COMMUNICATOR

Over de relatie tussen
macht en interpersoonlijke
communicatie in de zorg
“Kunnen de communicatiewetenschappen als vak iets leren uit uw doctoraatsonderzoek?”
Dat was de laatste vraag op de publieke verdediging van mijn proefschrift op 10 oktober 2018.
Het was juryvoorzitster en VUB-professor Joke Bauwens die de onverwachte vraag stelde. Ik
dacht even na: “dat de focus in communicatieonderzoek overwegend lijkt te liggen op zogenoemde gemedieerde communicatie”, antwoordde ik, “en dat daardoor het belang van de
interpersoonlijke communicatie misschien wordt onderschat.”

6

Bij de start van mijn doctoraatsonderzoek, eind 2009, had ik nog

RESOURCE DEPENDENCY THEORY

geen idee dat dit ook een van mijn conclusies zou zijn. Mijn invals-

De resource dependency theory stelt dat macht

hoek was immers gemedieerde communicatie: ik wilde de rol onder-

ook het gevolg kan zijn van de afhankelijkheid

zoeken die gezondheidsinformatie via het web speelt op de machts-

van resources. Een arts, bijvoorbeeld, beschikt

relatie tussen patiënt en huisarts. Op een congres over het internet

over informatie, kennis en vaardigheden. Dat

hoorde ik jaren geleden een websitebouwer verklaren dat patiënten

zijn resources die een arts bezit en waarvan

dankzij de informatie die ze op het internet vinden, meer over hun

een patiënt in meer of mindere mate afhan-

gezondheid en gezondheidszorg in het algemeen zouden weten dan

kelijk kan zijn. Hoe belangrijker de resources

de arts, en dat het klassieke machtsonevenwicht daardoor zou over-

voor de patiënt zijn en hoe zeldzamer ze zijn,

slaan in het voordeel van de patiënt. De invloed van het web was

hoe groter de mogelijke afhankelijkheid van de

dus mijn focus. Maar hoe meer ik las, hoe meer inzicht ik kreeg in de

patiënt is. Neem een patiënt met een zeldzame

gedragsdynamiek tussen patiënt en arts, meer bepaald de rol van

ziekte waarover maar een beperkt aantal

macht daarin. En terwijl ik dit schrijf, bedenk ik dat ik de vraag van

specialisten expertise heeft. Dan is de afhanke-

professor Bauwens ook had kunnen beantwoorden door te stellen

lijkheid van die resources groot. Als patiënten

dat het belang van macht wordt onderschat bij het wetenschappelijk

ook nog onzeker zijn, het risico dat ze lopen of

nadenken over communicatie. Meer nog: macht kan in hoge mate

de ernst van de situatie hoog inschatten, of veel

de manier beïnvloeden waarop interpersoonlijk wordt gecommuni-

vertrouwen in die specialist hebben, kan de

ceerd. Wie in een organisatie van welk pluimage dan ook met interne

afhankelijkheid nog groter worden. Onderzoek

of externe communicatie bezig is, doet er goed aan om eens een

toont aan dat mensen die door ziekte afhan-

analyse te maken van de machtsdynamiek binnen de organisatie. De

kelijk worden, controleverlies kunnen ervaren

kans is groot dat die ook verklaart waarom op een bepaalde manier

en zich daardoor erg slecht kunnen voelen.

wordt gecommuniceerd.

Sommigen worden er zelfs ziek van. Ineens
verliezen ze de controle over (een deel van) hun

Ik weet het, macht klinkt zo negatief. Dat heeft het concept te dan-

bestaan: ze verliezen autonomie. Het kan ook

ken aan twee dingen. Enerzijds aan een heel specifieke interpretatie

tot weerstand leiden. Denk bijvoorbeeld aan

van macht, namelijk macht, gekoppeld aan dwang, aan controle heb-

de situatie van de patiënt die het gevoel heeft

ben over iemand of over een groep en aan de intentie om macht uit

dringende hulp nodig te hebben en zich zeer

te oefenen. Een eenvoudige definitie luidt dat je macht hebt als je

bezorgd bij een spoedgevallendienst aanmeldt.

