespreking be-
ginnen, initiëren direct de anamnese met een openingsvraag.

Het inzetten van de openingsvraag om de anamnese te openen is op 
zichzelf een teken van een hoge deontische status. Ook wanneer de arts de 
agenda niet opnoemt, is hij of zij dan nog steeds degene die deze agenda 

Fragment 3 Agendabespreking neurochirurgie

5 A Ik ga u een heleboel vragen stellen.
6 {((glimlacht, kijkt naar P))
7 {En [daarna]
8 P   [Prima.]
9 A gaan we samen foto's kijken
10 en dan gaan we tot een conclusie komen.=
11 P =Ja.
12 (0.7)
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bepaalt door het eerste agendapunt te initiëren. De arts bepaalt namelijk 
dat er nu over de klachten gesproken gaat worden en de reactie van de pa-
tiënt sluit hierop aan door eerst de arts te laten spreken en vervolgens de 
vraag te beantwoorden. Tegelijk kenmerken vragen zich door hun positie in 
termen van lage en hoge epistemische stance (Heritage, 2013). In de epis-
temische stances van de openingsvragen is eenzelfde variatie te zien als 
in de deontische stance van de agendabespreking. Veel vragen laten een 
oriëntatie zien op informatie die de arts via het patiëntdossier tot zijn be-
schikking heeft.

2.1 Openingsvraag: lagere epistemische stance
In de openingsvragen van de arts laat deze vaak een oriëntatie zien op het 
feit dat de patiënt is doorverwezen door een huisarts en dat de arts daardoor 
al informatie heeft ontvangen, bijvoorbeeld over de reden van het consult. 
In het geval van onderstaande maagdarmleverarts gaat het om voorkennis 
over de resultaten van een eerder uitgevoerde scopie, die hij kort benoemt 
voorafgaand aan Fragment 4. Zijn openingsvraag zelf is daarna breed en 
laat een lagere epistemische stance zien.

De openingsvraag is in dit geval een vertelverzoek (34-40), dat niet de vorm 
heeft van een vraag, maar een bewering over de arts zelf. Zijn woordkeuze 
(‘ik vroeg me af ’, ‘misschien is het handig’) reflecteren een relatief lage de-
ontische stance, terwijl ook epistemisch de formulering kennis claimt dat 
de patiënt klachten heeft en naar de huisarts is geweest. De vraag verwijst 
niet specifiek naar een bepaalde klacht maar geeft de patiënt de ruimte 
om zelf zijn klachtenpresentatie te kiezen. Hij specificeert zijn vraag door 
de bijvoeglijke bepaling ‘waarmee u naar de huisarts was gegaan’ (37) aan 

Fragment 4 Openingsvraag Maag- darm- en leverziekten

32 A {((kijkt naar computer))
33 {(2.0)
34 Dus ik vroeg me af-e:hm, (0.8) misschien is het-e:hm
35 (1.9)
36 handig als u uw klachten nog eens vertelt (.)
37 e:h waarmee u naar de {huisarts was gegaan,
38         {((kijkt kort naar P))
39 (2.0)
40 wat er nou precies aan de hand is.
41 P Nou ik-e:h, ik had-e:h:
42 A {((kijkt naar P))
43 P {met wat-wat droog eten
44 dan blijft dat hierzo halverwege zitten,
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‘uw klachten’ toe te voegen en na een pauze ‘uw klachten’ te herformuleren 
naar ‘wat er nou precies aan de hand is’ (40). Dat een vertelverzoek vanuit 
een lage epistemische stance samen kan gaan met het aanduiden van voor-
kennis, is te zien in Fragment 5.

