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Luisteren en waarnemen 

J.A. Stoop 

 

DAMES EN HEREN, 

De kunst van luisteren is vaak moeilijker dan die van spreken. De kunst van waarnemen wat vlak voor onze ogen 

rondom ons gebeurt, verstaan wij minder goed dan voor- en achteruit kijken. Dit kan nog des te moeilijker zijn 

indien men patiënten dagelijks over een lange periode volgt. 

In het verpleeghuis heeft men te maken met chronisch zieke mensen met ingewikkelde stoornissen en handicaps, 

waarvan het beloop frequent gecompliceerd wordt door intercurrente ziekten. Patiënten in het verpleeghuis 

hebben grote moeite met het verwerken van de beleving van hun eigen zieke lichaam en met de institutionele 

omgeving waarin zij verblijven.1 Om dit te adstrueren wil ik u drie verpleeghuispatiënten voorstellen. 

Patiënt A, geboren in 1942 in Marokko, werd in mei 1979 vanuit het ziekenhuis in het verpleeghuis opgenomen 

met de diagnose ‘coma na hersenstamcontusie bij trauma capitis na ongeval’. De EMV-score (Glasgow-

comaschaal) bij opneming in het ziekenhuis was 2-2-1, bij ontslag: 3-3-2. (De EMV-score is een maat voor de 

ernst van het coma: E-score (ogen openen: 1 punt (patiënt opent ogen niet) tot 4 punten (patiënt opent de ogen 

spontaan)); M-score (motorische reactie, bewegen van armen en benen: 1 (geen beweging) tot 6 (patiënt kan 

opdrachten uitvoeren)); V-score (verbale reactie: 1 (patiënt praat niet) tot 5 (patiënt voert een helder, normaal 

gesprek)). Patiënt had tevens een piramidaal syndroom rechts, contracturen van de verschillende gewrichten, 

afonie, chronische urineweginfectie en hij was eerder geopereerd aan de linker schouder wegens een 

gecompliceerde fractuur. Hij kreeg sondevoeding. De medicatie was: methenamine (amygdalaat) 1 g 4 dd 1 

poeder, zo nodig suppositoria met de combinatie acetylsalicylzuur-codeïne-coffeïne, vitamine B1 10 mg 1 dd, 

baclofen 10 mg 2 dd. De verpleegbehoevendheid van patiënt was zeer groot, de prognose infaust. Men schatte 

zijn levensduur op hooguit nog drie maanden. Bij de overplaatsing vanuit het ziekenhuis kwam zijn begeleidster 

mee, die het woord voerde. Haar verhaal over zijn voorgeschiedenis was als volgt. Vijf jaar geleden was patiënt 

als fabrieksarbeider naar Nederland gekomen. Hij had veel vrienden en ging veel uit. Ondanks zijn vele vrienden 

vond zij hem erg alleen. Zij had zich over hem ontfermd en zij hadden vlak voor het noodlottige ongeval erover 

gesproken om te gaan samenwonen. Ook nu was zij bereid voor hem te zorgen. Omdat hij echter veel technische 

verpleegzorg nodig had, werd in eerste instantie opneming in een verpleeghuis geïndiceerd geacht. 

Tijdens de verzorging kreeg patiënt vaak driftaanvallen, waarbij hij erg angstig reageerde. De driftaanvallen 

gingen gepaard met onwillekeurige spastische bewegingen, waardoor verplegen en verzorgen bijna onmogelijk 

werden gemaakt. Ook stootte hij vaak onverstaanbare klanken uit. Tijdens de multidisciplinaire teambespreking 

kwam de problematiek wekelijks aan de orde. Besloten werd tot een permanente observatie om de mogelijke 

aanleiding voor de driftaanvallen en angst te achterhalen; ook de rol van zijn vriendin zou daarin worden 

betrokken. De vriendin werd op de hoogte gebracht van ons voorstel, maar zij verzette zich hevig hiertegen, 

omdat zij vond dat zij het beste kon beoordelen wat zijn problemen waren. Om uit deze impasse te komen, 

wijzigden wij ons voorstel enigszins door de pastor, die de Arabische taal redelijk machtig was, te vragen 

regelmatig bij patiënt langs te gaan. De maatschappelijk werker werd verzocht meer informatie over de 

voorgeschiedenis van patiënt in Nederland en Marokko te verzamelen. 