iemand iets kunt laten doen wat die anders niet had gedaan, zelfs als

Die patiënt moet volledig het proces ondergaan

die er weerstand tegen biedt. Anderzijds associëren we macht vaak

dat de dienst oplegt. Het hoeft niet te verwon-

met machtsmisbruik. Altijd en overal zijn er mensen en groepen die

deren dat daar nu en dan patiënten of iemand

macht gebruiken om er allerhande kwaad mee aan te richten. Dat is

die de patiënten vergezelt, uit hun slof schieten.

dus een zeer traditionele, Weberiaanse interpretatie van het concept
macht. Toch is dat niet inherent aan macht. Wie macht heeft, kan die

De inzichten van de resource dependency the-

ook gebruiken om er goede dingen mee te doen. Zo kunnen CEO’s

ory zijn overigens niet eigen aan de gezond-

hun macht gebruiken om hun medewerkers veel vrijheid te geven. In

heidssector. Het feit dat uw baas degene

de jaren 70 heeft Richard Emerson echter een extra invulling gegeven

is die u ontslaat of aanwerft, beïnvloedt de

aan het concept en de zogenoemde resource dependency theory op

manier waarop u met hem praat, zelfs al is die

papier gezet (zie kaderstuk). Het is zijn theoretische concept dat ik

afhankelijkheid onuitgesproken. Dat laatste is

in mijn proefschrift op de gezondheidszorg heb losgelaten en dat tot

geen detail: afhankelijkheidsmacht sluimert

een andere kijk op macht leidt.

op de achtergrond van de relatie en beïnvloedt ze, maar is, als ze niet geëxpliciteerd

WEDERZIJDSE AFHANKELIJKHEID

wordt, niet altijd observeerbaar. Het is ook
niet nieuw. De uitmuntende en bovenal re-

Nog even over macht, voor ik de overgang naar communicatie maak.

levante tv-reeks Kinderen van de kolonie laat

Als macht bekeken wordt vanuit de afhankelijkheid van resources,

er een extreem voorbeeld van zien. Zo blijkt

dan blijkt de patiënt-artsrelatie een zaak van wederzijdse afhanke-

hoe de Congolezen jarenlang op grote schaal

lijkheid. Een arts is immers ook afhankelijk van zijn patiënten: niet

door de Belgische kolonisten choquerende

alleen voor zijn inkomen (en daardoor ook voor zijn reputatie), maar

vernederingen ondergingen. Het heeft jaren

ook omdat tijdens de zogenoemde anamnese de informatie van

geduurd voor er openlijk weerstand tegen

de patiënt essentieel is voor de arts om een correcte diagnose te

werd geboden. Enerzijds kwam dat omdat er

stellen en de meest aangewezen behandeling voor te stellen. Mijn

sprake was van klassieke machtsuitoefening:

onderzoek wijst evenwel uit dat patiënten afhankelijker zijn van de

er werden immers soms ook fysieke straffen uit-

resources van de arts dan omgekeerd. Om te beginnen vertrekken

gedeeld. Maar anderzijds waren de Congolezen

de patiënten in de relatie doorgaans vanuit een kwetsbare positie:

ook afhankelijk van de blanken. Uiteraard wil ik

ze zijn ziek of hebben iets nodig, zo niet zaten ze natuurlijk niet bij de

die vreselijke en mensonwaardige toestanden

arts. Daarnaast is het verstrekken van goede en correcte informatie

niet vergelijken met de machtsdynamiek in

aan de arts ook in het belang van de patiënt zelf, en dat lijken patiën-

een patiënt-artsrelatie, maar het illustreert wel

ten maar al te goed te beseffen, zo wijst mijn onderzoek uit. Ook is

op een extreme wijze de invloed die afhanke-

de afhankelijkheid van één individuele patiënt voor de arts beperkt,

lijkheid kan uitoefenen op het gedrag en de

zeker als een huisartspraktijk al meer dan genoeg patiënten heeft en

communicatie van mensen.

soms zelfs patiënten moet weigeren.
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De resource dependency theory toegepast op de patiënt-huisartsrelatie.