In regel 3 deelt deze kinderarts mee dat ze een brief (die waarschijnlijk pa-
tiëntgegevens bevat, zoals de reden van komst) heeft ontvangen en gelezen. 
Vervolgens duidt het woord ‘maar’ (5) aan dat haar openingsvraag hiermee 
contrasteert: ondanks de informatie in de brief is het verhaal van de patiënt 
van toegevoegde waarde. Met deze opbouw van haar openingsvraag laat de 
arts dus zien dat zij medische kennis die zij per brief heeft doorgekregen 
behandelt als een ander domein dan de persoonlijke ervaring die ze alleen 
van de patiënt zelf kan horen. De arts maakt duidelijk dat de patiënt in dit 
tweede kennisdomein een hogere epistemische status heeft dan zij en no-
digt de patiënt uit tot het beschrijven van zijn persoonlijke ervaring, wat hij 
in regel 7 en daaropvolgende regels doet.

2.2. Openingsvraag: hogere epistemische stance
In Fragment 6 neemt de arts een hogere epistemische stance in door een 
specifieke, geïnformeerde openingsvraag te stellen.

In regel 57 en 60 doet de arts een bewering over de reden van verwijzing. 
Door op deze manier zijn voorkennis kenbaar te maken, neemt de arts een 
hoge epistemische stance in. Dit heeft als gevolg dat de patiënt bevestigend 
reageert (64) en verder geen informatie geeft. Met zijn vraagwoordvraag 
(65) verwijst de arts verwijst opnieuw naar de genoemde informatie over 
de patiënt (‘dat’). Uiteindelijk geeft de patiënt in regel 81, volgend op het 
getoonde fragment, de informatie waar de arts om vroeg, met een bewe-
ring over de duur van de klachten (‘best wel lang’). Zoals gezegd getuigt 
de opbouw van deze openingsvraag van een hoge epistemische stance. De 
arts begint namelijk met het kenbaar maken van zijn voorkennis over deze 
patiënt door de reden van verwijzing te noemen. Hij is niet de enige arts die 
zijn voorkennis op deze manier met de patiënt deelt. Wel zijn er meerdere 

Fragment 5 Openingsvraag kindergeneeskunde

1 A *nu staat ie aan* 
2 {((gaat zitten, wijst naar computer))
3 {-brief gekregen, he? (.) e:h, (.) en die heb ik gelezen,
4 {((kijkt naar P en kort naar D))
5 {maar ik hoor graag ook van jezelf waar je voor komt.
6 P Ja. (0.9)
7 Eh ja klopt, ik ben bij de schoolarts geweest, (.)
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artsen die vervolgens benadrukken dat zij ondanks deze voorkennis de 
klachtenpresentatie ook graag van de patiënt zelf horen en daarmee hun 
epistemische stance met betrekking tot het kennisdomein van de patiënt 
afzwakken. Dit doet deze arts niet, hij vraagt meteen naar een specifiek 
kenmerk (de duur) van de klachten.

Discussie en conclusie

De uitgevoerde analyse van 41 consultopeningen laat zien dat artsen het 
consult op uiteenlopende manieren openen. Een minderheid van de artsen 
bespreekt de agenda tijdens de openingsfase, en dat is dan altijd de artse-
nagenda. Geen van de patiënten wordt uitgenodigd om zijn of haar ver-
wachtingen of doel van het consult te bespreken. De meeste artsen openen 
het consult met een vraag over de klachten van de patiënt.

De analyses laten een aantal epistemische en deontische kwesties zien 
waarmee de arts en de patiënt moeten omgaan. In de eerste plaats is dat het 
verschil tussen de medische kennis van de arts en de persoonlijke ervaring 
van de patiënt. Het doel van het consult zou kunnen worden geformuleerd 
als het bij elkaar brengen van deze twee kennisdomeinen. De patiënt komt 
met kennis en ervaring met zijn of haar lichaam en de arts interpreteert 
deze vanuit zijn of haar medische kennis. In dat verband is het opvallend 
dat in onze data artsen er tijdens de consultopening vaak niet voor kiezen 
de patiënt ruimte te bieden voor het delen van diens kennis, terwijl de in-
breng van de patiënt een essentiële aanvulling vormt op de inbreng van de 
arts (Robinson, 2001; Elwyn et al., 2013; van der Weijden et al., 2017). Dat lijkt 