Uit observatie door de pastor bleek dat de patiënt in zijn gezelschap rustiger werd, minder angstig en minder 

prikkelbaar. Hij kon dat met name waarnemen, wanneer hij zijn hand legde op de arm van de patiënt, een contact 

zonder woorden. Maar een trillende spanning trad onmiddellijk op wanneer de vriendin binnenkwam. Inmiddels 

waren meer feiten over de achtergrond van de patiënt naar boven gekomen. Patiënt kwam uit een afgelegen dorp 

van een Berberstam, bleek getrouwd te zijn met een landgenote en één zoon te hebben van inmiddels 7 jaar oud. 

Al deze gegevens waren ons tot dan onbekend gebleven. De pastor legde de nieuw verkregen informatie aan de 

patiënt voor, overigens buiten aanwezigheid van de vriendin. Bij deze ontmoeting – van een gesprek was geen 

sprake – legde de pastor zijn hand op de arm van de patiënt om zo goed mogelijk zijn reactie op deze 
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mededelingen op te vangen. De pastor voelde en zag de spanning afnemen en omslaan in ontspanning en voor 

het eerst in gerichte bewegingen van beide armen. Toen de pastor voorstelde zijn vrouw en kind over te laten 

komen, greep de patiënt de hand van de pastor, hield deze vast, legde zijn hoofd in de kussens en sloot de ogen. 

Een ontspannen uitdrukking verscheen op zijn gelaat. 

Nadat zijn vriendin hierover was ingelicht, is zij niet meer op bezoek geweest. Het gelukte betrekkelijk snel om de 

familie uit Marokko over te laten komen en vanaf dat moment kwam er verandering in de toestand van de patiënt. 

Hij was niet meer angstig; soms toonde hij nog wel eens een opwelling van drift als uiting van onmacht met 

betrekking tot zijn hulpeloze situatie. De sondevoeding kon omgezet worden in een normale voeding. De EMV-

score was relatief verbeterd: 4-4 à 5-2. De verpleegbehoevendheid was praktisch hetzelfde gebleven. Maar 

patiënt zat nu veel meer in zijn rolstoel en toonde belangstelling voor zijn naaste omgeving. Hij genoot van de 

aanwezigheid van zijn vrouw en zoon. Zijn vrouw en zoon kregen een woongelegenheid toegewezen en hebben 

nog een aantal jaren tot het overlijden Van patiënt in zijn nabijheid kunnen verblijven. 

Commentaar. 

In de situatie waarin de patiënt niet op een verstaanbare of begrijpelijke wijze kan uitdrukken wat hem bezighoudt, 

zal zijn gedrag reacties vertonen van angst, boosheid of agressie. Hij is niet bij machte emoties op een adequate 

manier te vertolken. Om hem in zijn onmacht zo goed mogelijk te helpen, is allereerst nauwkeurige observatie 

noodzakelijk. Daarbij kan het aanraken als contact met de patiënt belangrijk zijn om zijn spanning te registreren 

en tijdig op te vangen, maar ook om hem een gevoel van veiligheid te geven. Ten tweede is in een dergelijke 

situatie uitvoerige – en nauwkeurige – informatie een belangrijk hulpmiddel om te kunnen schatten op welke 

manier de patiënt geholpen kan worden. Men kan niet volstaan met te stellen dat het geen zin heeft om zoveel tijd 

en middelen te besteden aan de anamnese en het gedrag van de patiënt, omdat de prognose voor korte of 

langere tijd toch infaust geacht wordt. Bij jong en oud geldt dat de zin van het leven niet door de tijd alleen 

gegeven wordt, maar meer door de inhoud. 

Patiënt B is een man van 86 jaar. Hij is gelukkig getrouwd, heeft een goed gezin en heeft 45 jaar bij de 

spoorwegen gewerkt. Hij werd meer vergeetachtig en verward. Op een dag sloeg hij zonder duidelijke aanleiding 

een stoel en wat aardewerk in de huiskamer aan gruzelementen. Sindsdien bleef hij verward praten en handelen, 

waarbij met enige regelmaat plantenpotten, vazen en tegeltjes het moesten ontgelden. De huisarts en de 

psychiater stelden de diagnose ‘dementie met agressief gedrag’. Opneming werd aangevraagd. Op de afde 

ling Psychogeriatrie (voor begeleidingsbehoevenden) van het verpleeghuis veranderde niet veel in de situatie. De 

diagnose ‘dementie’ als een stoornis van het cognitieve vermogen konden wij bevestigen, maar een aanleiding 

voor zijn destructief gedrag konden wij niet vinden. Op een goed moment richtte hij zijn aandacht op stoelen, die 

hij ‘uit elkaar drukte’ en op een hamer, waarmee hij heel hard op ‘iets’ sloeg, een tafel, vensterbank of closetpot. 

