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Willemjan Slort

Hij heeft gezocht naar factoren die een rol spelen
bij de communicatie tussen huisarts en patiënt
in de palliatieve zorg. Met de resultaten heeft
hij een nieuw onderwijsprogramma ontwikkeld
voor huisartsen en huisartsen-in-opleiding.
Centraal in dit programma staan de Aanwezigheid van de huisarts voor de patiënt, de Actuele
onderwerpen die de huisarts aan de orde moet
stellen en het Anticiperen op diverse scenario’s.
Vervolgens heeft hij onderzocht of dit AAA-programma de communicatie van huisartsen en
huisartsen-in-opleiding verbetert. In dit onderzoek werd geen effect van de training gevonden,
maar er werd wel aangetoond dat sommige
onderwerpen veel minder vaak werden besproken dan andere. Uitgebreid wordt gereflecteerd
op de factoren die het aantonen van effectiviteit
bemoeilijkt hebben. Deze reflectie levert aanbevelingen op voor de praktijk, het onderwijs en
toekomstig onderzoek op het gebied van huisarts-patiënt communicatie in de palliatieve zorg.
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Willemjan Slort (1958) is huisarts in Zevenbergen
en heeft bij de afdeling Huisartsgeneeskunde
van het VU medisch centrum in Amsterdam
onderzoek gedaan naar de huisarts-patiënt
communicatie in de palliatieve zorg.
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