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Voorwoord
Beste Geneeskundestudent,
Welkom op Universiteit Leiden! Voor je ligt de voorbeeldsamenvatting voor het vak
Start tot Arts van de studie Geneeskunde. SlimStuderen.nl en Capita Selecta hebben de
belangrijkste verplichte tentamenstof voor je samengevat. Zo kun jij zo prettig mogelijk
studeren. We wensen je alvast succes met studeren en natuurlijk met het behalen van
jouw studiepunten!

SlimMededelingen:
Kwaliteit
Onze verslagen en lespakketten bevatten precies de stof die jij nodig hebt om je
tentamen te halen, niet meer en niet minder. Iedere periode worden de verplichte
literatuur, colleges en belangrijke werkgroepen samengevat door een ervaren
auteur. Zo hoef jij je geen zorgen te maken als je een keer een college mist. Verder
staan de verslagen vol met oefenvragen zodat je jouw kennis van het vak kunt
testen.
Met een abonnement profiteer je van hoge kortingen!
Wil jij de samenvattingen altijd met korting en als eerste in huis hebben? Sluit dan
nu een abonnement af en krijg alle samenvattingen automatisch op de deurmat!
Werken bij?
SlimStuderen.nl en Capita Selecta zijn altijd op zoek naar de beste auteurs,
repetitoren en studiemanagers! Lijkt het je leuk om bij ons aan de slag te gaan?
Stuur jouw motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl
Kom in contact met SlimStuderen.nl en Capita Selecta
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij SlimStuderen.nl? Ben je
benieuwd naar onze kortingsacties, studentenhumor en studietips? Volg ons dan via:
SlimStuderen.nl
/SlimStuderen
@SlimStuderen.nl
info@slimstuderen.nl
010 214 06 01
06 43 952 716

CapitaSelecta.nl
/CapitaSelectaStudieondersteuning
@CapitaSelecta
klantenservice@capitaselecta.nl
010 214 23 94
06 45 34 14 74

We wensen je veel succes met studeren en het halen van jouw tentamens!

Team SlimStuderen.nl en Capita Selecta
P.S. Wil jij dit studiejaar beginnen met korting op de samenvattingen van
SlimStuderen.nl en Tentamentrainingen van Capita Selecta? Wanneer je vóór 1
oktober 2018 bestelt via onze websites, profiteer je van extra korting door de volgende
kortingscode te gebruiken: Welkom2018SSCS. Hiermee ontvang je 15% korting op je
eerste bestelling.
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A. HC Met een klacht naar de dokter
Introductie
Gemiddeld heeft men in Nederland één tot twee lichamelijke klachten per week. Het is
echter een klein percentage hiervan dat besluit een arts te bezoeken. Dit wordt ook wel
het ijsbergfenomeen genoemd. Een klacht wordt een ziekte genoemd als er meetbare
afwijkingen van het normaal functioneren van het lichaam zijn.
Wanneer een persoon een klacht uit, heeft dit een achterliggende gedachte. Niet alleen
gaat het om wat er letterlijk wordt gezegd. Het gaat ook om de bedoeling die de klager
heeft met het delen van de klacht.
Van sommige klachten wordt het probleem niet gevonden, en sommige ziektes geven
geen klachten. Dus ziek zijn betekent niet dat een patiënt zich ook ziek voelt, en
andersom.
Er is in onze samenleving sprake van medicalisering. Dit is het proces waarbij normale
levensprocessen meer en meer in termen van ziekte en gezondheid worden gezien.
In het geneeskundig proces wordt onderscheid gemaakt tussen illness en disease. Illness
is de betekenis van de klachten voor het leven van de patiënt. Disease is de betekenis
van klachten voor de arts in termen van pathologie.
Het besluitvormingsproces
Voordat een persoon een arts bezoekt, heeft het besluitvormingsproces plaatsgevonden.
Dit proces valt onder de premedische fase. Dit is de periode die begint het ervaren van
een gezondheidsprobleem of klacht en eindigt met het besluit naar een arts te gaan. Het
besluitvormingsproces om de arts te raadplegen omvat de volgende onderdelen:
• Ervaren van een klacht;
• Betekenis van de klacht;
• Informatie verzamelen;
• Wikken en wegen;
• Besluit.
Of een patiënt daadwerkelijk naar de dokter gaat hangt ook af van zijn of haar
verwachtingen van de gezondheidszorg, ziektecognitie, gevolgen van de klacht, structuur
van de gezondheidszorg, de ernst van de klacht, patiëntkenmerken (geslacht of leeftijd)
en cultuur. Nadat een betekenis is gegeven aan de klacht kan een patiënt een ziekenrol
aannemen. Daarnaast kan de patiënt ziektegedrag gaan vertonen zoals
zelfzorgmiddelen gebruiken, het internet raadplegen, niets doen of gebruik maken van
complementaire geneeswijzen (alternatieve geneeswijzen die niet altijd op bewijzen zijn
gebaseerd).
Voor de arts is het belangrijk om iets van de premedische fase af te weten, omdat kennis
hierover ervoor zorgt dat de arts meer inzicht heeft in de emoties en gedachtes van de
patiënt. Daarmee kan de arts de hulpvraag beter begrijpen en heeft de arts meer
informatie om een goede beleidskeuze met de patiënt te maken.
Lichamelijke sensatie
Tijdens de premedische fase ervaart de patiënt lichamelijke sensatie. Hierdoor kan de
patiënt denken aan een medisch probleem. Er zijn twee verschijnselen die het
waarnemen van symptomen kunnen versterken.
Selectieve aandacht
Dit is het geval wanneer iemand meer gefocust is op een bepaald verschijnsel. Een
voorbeeld: wanneer iemand in de omgeving van de patiënt aan een bepaalde ziekte lijdt,
is de patiënt meer alert op de verschijnselen van deze ziekte.
3
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Negatieve affectiviteit
Dit is een persoonlijkheidseigenschap die gekenmerkt wordt door een grote neiging om
negatieve emoties te ervaren. Dit kan zich uiten in angst, depressiviteit en boosheid.
Veel patiënten geven zelf een betekenis aan hun symptomen. Dit worden ziekcognities
genoemd, oftewel de gedachten en interpretaties van de patiënt wat betreft de
symptomen of de ziekte.
Er is een aantal andere begrippen dat van belang is voor de betekenis van klachten en
ziekten:
•
•
•

