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Thema: ‘Jij en je behandelaar’ 

Inleiding. De beschikbare tijd die de psychiater voor je heeft, is helaas vaak 

beperkt. Oorzaak daarvan is dat instellingen steeds minder geld ontvangen voor 
het bieden van psychiatrische behandelingen. Het is dus zaak om de beschikbare 
tijd bij je behandelaar zo optimaal mogelijk te benutten.  

- Maar hoe doe je dat?  

- Hoe bereid je jouw gesprek met de psychiater voor?  

- Hoe zorg je ervoor dat je krijgt wat je nodig hebt? 

Dr. P. F. J. (Raphael) Schulte, psychiater bij Behandelcentrum voor bipolaire 
stoornissen en A-opleider GGZ Noord Holland Noord, heeft het thema ingeleid en 

is over deze vragen met ons in gesprek gegaan. 

Uit de inleiding en de gesprekken, welke ook in groepjes plaatsvonden, kwam 

het volgende naar voren: 

1. BELANG VAN EEN GOEDE VOORBEREIDING 

 Vooraf nadenken wat je van je behandelaar verwacht: Alleen advies? 
Meedenken, maar wat jij wil is leidend?  

 Gespreksonderwerpen op papier (of tablet) schrijven en meenemen. 

 Life chart meenemen of gebeurtenissen opschrijven (agenda). 

 Opschrijven wat je precies wil weten over je medicatie (bijwerkingen). 

 Lab-uitslagen meenemen om vragen die je hierover hebt te kunnen 
bespreken. 

 Opnameapparatuur meenemen. 

 Vooraf je bespreekpunten naar je behandelaar mailen. 

 Een naastbetrokkene vragen om mee te gaan. Deze betrokkene kan extra 

informatie geven en zo nodig helpen bij het bespreken van de dingen die je aan 
de orde wilt stellen. 

 Als niemand mee kan komen (of als je dat niet prettig vindt) dan kan je 

wel je naastbetrokkene vragen of hij/zij nog dingen opgevallen zijn. Deze punten 
opschrijven en ook bespreken. 

2. TIJDENS HET GESPREK MET JE BEHANDELAAR 

 Aantekeningen maken (zelf of door degene die je hebt meegenomen).  

 Geluidopname van het gesprek maken (bijv. op iPhone) om later op je 

gemak terug te luisteren en je weet zo precies wat er is besproken. 

 Aan het eind van het gesprek alvast laten weten waarover je het volgende 

keer wilt hebben of waar je over verder wilt praten. 

3. NA HET GESPREK MET JE BEHANDELAAR 

 Mogelijke onduidelijkheden uit het gesprek achteraf bespreken met je SPV 

of mailen naar je behandelaar. 

4. PROBLEMEN DIE WORDEN ERVAREN 

 Geen klik hebben met je behandelaar. Belangrijk om dit bespreekbaar te 
maken en samen te kijken of en hoe verder. 
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 Je niet veilig voelen bij je behandelaar. Veilig voelen is noodzakelijk nodig 
om je angsten/weerzin te kunnen bespreken over bijvoorbeeld medicatie. 

 Je eigen kennis kan communicatie met je behandelaar in de weg zitten. Dit 
is vooral bij psychiaters in opleiding het geval. Het is belangrijk dat jouw kennis 
serieus wordt genomen want soms weet je meer dan je behandelaar, zeker over 

hoe het bij jou is gegaan en werkt. Openstaan om van elkaar te willen leren, is 
dé basis voor gelijkwaardige communicatie. 

 Betrokkene: het is moeilijk en frustrerend als de ander je niet wil 
betrekken bij zijn/haar behandeling, als je niet mee mag naar de behandelaar. Er 
is vaak te weinig aandacht voor de naastbetrokkene, deze heeft vaak ook 

behoefte aan gesprek/begeleiding om het vol te kunnen houden. 

5. HOE KRIJG JE WAT JE NODIG HEBT 

 Zelf voldoende kennis opbouwen. Psycho-educatie cursus volgen, VMDB 
site volgen en KenBis site.  

 Tip met betrekking tot bijwerkingen medicatie: www.lareb.nl. Of vraag de 
apotheker om een persoonlijk advies. 

 Lab uitslagen bijhouden. 

 Alles goed op papier zetten. 

 Zorg voor een behandelaar waar je je veilig bij voelt en waar je 

vertrouwen in hebt. 

6. CONCLUSIE (onderschreven door Raphael Schulte) 

 Als patiënt heb jij altijd het laatste woord. Uitzondering: IBS of RM.  

 Jij hebt de beste kennis over hoe dingen bij jou werken of hebben gewerkt 
en jij weet wat je met je leven wilt.  

 Je behandelaar heeft, als het goed is, de beste algemene kennis, 
bijvoorbeeld over hoe medicatie over het algemeen werkt.  

 Alleen samen kom je tot goede keuzes met betrekking tot de behandeling. 

http://www.kenniscentrumbipolairestoornissen.nl/
http://www.lareb.nl/