De afhankelijkheid van de patiënt kan beïnvloeden hoe hij zich

hun gezondheid en de gezondheidszorg. Het afhankelijkheidsgevoel

gedraagt en hoe hij communiceert. Dat herkent u wellicht. De invloed

van de patiënten wordt dan zo klein mogelijk. Maar wat betekent

van afhankelijkheid op het gedrag en de communicatie van mensen

dat concreet? Enerzijds houdt het in dat empowerde patiënten de

verklaart bijvoorbeeld ook hoe het komt dat ik tijdens mijn onderzoek

verantwoordelijkheid voor hun gezondheid opnemen. De patiënten

vastgesteld heb dat patiënten die zeggen mondig te zijn, niet altijd

doen dan wat ze kunnen om gezond te zijn en te blijven. Logisch,

meer zo mondig zijn tijdens de consultatie: ze hebben iets nodig en

want niet ziek worden is natuurlijk de beste manier om niet afhanke-

alleen de arts kan hen dat geven. En ja, een patiënt kan overscha-

lijk te worden van de resources van een arts. Anderzijds betekent het

kelen op zogenaamde alternatieven zoals homeopathie, maar dat

dat mensen die toch ziek worden, controle of een gevoel van controle

is natuurlijk niet evidence-based, met alle risico’s van dien. Voor de

hebben over de resources waarvan ze afhankelijk worden. Neem

volledigheid: macht uitoefenen kan ook gevolgen hebben. De patiënt

opnieuw het voorbeeld van een patiënt met een zeldzame ziekte. Die

kan erop reageren door van arts te veranderen (dat is een wettelijk

kan erg afhankelijk worden van de resource ‘kennis’ van een arts. Als

recht) en de arts kan dat door de therapeutische relatie stop te zetten

de arts de enige of een van de weinigen met een specifieke kennis

(ook een wettelijk recht).

is, neemt daarenboven de afhankelijkheid toe van die ene specifieke
arts. Die afhankelijkheid kan op twee manieren worden verminderd.

AFHANKELIJKHEID OP VERSCHILLENDE NIVEAUS

In de eerste plaats kan de patiënt proberen om zelf die kennis te verwerven. Mijn analyse toont aan dat dit nooit helemaal zal lukken. Als

De patiënt is niet alleen afhankelijk van resources in de interper-

niet-arts kun je namelijk nooit helemaal de kennis inhalen die een

soonlijke relatie, en de arts overigens evenmin. Op het vlak van de

arts opdoet tijdens zijn opleiding en door jaren ervaring. In de tweede

gezondheidszorg (mesoniveau) en de samenleving in het algemeen

plaats kan een arts proberen om de patiënt zo veel mogelijk kennis

(macroniveau) bevinden zich ook afhankelijkheidsresources. Ik geef

bij te brengen. Een chronische patiënt die veel ervaring heeft met zijn

twee voorbeelden. Op het niveau van de gezondheidszorg bewegen

ziekte (bijvoorbeeld diabetes), kan ook een soort expert worden. Die

zich de belangengroepen van zowel artsen als patiënten. Daarom heb

expertise verschilt evenwel van die van de arts. Dus ook die patiënt

ik daar ook de wettelijke macht van het artsenberoep als een resource

blijft in meer of mindere mate afhankelijk van de kennis van de arts,

gesitueerd. Alleen het erkende medische beroep bezit de wettelijke

zeker als die arts een specialist is.

macht om formeel de ziekte van een patiënt te labelen, een geneesmiddel voor te schrijven of ziekteverlof toe te kennen. Die wettelijke