Attributies: dit zijn de verklaringen van de patiënt voor zijn klachten;
Self-efficacy: dit is de mate waarin een individu in staat is invloed uit te oefenen
op de eigen klachten;
Locus of control (beheersingsoriëntatie): dit is de mate waarin de patiënt de
oorzaken van de klachten bij zichzelf of juist buiten zichzelf zoekt.

Een patiënt vraagt zichzelf tevens af wat normaal is en wat afwijkend is. Factoren die
hierbij een rol spelen:
• De tijd waarin de patiënt leeft (overgewicht was vroeger een teken van welvaren,
nu een teken van ongezondheid);
• De directe omgeving van de patiënt;
• De omgeving/cultuur/maatschappij waarin de patiënt opgroeit (in de huidige
maatschappij speelt medicalisering en risicodenken een grote rol);
• De gezondheidszorg (richtlijnen en definitie van gezondheid).
Biopsychosociale model
Het is voor een arts essentieel om de aandacht te verdelen tijdens een consult. Er
worden drie aspecten onderscheiden: de biomedische aspecten, de psychologische
aspecten en de sociale factoren.
Waarnemen en interpreteren
Het is belangrijk dat een arts zich tijdens een consult niet te veel richt op één symptoom,
maar dat er wordt gekeken naar het grotere geheel, zoals het orgaansysteem, de mens
en de omgeving. Wanneer er te veel op één symptoom wordt gericht, wordt er essentiële
informatie gemist. Differentiaaldiagnostisch kijken is kijken naar wat alle mogelijke
oorzaken van de klacht zijn.
Het consult
Een consult begint met een vraagverheldering. De arts wil informatie vanuit het
perspectief van de patiënt. Hierbij gaat het om de hulpvraag, de wensen en
verwachtingen en SCEGS. SCEGS staat voor: Somatisch, Cognitie, Emotie,
Gedragsmatige aspecten en Sociaal. Ook is het van belang dat contextinformatie wordt
verzameld. Hieronder valt onder andere voorgeschiedenis, gebruik van geneesmiddelen,
zelfzorgmiddelen, voeding, familieanamnese, intoxicaties en biografie.
Na dit onderdeel wil de arts informatie vanuit biomedisch perspectief. Dit heet de
speciële anamnese. De arts probeert informatie te verzamelen wat betreft het
biomedische aspect. De zeven dimensies van de hoofklacht worden uitgevraagd: aard,
lokalisatie, tijdsbeloop, context, factoren van invloed, begeleidende verschijnselen.
Voor de meeste klachten is geen directe verklaring of oplossing te vinden. In de eerste
lijn, die van de huisarts, blijft 30% tot 50% van de klachten medisch onverklaard.
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B. HC De moderne artseneed
Inleiding
De moderne artseneed wordt niet meer alleen gebruikt bij de afronding van de opleiding,
maar ook tijdens de studie, nog voordat je in contact komt met patiënten.
Context
De opkomst van de techniek in de medische wereld tijdens de jaren ‘60 brengt veel
goeds, zoals dialyse, maar het brengt ook veel vragen met zich mee. Zo is het nog de
vraag of het goed is om alles wat medisch gezien mogelijk is ook daadwerkelijk uit te
voeren.
Ethiek
Ethiek gaat over fundamentele belangen van mensen, over dingen die er voor mensen
wezenlijk toe doen. Ethiek als ‘de reflectie op het menselijk handelen in het licht van
moreel goed en kwaad’.
Dagelijkse onderwerpen in de medische ethiek:
• Waarden en normen rond omgang met patiënten;
• Bejegening;
• Privacy;
• Vertrouwen;
• Informatie en toestemming;
• Waarheid aan het ziekbed;
• Beroepsgeheim.
In de medische ethiek wordt veel gebruik gemaakt van morele principes: als leidraad bij
het maken van keuzen, om het handelen aan te toetsen, ook de artseneed is aan de
hand van de volgende vier principes vastgesteld.
1. Principe van niet schaden (het niet erger maken van de klacht);
2. Principe van goed doen (geneeskundig handelen);
3. Principe van rechtvaardigheid (schaarste, wachtlijsten);
4. Principe van respect voor zelfbeschikking (autonomie: wat vindt de patiënt er zelf
van?).
Wat is een eed?
Een eed is een belofte die iemand aflegt voordat hij de overgang maakt van nietingewijde tot ingewijde. Het markeert dat je toetreedt tot de beroeps-gemeenschap van
artsen. Ook is het een onderschrijving van de waarden en normen van het beroep van
arts. Er zijn twee aspecten van de artseneed: de interne regeling binnen de