Tijdens een multidisciplinaire teambespreking werd nog eens de informatie over hem bekeken. Daarbij viel op 

dat, wanneer men de patiënt vroeg welk beroep hij had uitgeoefend, hij steevast antwoordde ‘smid’ en nooit 

‘conducteur’, terwijl hij 45 jaar lang als conducteur gewerkt had. Er bestaat bij de spoorwegen een werkplaats met 

een smederij, maar bij navraag bleek patiënt hier niet gewerkt te hebben. Zijn vrouw en kinderen begrepen niet 

waarom hij zo beslist volhardde in zijn antwoord ‘smid’. 

Patiënt kwam uit een gezin van 8 kinderen, van wie hij de op één na jongste was. Zijn jongere zuster kwam van 

verre haar broer eens opzoeken. Ook aan haar legden wij ons probleem voor. Hoewel zij het aanvankelijk ook 

niet begreep, herinnerde zij zich ten slotte dat patiënt, toen hij 12 jaar was, tegen zijn vader had gezegd dat hij 

smid wilde worden, waarop zijn vader heel beslist geantwoord had: ‘Nee jongen, jij wordt conducteur’. Het gaf ons 

enig inzicht in de belevingswereld van patiënt. Wij besloten mee te gaan met de gedachte dat hij smid had willen 

zijn en wij richtten een apart hoekje in voor werkzaamheden van een smid. Een echte smid werd gevraagd om 

hem en ons te assisteren. Wie schetst onze verbazing toen bleek dat patiënt bij het zien van deze opstelling van 

een smidse met een vakkundige smid daarbij als voorbeeld, geen hand uitstak om iets te doen, maar ging zitten 

en de smid zijn gang liet gaan? Wij hebben dit nog één keer herhaald. Toen duidelijk werd dat patiënt geen 

daadwerkelijke belangstelling had, zijn wij ermee gestopt. Patiënt heeft sindsdien niet meer getaald naar deze 

activiteiten; als men hem vroeg wat hij vroeger gedaan had, antwoordde hij niet. Was hij tevreden, teleurgesteld 

of geïrriteerd door wat wij gedaan hadden? In ieder geval heeft patiënt nog een aantal jaren op de afdeling rustig 



en gezellig meegedaan met de aangeboden activiteiten. Zijn kracht en de vermeende agressie heeft hij geen 

moment meer getoond. 

Patiënt C, een weduwnaar van 75 jaar, was schipper op de binnenvaart geweest. Hij had geen kinderen en leefde 

de laatste jaren in een huisje op de wal. Dagelijks ging hij naar de haven en stond naar de in- en uitgaande 

schepen te kijken. Contact had hij met niemand. De laatste tijd was zijn gedrag vreemd geworden. Hij zag er zeer 

onverzorgd uit, vervuilde en werd steeds magerder. Het RIAGG zag geen mogelijkheid hem alleen in zijn huisje 

voldoende zorg te geven. Opneming op de afdeling Psychogeriatrie (voor begeleidingsbehoevenden) werd 

aangevraagd en gerealiseerd. Na korte tijd bleek hij een eigenaardig gedrag te vertonen. Hij stak alles wat los lag 

in zijn zakken, zoals brillen, gebitten, ringen, oorbellen, lepeltjes, sleutels, sigaren en sigaretten en doosjes. Hij 

weigerde ze terug te geven en als men probeerde het hem afhandig te maken, kon men rekenen op een harde 

klap. Alleen als hij sliep in zijn stoel of naar bed ging, was het mogelijk om voorzichtig het een en ander bij de 

rechtmatige eigenaar terug te bezorgen. Wij noemden dit een excentrieke verzamelzucht, onschuldig van aard. 

