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Abstract
On the discursive construction of emotional problems in head-and-
neck cancer follow-up consultations
Cancer survivors often experience heightened emotional distress, resulting 
in reduced quality of life. However, previous research has shown that onco-
logists tend to avoid discussing emotional issues with these patients. In this 
paper we analyse doctor-patient interaction in follow-up head-and-neck 
cancer consultations in a major cancer centre in The Netherlands, comparing 
data from a Control group and a group that used the Distress Thermometer 
and Problem List (DT+PL) to stimulate the discussion of emotional concerns. 
We found that, although emotional problems were addressed in both condi-
tions, the change in the doctors’ epistemic status occasioned by the DT+PL 
caused there to be a marked difference in who first nominated the concerns 
as topics. When and how which issues were discussed was mutually, discur-
sively, negotiated by the participants in the situation. Doctors were seen to 
rely in these negotiations on their bio-medical knowledge, while patients 
and companions used their own lived experience and the experiences of 
third parties. Detailed analysis of the data shows that when there was a dis-
junct between the knowledge that patients and doctors relied upon, both 
doctors and patients were very diffident when expressing disagreement.

Keywords: follow-up cancer consultation, doctor-patient communication, 
discussion tools, emotional distress, case study, distress thermometer
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1. Introductie

Patiënten die hoofd-hals-kanker overleven lijden vaak onder ernstige ge-
volgen van zowel de tumor als van de behandeling. Zij ervaren dan ook dik-
wijls emotionele problemen, zoals angst voor recidief en depressie (Ghazali 
et al., 2013; Mitchell et al., 2018), wat resulteert in een verminderde kwaliteit 
van leven. Gepaste en tijdige aandacht voor de noden van de patiënt op 
dit gebied wordt gezien als belangrijk in de – vaak langdurige – periode 
van follow-up (zie bijv. Epstein & Street, 2007), waarbij de consulten van 
patiënten met hun oncoloog worden beschouwd als een geschikte setting 
voor het bespreken van emotionele problemen (Integraal Kankercentrum 
Nederland, 2010).

De bespreking van emotionele problemen tijdens oncologische consul-
ten is onderzocht vanuit diverse disciplines. Daarbij staan verschillende 
typen consult en patiëntengroepen centraal. Een aantal studies richt zich 
op de vraag hoe artsen reageren als een patiënt emotionele problemen aan-
geeft, o.a. Beach et al. (2005), in een conversatie-analytische (CA) studie 
naar eerste en vervolgconsulten van melanoom- en leukemiepatiënten; 
Ford et al. (1996), in een CA-studie naar slechtnieuwsgesprekken bij kanker; 
en Cameron et al. (2015), bij de ontwikkeling van een taxonomie van uitin-
gen van medeleven door oncologen in gesprek met patiënten met vergevor-
derde kanker. Deze studies constateren dat artsen ertoe neigen om ‘het ge-
spreksonderwerp weg te leiden van het exploreren van emoties’ (Cameron 
et al., 2015, p. 683; vertaling van de auteurs).

In een kwantitatieve studie van audio-opnamen van follow-up hoofd-
hals-kanker-consulten op uiting-niveau, laten Zhou et al. (2015) zien dat 
artsen de neiging hebben om de ruimte voor het bespreken van emotionele 
problemen te beperken als het onderwerp door de patiënt wordt geïniti-
eerd, zelfs als patiënt een kwaliteit-van-leven-vragenlijst heeft ingevuld. De 
artsen geven echter wel ruimte aan de bespreking van emotionele proble-
men indien zij zelf het onderwerp te berde brengen (zie ook Finset et al., 
2013; Zimmerman et al., 2007). Zhou et al. suggereren daarbij dat timing 
belangrijk is: artsen blokkeerden vaak de discussie van emotionele proble-
men in de vroege stadia van het consult, maar later – rond 6 minuten in het 
consult – zagen zij een ‘moment waarop artsen open begonnen te staan 
voor het luisteren naar emotionele issues’ (Zhou et al., 2015, p. 2479; verta-
ling van de auteurs). Daarna loopt die bereidheid weer terug.

In een eerdere studie waarin standaard follow-up consulten worden 
geanalyseerd, laten Van der Laaken et al. (2020) zien dat in hun data 
slechts een klein percentage (18%) van de emotionele problemen van de 
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patiënten werd besproken. Hiervoor werden twee oorzaken gevonden. In 
interviews met de artsen over dit onderwerp kwam naar voren dat zij zich 
niet competent achten om psychosociale problemen te bespreken met 
hun patiënten: zij ontberen – vanuit hun eigen perspectief – de relevante 
kennis en expertise. Ook ervaren zij de tijdsdruk in het follow-up kanker-
consult (dat geacht wordt slechts 10-15 minuten te duren) als een ernstig 
complicerende factor. Van der Laaken & Bannink (under review) laten 
zien dat het percentage besproken emotionele problemen aanzienlijk ho-
ger werd in consulten die gebruik maakten van de Lastmeter (NCCN, 1999; 
Tuinman et al., 2008; Van der Linden et al., 2016), een vragenlijst waarin 
patiënten de problemen van de afgelopen week aangeven (zie sectie 2.1) 
en die tijdens het consult wordt besproken. In deze consulten werd 42% 
van de emotionele problemen van de patiënten besproken. Dit houdt ech-
ter tevens in dat 58% van de emotionele problemen van de patiënten ook 
in deze conditie nog onbesproken bleef.1

Het huidige artikel focust met name op interactionele data uit hetzelfde 
corpus waarin emotionele problemen wel aan bod komen, om te onderzoe-
ken hoe artsen en patiënten de discussie van deze problemen co-construe-
ren. Hierbij worden de volgende vragen onderzocht:
1.  Hoe gebruiken arts en patiënt hun kennis en expertise bij de discursieve 

constructie van de (relevantie van de) bespreking van emotionele pro-
blemen in hoofd-halskanker follow-up consulten?