beroepsgroep, en de externe regeling naar de patiënt. Vroeger was de arts wettelijk
verplicht om de Eed af te leggen, maar tegenwoordig wordt het afleggen van de eed
meer gezien als een ceremonie of ritueel.
Hippocrates, het grote voorbeeld
De Eed van Hippocrates sloot heel goed aan bij de opvattingen van het christendom.
Daarom werd de eed vroeger door artsen erg belangrijk gevonden als leidraad.
Moderne posities van codes
De codes tot aan WO II gaan uit van één hoofdpersoon: de arts. Er is vooral aandacht
voor het eerste aspect van codes: de onderlinge omgang van artsen. Na de oorlog kwam
er een omslag: oorlogservaringen met foute artsen, groeiend gebruik van de techniek en
toenemend besef van belang van toestemmingsvereiste leidden tot het willen
moderniseren van de Eed.
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Vanaf de jaren ’60 wordt de patiënt steeds actiever betrokken bij de eigen
behandelingsbeslissingen. De nieuwe Eed gaat meer in op de relatie tussen de arts en de
patiënt en de maatschappij dan de Eed van Hippocrates.
Conclusie
De nieuwe artseneed is een moderne eed. Op deze manier wordt op dit moment gedacht
over de invulling van het beroep van arts. De vier principes (respect voor autonomie, niet
schaden, goeddoen en rechtvaardigheid) zijn zeer belangrijk. De Eed is als het ware een
kader voor de opleiding en de beroepsuitoefening. De Eed is echter wel te algemeen
gesteld om in concrete situaties een precieze oplossing voor te schrijven. Het is wel een
basis voor het denken over de vraag “Wat te doen?”.
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C. PD Het geneeskundig proces
Structuur van een medisch consult.
Tijdens een medisch consult draait het om de patiënt en het beantwoorden van zijn
hulpvraag. De hulpvraag is de reden van de patiënt om naar de arts te komen. De arts
begint het consult dan ook met het achterhalen van deze vraag. Vervolgens zal de arts
de anamnese en een lichamelijk onderzoek uitvoeren. Na mogelijk aanvullend onderzoek
kan een differentiaaldiagnose worden opgesteld en vervolgens een diagnose. Aan het
eind van het gesprek is het zinvol om nog een keer te controleren of de hulpvraag van de
patiënt goed is beantwoord.
Vaak zijn de klachten of is het verloop van de ziekte niet volgens het klassieke model van
deze ziekte te beschrijven. Er kan sprake zijn van een atypisch beloop.
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D. HC Anamnese en lichamelijk onderzoek: De basis
Vraagverheldering en hulpvraag
In de premedische fase ontwikkelt de patiënt bepaalde gedachten, klachten, maar ook
angsten. Deze gedachten leiden tot wensen en verwachtingen van het consult.
Los van zijn klachten bevindt de patiënt zich op het moment van het consult ook in
bepaalde omstandigheden. Wat is zijn thuissituatie? Wat is zijn verleden?
Alles over de patiënt dat niet direct met de klacht(en) te maken heeft, heet de context.
Zo kan een patiënt een belangrijke culturele context en/of biografische context hebben.
Het is belangrijk om de patiënt (door stil te zijn) de ruimte te geven om te vertellen. Het
verzamelen van contextinformatie wordt ook wel de algemene anamnese genoemd.
Causale cognities zijn gedachten die de patiënt zelf heeft over zijn eigen klachten. Hij
heeft bijvoorbeeld de vorige keer voor zijn keelpijn (symptoom) een kuur gekregen en
verwacht voor zijn keelpijn nu ook een kuur (cognitie). Deze cognitie kan bij de patiënt
leiden tot de hulpvraag of hij nu weer een kuur zal krijgen.
Anamnese
Nadat de hulpvraag van de patiënt is verhelderd, kan de arts verder gaan met het
medische deel van het consult door het afnemen van de gerichte anamnese. Hierin
wordt meer kennis over de conditie van de patiënt verkregen door de zeven dimensies
van de hoofdklacht uit te vragen. De zeven dimensies zijn van de hoofdklacht zijn locatie,
kwaliteit, kwantiteit, tijdsverloop, context, factoren van invloed en begeleidende
verschijnselen.
Wanneer de klacht goed is uitgevraagd, volgt de speciële anamnese. In deze
anamnese worden specifieke vragen over de bijbehorende tractus (orgaansysteem).