Men kon er redelijk mee omgaan. Maar op een zeker moment pakte patiënt een vol kopje koffie van de tafel en 

smeet de inhoud daarvan op de grond. Dit gebeurde niet één keer, maar meermalen, tot wanhoop van de 

verpleging. In het multidisciplinaire team werd besloten patiënt nog eens nauwkeurig te observeren. Gedurende 

één van mijn observaties ging patiënt weer naar het tafeltje toe en smeet de inhoud van het volle kopje koffie over 

de vloer. Ik herkende het gebaar: zoals de schipper de puts in het water gooit, naar boven haalt en het water 

uitstort over de gangboorden, zo was patiënt C nu bezig. Meer op mijn gevoel afgaand dan redenerend, pakte ik 

ook een kopje koffie. Ik riep patiënt bij zijn naam, zei ‘de boorden moeten schoon!’ en ik smeet de inhoud over de 

vloer. Patiënt C keek om, in zijn starende ogen kwam een blik van herkenning, hij wachtte..., maar hij maakte 

geen aanstalten het gedrag te herhalen. ‘Het schip is schoon!’, constateerde ik en daarna dronken wij samen een 

kopje koffie. Sindsdien heeft patiënt niet meer ‘het schip schoon hoeven te maken’. De rust was weergekeerd op 

de afdeling. Eén vraag bleef: waarom dat verzamelen? Bij precieze waarneming bleek patiënt tegen de tijd van 

het avondeten steeds weer op pad te zijn om alles te ‘verzamelen’. Dat is ook ongeveer de tijd, dat de schipper 

zijn schip inspecteert of alles op de juiste plek is voor de komende nacht en niets los ligt wat gemakkelijk gestolen 

kan worden. Zijn gedrag leek mij op een voortzetting van het ritme van alle dag, toen hij zijn schip moest 

onderhouden. Dus meer om te bewaken en te behouden, dan slechts verzamelen. Met de uitleg dat het meer 

ging om te bewaken en te behouden dan te verzamelen, werd zijn gedrag beter geaccepteerd en kwam een meer 

ontspannen sfeer op de afdeling. Patiënt stelde zich minder solitair op. 

De drie besproken patiënten hadden gemeenschappelijk dat zij vanwege hun ziekte of stoornis zich niet in 

verstaanbare en begrijpelijke taal konden uitdrukken. Zij waren aangewezen op een contact zonder woorden. Bij 

patiënt A waren naast zijn gehavende organische toestand ook de eigen cultuur, het taalbegrip en de 

opgedrongen sociale situatie een belemmering om zich in zijn nieuwe omgeving thuis te kunnen voelen en in 

evenwicht te komen. Driftaanvallen en angst waren uitingsvormen van het conflict, waarin hij zich bevond. 

De vraag blijft of bij de dementerende patiënten B en C het beleven van het verleden ook betekent leven in het 

verleden. Hun reacties op het nabootsen van vroegere herinneringen of ervaringen geven ons de indruk dat door 

het accepteren van hun beleven door de nieuwe omgeving deze patiënten zich veilig voelden. Hun storend 

gedrag werd door onze interventie niet meer waargenomen. Hun vergeetachtigheid ‘beschermde’ hen voor een 

herhaling van het leven in het verleden. 

Dames en Heren, de patiënt confronteert de arts met een probleem waarmee de patiënt zelf geen raad weet. De 

arts stelt vragen en onderzoekt, stelt een behandeling voor en geeft een prognose. Om behandeling, verpleging 

en begeleiding ten uitvoer te kunnen brengen, is systematische observatie nodig. Luisteren en waarnemen 

dienen zich uit te strekken tot het gedrag, de beleving en de sociale factoren. Niet altijd heeft men de kans zoals 

bij deze drie patiënten tijdig zijn kennis en ervaring bij te sturen. 

Verpleeghuisgeneeskundig1 handelen, altijd in multidisciplinair teamverband, houdt in de bereidheid de zieke ‘in 

zijn wezen te laten’2 en die zorg te geven, waar hij zich veilig bij voelt.3 De drie patiënten vroegen vanuit zichzelf of 

vanuit de omgeving extra aandacht om naar hen te luisteren en hun hulpbehoevende situatie waar te nemen. 

Voor het conflict met hun lichaam en met hun verleden moest een nieuw evenwicht gevonden worden. Luisteren 
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naar en waarnemen van de patiënt in de persoonlijke verbondenheid van hulpverlener en patiënt vragen veel tijd 

en energie, maar vormen een wezenlijke bijdrage voor een nieuw evenwicht in de gezondheidstoestand van de 

patiënt en zijn beleven daarvan. 

Aanvaard op 15 February 1995 

Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie, Postbus 20.054, 3502 LB Utrecht. Dr.J.A.Stoop, 

verpleeghuisarts. 
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