Fragment 6 Openingsvraag keel-neus-oorheelkunde

57 A Zeg, u bent hier naartoe verwezen vanwege, (.)
58 ja,
59 {((kijkt naar P))
60 {mogelijk <slaapapneu>,
61 P [Ja.]
62 A [zag] ik staan.
63 (0.5)
64 P Ja.
65 A En hoe lang is dat al?
66 (1.9)
67 P .hhhh (.)
68 A {((kijkt naar computer, klikt enkele keren))
69 P {Pwoeh. (0.8)
70 hh Ja zelf heb- krijg ik niet mee, (.)
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samen te hangen met een tweede epistemische kwestie, namelijk dat deze 
patiënten allemaal zijn doorverwezen, hetgeen betekent dat de arts al in-
formatie heeft over de patiënt en diens klachten voordat de patiënt dat met 
de arts heeft kunnen delen. Het dilemma voor de arts kan zijn: stel ik me 
onwetender op dan ik ben door vragen te stellen waarop ik het antwoord 
al weet of gebruik ik deze kennis in mijn communicatie met de patiënt? In 
onze data zien we dat de artsen vooral het laatste doen door het consult te 
openen met vragen met een relatief hoge epistemische stance. Het is echter 
bekend dat patiënten na een open en algemene openingsvraag positiever 
zijn over het luistergedrag en de communicatie van de arts, in vergelijking 
met een gesloten vraag over een specifieke klacht (Robinson & Heritage, 
2006). Een oplossing voor dit dilemma wordt wellicht geboden door de arts 
in Fragment 5, die zegt al informatie te hebben maar nochtans de patiënt 
uitnodigt zijn klachten nog een keer te vertellen. Dit laat een oriëntatie zien 
op het verschil tussen de medische informatie die de arts al heeft en de 
persoonlijke ervaring van de patiënt. De derde kwestie is dat de artsen in 
onze data op basis van hun epistemische positie ook een deontische po-
sitie claimen. Niet alleen weten ze al van alles over de patiënt en hebben 
ze medische kennis die de patiënt niet heeft, ze claimen ook het recht om 
de agenda van het gesprek te bepalen, door expliciet een doktersagenda 
te presenteren of door de agenda impliciet te presenteren met het stellen 
van een vraag. Deze relatie tussen epistemische en deontische status is niet 
ongebruikelijk maar evenmin vanzelfsprekend. In de literatuur zijn er veel 
aanwijzingen dat het zinvol is om ook de patiënt uit te nodigen om diens 
agendapunten te delen. Door inzicht te krijgen in de patiëntagenda kan de 
arts een volledig overzicht krijgen van de zorgen en vragen van de patiënt 
(Dyche & Swiderski, 2005), en daarmee de specifieke zaken aan bod laten 
komen die voor de patiënt belangrijk zijn (Singh Ospina et al., 2019). De na-
druk ligt bij artsen te vaak op het zenden van informatie (Bussemaker et al., 
2020), terwijl patiëntbetrokkenheid juist essentieel is voor samen beslissen 
later in het gesprek (Smith et al., 2009; Elwyn et al., 2013), en leidt tot hogere 
therapietrouw (Arbuthnott & Sharpe, 2009; Driever & Brand, 2020).

Dit onderzoek geeft een gedetailleerd overzicht van de verschil-
lende onderdelen van de consultopening door medisch specialisten. 
Conversatieanalyse is door de systematische en fijnmazige manier van ana-
lyseren een uitgelezen methode om kenmerken van medische interacties te 
beschrijven (Sidnell & Stivers, 2013). Eerder kwalitatief onderzoek naar de 
consultopening vond grotendeels plaats binnen de huisartsengeneeskunde 
in Engeland en de VS (Barry, 2000; Gafaranga & Britten, 2003; Kowalski et 
al., 2018; Robinson & Heritage, 2006; Singh Ospina et al., 2019). Dit is de 
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eerste keer dat een dergelijke studie in Nederland en in een ziekenhuisset-
ting wordt uitgevoerd.