Tractusanamnese is het systematisch uitvragen van ieder tractus. De verschillende
orgaansystemen zijn: respiratorius, digestivus, locomotorius, zintuigen en zenuwstelsel,
circulatorius, huid, urogenitalis, hormoonhuishouding en psychisch.
Sommige ziektes uiten zich maar in één tractus, bijvoorbeeld een blaasontsteking in de
tractus urogenitalis. Anderen ziektes kunnen zich echter in meerdere tractus uiten,
bijvoorbeeld diabetes.
Basis van lichamelijk onderzoek
Bij lichamelijk onderzoek worden waarnemingen gedaan, maar nog niet geïnterpreteerd.
Als eerste worden de algemene en vitale kenmerken beschreven, zoals bewustzijn, mate
van ziek zijn, hydratietoestand (huidturgor, capillairy refill), huidskleur, ademhaling,
foetor, bloeddruk (RR), pols en saturatie. Vervolgens wordt het lichaam onderzocht.
Methoden voor lichamelijk onderzoek zijn:
• Inspectie (kijken);
• Palpatie (voelen);
• Auscultatie (luisteren);
• Percussie (horen).
De volgorde van methoden verschilt per plek van het onderzoek. Bij het uitvoeren van
een buikonderzoek is de volgorde InAuPerPal. Bij een thoraxonderzoek is de volgorde
InPalPerAu.
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E. HC Overgewicht
Volgens World Health Organization (WHO) heeft iemand ernstig overgewicht, oftewel
obesitas, bij een Body Mass Index (BMI) van 30,0 of hoger. Binnen de categorie obesitas
zijn er vervolgens drie niveaus te onderscheiden.
• Niveau 1: BMI van 30,0-34,9;
• Niveau 2: BMI van 30,5-39,9;
• Niveau 3: BMI van 40,0 of meer.
In Nederland heeft 41% van de bevolking van vier jaar of ouder overgewicht. Dit
percentage is gedurende de voorgaande jaren gestegen en er wordt verwacht dat dit
percentage in de toekomst nog verder zal stijgen.
Geschiedenis van de voeding van de mens
Jagers
Drie miljoen jaar geleden tot 10.000 jaar geleden leefden de jager-verzamelaars. Zij
leefden in kleine groepen. Hun dieet bestond uit eiwitten, onverzadigde vetten en
vitaminen. Daarnaast werd er gezorgd voor een efficiënte energieopslag voor tijden van
schaarste. Dit was cruciaal voor overleving.
Moderne tijd
Het dieet veranderde. Men begon granen, en dus koolhydraten, en verzadigde vetten te
eten. Daarnaast ontstonden er grotere leefgemeenschappen, die minder bewogen. Er
was ook meer differentiatie in bezigheden: ieder had zijn eigen taak. De ‘genen pool’ was
niet veranderd. Er was nog steeds een efficiënte energieopslag voor tijden van schaarste.
Oorzaak van overgewicht
Overgewicht ontstaat als gevolg van een verstoorde energiebalans. Er is te veel calorieinname en er worden te weinig calorieën verbrand door beweging en lichaamsprocessen.
Een mens krijgt maar weinig signalen, wanneer het te veel eet. Dit leidt ertoe dat een
mens het niet direct weet, wanneer er sprake is van overvoeding.
Er is een aantal risicofactoren dat kan leiden tot overgewicht:
• Energierijke voeding;Genetische factoren;
• Psychosociale factoren: eetproblematiek en stoornissen;
• Te weinig beweging;
• Obesogene omgeving: een omgeving die stimuleert tot veel eten en weinig
bewegen.
Probleem van overgewicht
Ziekten samenhangend met obesitas
• Diabetes mellitus type 2 (DM2);
• Hart- en vaatziekten;
• Verschillende typen kanker: borst, dikke darm en baarmoeder;
• Galstenen;
• Artrose;
• Verminderde longfunctie;
– Slaapapneu: tijdens de slaap een korte periode (vrijwel) niet ademhalen;
• Onvruchtbaarheid;
• Depressie.
Daarnaast verliest iemand met overgewicht ongeveer vijf gezonde levensjaren, ook is de
levensverwachting drie jaar lager.
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Plaats van het vet
De distributie van vet is van belang. De verschillende vetcellen in het menselijk lichaam
hebben verschillende functies.
Als het vet op de buik zit, heeft het lichaam een appelfiguur. Dit vet wordt aangeduid
met de termen intra-abdominaal of visceraal vet. Iemand met dit vet heeft meer risico op
diabetes mellitus type 2, meer cardiovasculair risico, en ook meer overlijdensrisico.
Daarnaast kan het vet op de heupen zitten, zodat het lichaam een peerfiguur heeft. Dit
vet, subcutaan vet genaamd, is onderhuids vet.