Zelfs als een patiënt die zelf geen arts is, erin zou slagen dezelfde

macht is ook een resource waarvan de patiënt afhankelijk is. Daar kan

kennis als de arts te verwerven, blijft hij afhankelijk van andere re-

een individuele patiënt tegen protesteren, maar verder kan hij daar

sources. Zo is een arts de enige die formeel kan definiëren welke

weinig aan doen. De bureaucratie is een voorbeeld van een resource

ziekte iemand heeft. Hij of zij is ook de enige die wettelijk ziektev-

die zich bevindt op het niveau van de samenleving en zowel de patiënt

erlof kan voorschrijven of een geneesmiddel dat niet zomaar door

als de arts zijn er afhankelijk van. Als de minister van Volksgezond-

iedereen bij de apotheker gekocht kan worden. Een patiënt blijft dus

heid beslist om een bepaald geneesmiddel niet terug te betalen, voelt

afhankelijk van resources van de arts. Om een correcte diagnose te

de patiënt dat op het microniveau. Die niveaus lopen dus in elkaar

kunnen stellen en om de meest aangewezen behandeling voor te

over. De figuur bovenaan op deze pagina geeft dat grafisch weer.

schrijven, is een arts ook afhankelijk van de patiënt. Maar patiënten
beseffen dat het goed informeren van de arts in hun eigen voordeel

PATIENT EMPOWERMENT
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is. Een arts is ook afhankelijk van de patiënten voor zijn inkomen. De
meeste artsen hebben echter patiënten genoeg; denk maar aan de

Zo komen we tot het concept patient empowerment. Dat staat voor het

soms lange wachtlijsten in ziekenhuizen. Het gebeurt zelfs dat een

hebben van controle of het gevoel van controle van patiënten over

huisartsenpraktijk geen nieuwe patiënten meer aanvaardt omdat ze

er al te veel heeft. Patient empowerment betekent dus dat de patiënt

horen. Communicatie is een essentieel werkinstrument van artsen en

een zo groot mogelijk gevoel van controle krijgt over wat hem als

van andere zorgverstrekkers.

zieke overkomt, steeds voor zover en in de mate dat die patiënt dat
zelf wil. Omdat die patiënt dus afhankelijk blijft, is het belangrijk die

Hoever die controleoverdracht gaat, verschilt van patiënt tot patiënt

afhankelijkheid zo min mogelijk voelbaar te maken. Zo kom ik tot

en van situatie tot situatie. De wet op de patiëntenrechten indachtig,

communicatie als middel om patient empowerment te realiseren.

die de patiënt het recht toekent om geïnformeerd te worden, is het
belangrijk dat de patiënten betrokken worden op maat van wat ze

COMMUNICATIE ALS MIDDEL VOOR EMPOWERMENT
Om tot patiënt empowerment te komen, heeft de interpersoonlijke

wensen. Je kunt patiënten nu eenmaal niet tegen hun wil empoweren. Sommige patiënten vinden het comfortabeler om de arts helemaal aan het stuur van het zorgproces te laten zitten.

communicatie drie doelstellingen. Die heb ik gedistilleerd uit mijn
gesprekken met patiënten en huisartsen. In de eerste plaats moet de

Er is wederzijdse afhankelijkheid van resources, dus zowel de patiënt

patiënt geïnformeerd zijn en kennis opbouwen. Geïnformeerd zijn op

als de arts hebben macht. In de ideale patiënt-artsrelatie oefent

zich staat niet gelijk aan empowerment, maar het is er wel een voor-

evenwel geen van beiden die macht uit. De artsen gebruiken hun

waarde voor. Een tweede doel is invloed uitoefenen: patiënt en arts

machtsoverwicht als een opportuniteit om de patiënten te empowe-

wisselen argumenten uit, voor en tegen een bepaalde behandeling

ren. De patiënten gaan in op de uitnodiging van de arts om empower-

bijvoorbeeld. Ook kun je via communicatie macht uitoefenen, bijvoor-

ed te zijn. De patiënten nemen dus ook hun verantwoordelijkheid:

beeld door je als patiënt of arts arrogant op te stellen, maar dat is af

voor hun gezondheid en voor hun gezondheidszorg.