Hoewel er de afgelopen twintig jaar regelmatig is gepubliceerd over arts-
patiëntcommunicatie en de belangrijke functie van de consultopening, 
is er tot nu toe weinig onderzoek verricht naar de consultopening in de 
medisch-specialistische praktijk, en de effecten daarvan op patiënten. Dit 
onderzoek toont aan dat de patiëntenparticipatie in de opening van het ge-
sprek beperkt tot niet aanwezig is. Dit kan een reële belemmering vormen 
voor samen beslissen, waarbij de opening immers de toon voor de rest van 
het gesprek zet (Makoul, 2001; Mauksch, 2008). Dit maakt de relatie tus-
sen het taalgebruik en het type besluitvorming later in het gesprek dan ook 
relevant om te onderzoeken. Aan de hand van conversatieanalyse kunnen 
strategieën aan het licht komen om de patiënt meer centraal te stellen, die 
mogelijk waardevol zijn om aan artsen (in opleiding) over te dragen in de 
vorm van literatuur en trainingen. Dit met als doel om bij te dragen aan een 
actieve houding van de patiënt later in het gesprek, wanneer besluitvor-
ming aan bod komt. Communicatie vormt al een belangrijk onderdeel van 
de huisartsenopleiding (van de Vijver et al., 2016); op basis van dit onder-
zoek pleiten we voor een grotere rol hiervan in de medisch-specialistische 
vervolgopleidingen.

Met conversatieanalyse is inzichtelijk gemaakt hoe medisch specialisten 
en patiënten gezamenlijk vorm geven aan de opening van het poliklinische 
consult. Deze analyse laat twee kennisdomeinen zien die tijdens het con-
sult bij elkaar komen: de medische kennis van de arts en de persoonlijke 
ervaring van de patiënt. De meeste artsen laten dit tweede kennisdomein 
niet nadrukkelijk aan bod komen tijdens de consultopening en de patiënt 
neemt hiertoe niet zelf het initiatief. Artsen stellen openingsvragen met 
een relatief hoge epistemische stance en claimen op basis van hun episte-
mische positie ook een deontische positie, door de agenda van het gesprek 
te bepalen. Hierdoor bieden zij de patiënt weinig ruimte voor het delen van 
diens kennis, terwijl de inbreng van de patiënt een essentiële aanvulling 
kan vormen op de inbreng van de arts. Op dit gebied doen artsen vaak het 
halve werk, wat in de weg staat van een goed begin.
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Appendix 1

Transcriptiesymbolen
A arts
P patiënt
(tekst) niet duidelijk verstaanbaar; niet zeker of dit echt is wat 

spreker zei
((telefoon gaat)) gebeurtenis anders dan gesproken tekst
{ gelijktijdige gebeurtenis en gesproken tekst
(.) micropauze (< 0.2 s)
(0.5) pauze van 0.5 s
. ‘full stop’; dalend intonatieverloop
, ‘semi-full stop’; middeldalend intonatieverloop
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? vraagintonatie; stijgend intonatieverloop
?, zwakke vraagintonatie; middelstijgend intonatieverloop
- ‘cut-off ’/afbreken van zin
: verlenging letters direct voorafgaand (o:ja = ooja; o::ja = 

oooja)
h hoorbare uitademing (lengte afhankelijk van aantal h’s)
.h hoorbare inademing (lengte afhankelijk van aantal h’s)
>tekst< snel uitgesproken
<tekst> langzaam uitgesproken
*tekst* afgenomen volume
TEKST toegenomen volume
tekst nadruk op (deel van) woord

Overlappende tekst/onderbreking:
A Dit is een stukje voor[beeldtekst] dat halverwege onder-

broken wordt.
P [onderbreking]

Tekst direct aansluitend op voorgaande tekst (nog net geen overlapping):
A Dit is een stukje voorbeeldtekst=
P =tekst direct aansluitend op wat A zegt
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