Binnen de BMI-groepen hebben de mensen met een grotere buikomtrek meer kans om te
overlijden.
Behandeling van obesitas
Er zijn verschillende manieren om obesitas te behandelen. Zo kan een dieet worden
aangemeten of wordt er gefocust op meer beweging. Combinaties van behandelsoorten
komen voor. Het belangrijkste is dat de leefstijl wordt aangepast.
Het is belangrijk voor een arts zich af te vragen wat het doel is van de behandeling. Voor
een patiënt kan het bijvoorbeeld een cosmetisch doel zijn, minder te zweten of
verbetering van de kwaliteit van het leven. De arts houdt zich meer bezig met de
preventie van een aantal gevolgen van overgewicht:
• Ziekten geassocieerd met obesitas;
• Verergering van een reeds bestaande ziekte;
• Vroegtijdige dood.
Na de behandeling
Het is lastig voor de patiënt om de gewichtsreductie vol te houden. Het komt vaak voor
dat het gewicht toch weer toe neemt. Wanneer een patiënt is afgevallen door middel van
beweging, heeft dit uiteindelijk het beste resultaat. Er is in eerste instantie sprake van
minder gewichtsreductie, maar er is wel een beter behoud van dit verlies. Bij andere
methoden komen schommelingen in het gewicht meer voor.
Liposuctie
Wanneer iemand een liposuctie heeft laten uitvoeren, verandert dit niets aan de
stofwisseling en de regulatie van glucose. Bij een liposuctie wordt er onderhuids
vetweefsel weggehaald. Aangezien het niks verandert aan de regulatie van glucose, is dit
niet effectief voor iemand die diabetes mellitus type 2 heeft met als oorzaak overgewicht.
Metabole/bariatrische chirurgie bij ernstige obesitas
De termen metabool en bariatrisch houden in dat er wordt ingegrepen in de normale
voedselvertering.
Deze vorm van chirurgie kan op verschillende manieren worden uitgevoerd:
• Restrictief: de maag heeft sneller een vol gevoel;
– Het plaatsen van een maagbandje aan het begin van de maag;
– Een maagverkleining;
• Malabsorptie: het uitsluiten van een gedeelte van de darm voor voedselopname.
Het voedsel heeft minder kans opgenomen te worden, want het komt verlaat in de
darm. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een gastrointestinale bypass;
• Een combinatie van restrictief en malabsorptie.
Bij combinatie van technieken is er sprake van het meeste gewichtsverlies en behoud
van gewichtsverlies. Tevens heeft de combinatie de grootste effectiviteit wat betreft het
verdwijnen van diabetes mellitus type 2.
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F. PD Appendicitis
Tijdens deze patiëntdemonstratie wordt het verloop van een blindedarmontsteking
uitgelegd.
Klachten
Verschillende patiënten met blindedarmontsteking hebben verschillende klachten.
Meestal heeft een patiënt last van steken in de buik. De patiënt heeft dus buikpijn en kan
vervolgens koorts krijgen of misselijkheid ervaren.
Klinische begrippen
• Anatomische verdeling van de buik: de buik is te verdelen in negen stukken, dus
de locatie van de steken of pijn kan worden aangegeven;
• Verdeling in tractus: hierbij wordt nagegaan om welk orgaansysteem het gaat;
• Specifieke symptomen: bij een blindedarmontsteking begint de pijn vaak bij de
navel, en verschuift dan naar rechts onderin. Er is sprake van drukpijn op een
bepaalde plek, namelijk ter hoogte van McBurney. Verder hebben patiënten vaak
last van vervoerspijn.
Appendicitis
Appendicitis is het ontsteken van het wormvormig aanhangsel (appendix) van de
blindedarm. De behandeling ervan is dat de appendix wordt verwijderd met een operatie.
In de tijd dat er nog geen operaties mogelijk waren, werd gewacht tot het ontstoken
gedeelte eventueel werd ingekapseld. Tegenwoordig wordt vaak gekozen voor een
operatie of antibiotica.
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G. HC Juridische aspecten
Gezondheidsrecht
In de gezondheidszorg wordt iedereen geacht het gezondheidsrecht te kennen. De
definitie van het gezondheidsrecht is als volgt: het recht met betrekking tot de
gezondheidszorg en ander recht voor zover van toepassing op verhoudingen in de
gezondheidszorg. Het doel van het gezondheidsrecht is:
• De regels van het gezondheidsrecht waarborgen een hoge kwaliteit van de zorg;