te raden. Het druist immers regelrecht in tegen het vertrouwen dat
de relatie hoort te kenmerken. Dat negatieve doel sla ik dus over. Het

Maar omdat de patiënten – en ook de artsen – afhankelijk zijn van

derde en fundamentele doel van de communicatie om empower-

resources op meso- en macroniveau, kan volledige patient empower-

ment te realiseren is de patiënt mee te laten beslissen én hem te

ment niet louter gerealiseerd worden via de interpersoonlijke relatie.

sterken in de overtuiging dat hij in staat is de behandeling uit te voe-

Elke zorgorganisatie op zich, het zorgsysteem, en de samenleving in

ren (self-efficacy). De communicatiedoelstellingen en de communi-

het algemeen moeten op empowerment worden afgestemd. Alle-

catieaanpak per doel is weergegeven in de onderstaande figuur.

maal met één gemeenschappelijk einddoel voor ogen: de beste zorg
voor de patiënt.

Communicatie als
middel

Communicatieaanpak

1. Informeren en
kennis creëren

Informatie en ervaring
delen & kennis
obouwen

2. Invloed uitoefenen

Intrinsieke motivatie
creëren door
argumenten uit te
wisselen

-

Achter de interpersoonlijke communicatie kan een
machtsdynamiek schuilgaan.

-

Afhankelijkheid kan gedrag en communicatie beïnvloeden.

-

Een gevoel van controleverlies kan negatieve gevoelens en weerstand oproepen.

-

3. Macht uitoefenen

4. Empoweren

LESSONS LEARNED

Communicatie is een belangrijk middel om in de
patiënt-artsrelatie empowerment te realiseren.

“Shared decisionmaking”
+
ondersteunen en
versterken van de
“self-efficacy” van de
patiënt

De doelstellingen van communicatie om tot patient empowerment te komen en de

bijbehorende communicatieaanpak.

-

Patient empowerment is meer dan een patiënt
informeren: de zorgverleners delen de controle
over het zorgproces met hun patiënten. De patiënten
beslissen mee.

-

Wie

door

afhankelijkheid

van

anderen

macht

heeft, heeft de kans om die macht positief te
gebruiken.

DE IDEALE PATIËNT-ARTSRELATIE

Edgard Eeckman

Dat alles moet leiden tot een patiënt-artsrelatie die egalitair is en
gebaseerd is op wederzijds respect, overleg, samenwerking en
gedeelde verantwoordelijkheden. Daarbij delen de artsen de controle

Edgard

over het volledige proces met hun patiënten, en de artsen respecte-

manager van het UZ Brussel en weten-

Eeckman

is

communicatie-

ren hun autonomie. Omdat de patiënten afhankelijker zijn van de

schappelijk medewerker van de VUB-

resources van de artsen dan omgekeerd, zo blijkt uit mijn onderzoek,

onderzoeksgroep CEMESO. Hij werd

zijn het de artsen die het initiatief moeten nemen tot empowerment

doctor in de Media- en Communicatie-

van de patiënten. Het is dan ook belangrijk dat artsen beseffen dat

studies aan de VUB met zijn proefschrift

ze wel degelijk macht hebben en zelfs dat ze het machtsoverwicht

Power to the patient? De studie van

hebben. De artsen moeten zich realiseren dat hun machtsoverwicht

de machtsbalans tussen patiënt en

ervoor zorgt dat patiënten niet altijd openlijk zeggen wat ze denken.

huisarts in relatie tot gezondheidsin-

Het erkennen dat op de achtergrond van de communicatiedynamiek

formatie via het web.

een machtsdynamiek kronkelt, is dus zeer belangrijk. Sommige

www.patientempowerment.info

patiënten missen de vaardigheden en de durf om hun stem te laten

edgard.eeckman@uzbrussel.be
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