•

Het zorgt ervoor dat het niet-naleven van de regels (juridische/medische)
gevolgen kan hebben;

•

Het stelt eisen aan zorgprofessionals;
o Wet BIG: Titelbescherming, duidelijkheid over bevoegdheden van artsen,
tuchtrecht. Je mag jezelf arts noemen als: het artsexamen is afgelegd, je
ingeschreven staat in het BIG-register.

Grondwet
Er zijn twee artikelen in de grondwet, die van belang zijn voor de gezondheidszorg. Dit
zijn de artikelen tien en elf. Artikel tien is een wet over privacy en artikel elf gaat over de
onaantastbaarheid van het menselijk lichaam. De overeenkomst in deze wetten is dat het
doel is dat de patiënt ruimte wordt gegeven zelf te bepalen over het lichaam en het
leven. Deze zelfbeschikking van de patiënt, de autonomie, wordt begrensd door de
professionele autonomie van een arts. Dit is zo, omdat de arts zich moet houden aan de
normen en waarden van de beroepsgroep.
WGBO
De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) vertaalt de inhoud van
de grondwet naar de gezondheidszorg. Dit is het gezondheidsrecht. Het uitgangspunt van
het recht is dat er geen verrichting kan worden gedaan zonder toestemming van de
patiënt. Dit wordt de schildplicht genoemd. Om aan deze schildplicht te kunnen voldoen,
moet de patiënt voldoende zijn geïnformeerd. Dit is de informatieplicht. Ook de term
informed consent is hierbij van belang. Het is in de dagelijkse praktijk één van de
belangrijkste patiëntenrechten. De term houdt in dat de patiënt alleen toestemming kan
geven, als de arts hem of haar voldoende heeft geïnformeerd.
Twee andere plichten voor de arts zijn het geheimhouden van de gegevens en het
bijhouden van het dossier.
De informatie die de arts moet vertellen aan de patiënt gaat over het onderzoek, de
behandeling en de gezondheidstoestand:
• Aard en doel;
• Gevolgen en risico’s;
• Alternatieven;
• Gezondheidstoestand en vooruitzichten van de patiënt.
De manier waarop toestemming wordt gegeven, impliciet of expliciet, mondeling of
schriftelijk, ligt aan de aard van de behandeling. Wanneer een behandeling niet
noodzakelijk is of heel zeldzaam is, moet er vaak duidelijker toestemming gegeven
worden. Het gaat hier dan vaak om het geven van expliciete toestemming in schriftelijke
vorm. Hierbij moet meer gedetailleerde informatie worden verschaft door de arts.
De arts moet de informatie op een voor een patiënt duidelijke wijze vertellen en hij moet
nagaan of de patiënt het begrepen heeft.
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Wat betreft de informatieplicht geldt de regel dat de arts de bijwerkingen of de
complicaties die zelden voorkomen bij een behandeling niet hoeft te noemen. Alleen de
meest voorkomende bijwerkingen moeten worden genoemd. De toestemmingsvereiste
geldt ook wanneer een arts in het ziekenhuis vertrouwelijke informatie over een patiënt
wil openbaren aan derden. De huisarts, geen medebehandelaar, wordt hier in de meeste
gevallen niet meegerekend. Wanneer de patiënt echter zegt niet te willen dat de
informatie wordt teruggekoppeld aan de huisarts, mag dit ook niet worden gedaan.
Wilsonbekwaamheid
Wanneer iemand wilsonbekwaam is, is de persoon (gedeeltelijk) niet in staat tot een
redelijke afweging van zijn belangen. In dit geval wordt de persoon vertegenwoordigd
door:
• Een curator of mentor (door rechter benoemd);
• De schriftelijk gemachtigde;
• De echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel;
• Ouder, kind, broer of zus.
Het is belangrijk te weten dat deze volgorde ook daadwerkelijkheid wordt aangehouden
bij wilsonbekwaamheid.
Minderjarigen
Bij minderjarigen tot twaalf jaar hebben de ouders of voogd het gezag. De minderjarige
heeft natuurlijk inspraak, maar de ouders moeten toestemming geven voor een
handeling. In bepaalde gevallen kan ervoor worden gekozen de mening van de ouders
buitenspel te zetten. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de ouders hun kind niet willen
vaccineren, terwijl het kind dit wel wil. Bij minderjarigen tussen de twaalf en zestien jaar
hebben zowel de minderjarige als de gezagdragende ouders of voogd invloed. Bij
minderjarigen tussen de zestien en achttien jaar hebben de minderjarigen zelf het gezag
in handen.
In noodsituaties kunnen er wel handelingen uitgevoerd worden zonder het informed
consent, want anders wordt er tijd verloren.
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H. HC Medische communicatie
Communicatie is cruciaal voor een goed beloop van een doktersconsult.
Als dokter moet je leren omgaan met je fouten. Fouten maken is menselijk, maar kan bij
dokters vervelende consequenties hebben voor zowel de patiënt als de dokter zelf. In de
medische wereld heerst er een taboe op het maken van fouten. Om verergering van de
situatie te voorkomen moeten dokters leren om op een juiste manier met hun fouten om
te gaan. Fouten worden niet snel vergeten en zeker niet als er niet over gepraat wordt.
Wat gebeurt er nadat er een fout is gemaakt?
1. De patiënt gaat het gesprek aan met de dokter over wat er is gebeurd;
2. Kom je er niet uit: naar de klachtencommissie van het ziekenhuis;
3. Lukt dat niet: naar de tuchtrechter.
Een klacht bij de tuchtrechter heeft een grote impact op de dokter. Hij heeft namelijk
niet alleen een fout gemaakt, maar de patiënt is ook nog heel boos.
Op een juiste manier omgaan met fouten
• Herken en erken je fouten;
• Probeer niet om je fouten heen te praten, maar vertel het aan de patiënt;
• Bespreek ze (bijvoorbeeld met collega’s).
Fouten voorkomen
• Ken jezelf en erken je grenzen van kunnen;
• Denk hardop in het bijzijn van de patiënt om je motieven voor bepaalde
uitspraken kenbaar te maken;
• Leg je keuzes voor behandeling uit;
• Neem niet te snel de diagnose van de vorige dokter over;
• Hou de drempel laag voor de patiënt om terug te komen;
• Wees bescheiden.
De maatschappij en dokters hebben een sociaal contract: als dokter staat de patiënt
centraal en geef je het beste van jouw energie, tijd en aandacht. Van de maatschappij
krijgen we geld en veel vertrouwen. Wij mogen onderling alles regelen en zelf de
standaarden maken. De patiëntenvereniging vindt nu echter dat er te veel vertrouwen is
gegeven, omdat het beeld heerst dat dokters fouten onder het vloerkleed vegen en dat
ze er niet van willen leren.
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Nawoord
Hèhè, het is je gelukt! Je hebt jouw allereerste samenvatting uitgelezen.
Wil je meer vertrouwen tanken voor het tentamen? Geen paniek! Wij kunnen je verder
helpen, in de vorm van een tentamentraining. Tijdens de training gaan we je volledig
klaarstomen voor het tentamen. Een student-docent neemt aan de hand van
oefenvragen de lesstof door. Naast het behandelen van de lesstof is er veel ruimte om
vragen te stellen. Wil jij je optimaal voorbereiden op het tentamen? Neem dan een kijkje
op www.capitaselecta.nl

Onze partners:
SlimStuderen.nl en CapitaSelecta.nl zijn trotse partners van de M.F.L.S., de
studievereniging van Geneeskunde in Leiden. Daarnaast werken we actief samen met
o.a. Minerva en Quintus! Met de speciale kortingscode voor leden ontvang je altijd
korting op onze samenvattingen of tentamentrainingen van Capita Selecta! De
kortingscode vind je in de nieuwsbrief van je studievereniging!
Met een abonnement profiteer je van hoge kortingen!
Wil jij de samenvattingen altijd met korting en als eerste in huis hebben? Sluit dan nu
een abonnement af en krijg alle samenvattingen automatisch op de deurmat!
Nieuwsgierig geworden naar een combinatieabonnement van onze verschillende
producten (tentamentrainingen, online cursussen en samenvattingen)? Bekijk dan nu
onze websites!
Kom in contact met SlimStuderen.nl en Capita Selecta
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij SlimStuderen.nl? Ben je
benieuwd naar onze kortingsacties, studentenhumor en studietips? Of heb je vragen
of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via:
SlimStuderen.nl
/SlimStuderen
@SlimStuderen.nl
info@slimstuderen.nl
010 214 06 01
06 43 952 716

CapitaSelecta.nl
/CapitaSelectaStudieondersteuning
@CapitaSelecta
klantenservice@capitaselecta.nl
010 214 06 01
06 45 34 14 74

Succes met het tentamen en geniet van je studententijd!
- Team SlimStuderen.nl & Capita Selecta

P.S. Wil jij dit studiejaar beginnen met korting op de samenvattingen van
SlimStuderen.nl en Tentamentrainingen van Capita Selecta? Wanneer je vóór 1
oktober 2018 bestelt via onze websites, profiteer je van extra korting door de volgende
kortingscode te gebruiken: Welkom2018SSCS. Hiermee ontvang je 15% korting op je
eerste bestelling.
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