2.  Is er een verschil tussen de standaard consulten en de consulten die ge-
bruik maken van de Lastmeter?

Voor de analyse van de interactionele data maken we gebruik van inzichten 
uit CA, discours analyse en linguïstische pragmatiek.

2. De Data

2.1 Achtergrond van de data
Deze studie is onderdeel van een groter onderzoeksproject waarin arts-pa-
tiëntcommunicatie in kanker-follow-up in standaardconsulten wordt ver-
geleken met experimentele consulten die gebruik maken van de Lastmeter. 
Centraal in het project staat de (door de oncologen zelf aangedragen) vraag 
of het gebruik van de Lastmeter ertoe leidt dat psychosociale problemen 
ook daadwerkelijk besproken worden (zie ook Van der Laaken & Bannink, 
2020; Van der Laaken et al., 2020; Van der Laaken & Bannink, under review).
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De Lastmeter (zie Figuur 1) is oorspronkelijk ontworpen voor de lon-
gitudinale monitoring van kankerpatiënten. Hij vraagt patiënten om de 
ernst van hun problemen gedurende de voorgaande week aan te geven in 
de Thermometer, waarbij 0 staat voor ‘geen last’ en 10 voor ‘extreme last’. 
In Nederland wordt een score van 5 of hoger gezien als problematisch 
(Tuinman et al., 2008). Op de bijgevoegde Probleemlijst kunnen patiën-
ten 47 gebieden aankruisen waarop zij problemen ervaren. De lijst omvat 
25 biomedische en 22 psychosociale items, waarvan er 10 zijn gelabeld als 
emotioneel (greep hebben op emoties, geheugen, zelfvertrouwen, angs-
ten, neerslachtigheid/somberheid, spanning, eenzaamheid, concentratie, 
schuldgevoel, controleverlies). Patiënten kunnen in een apart vakje proble-
men melden die niet op de lijst staan, en aangeven of zij specialistische 
hulp zouden willen hebben.

De data voor dit artikel zijn verzameld in de polikliniek van de hoofd-
halskankerafdeling van een groot kankerziekenhuis in Nederland. De 
medisch-ethische commissie heeft toestemming gegeven voor het pro-
ject, evenals alle participanten in de studie. De data zijn verzameld 

Figuur 1  De Lastmeter, aangepaste en vertaalde versie van de Distress 
Thermometer and Problem List, NCCN (1999).
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onder twee condities: een Controlegroep met standaard follow-up-
consulten, en een Interventiegroep waarin de Lastmeter werd gebruikt 
(de Lastmetergroep). De patiënten in de Lastmetergroep vulden de 
Lastmeter in vóór het consult en overhandigden het formulier aan de 
arts tijdens het consult. De patiënten in de Controlegroep vulden de 
Lastmeter na afloop van het consult in. Dit stelde de onderzoekers in 
staat om de verhouding vast te stellen tussen de problemen die patiën-
ten hadden ervaren en de problemen die in het consult werden bespro-
ken. In de Controlegroep werden oorspronkelijk de consulten van vier 
artsen geregistreerd, maar in de huidige studie maken we alleen gebruik 
van de data van de twee artsen die ook aan de Lastmeterstudie hebben 
deelgenomen, artsen A en D.

In de Controlestudie weren 64 standaardconsulten op video opgeno-
men, waarvan 30 van artsen A en D (14 voor Dr A en 16 voor Dr D). In de 
Lastmeterstudie werden 20 consulten opgenomen, 10 voor elke arts. Om 
uiteenlopende redenen (intrekken van toestemming, technische proble-
men, taalproblemen) kon een aantal opnamen niet worden gebruikt.

Om een coherente dataset te verkrijgen hebben we ons geconcentreerd 
op één type consult. Daarom zijn alleen consulten in de analyse opgeno-
men met patiënten van wie de behandeling voor kanker was voltooid en 
die een geplande, reguliere afspraak hadden. Als gevolg hiervan bestaat de 
uiteindelijke dataset uit 28 video-opnamen, 15 in de Controlegroep en 13 in 
de Lastmetergroep. Er is een gedetailleerd transcript gemaakt van de opna-
men voor analyse (zie Appendix A voor de transcriptiesymbolen).

Na een globale kwantitatieve analyse, zijn de data inductief onderzocht, 
met gebruikmaking van inzichten uit de CA, discours analyse en linguïsti-
sche pragmatiek, disciplines die zich richten op de gedetailleerde, kwalita-
tieve analyse van taalgebruik in interactie, en die al een groot arsenaal aan 
inzichten hebben opgeleverd in medische interactie (zie bijv. Beach et al., 
2005; Cameron et al., 2015; Ford et al., 1996; Heritage & Robinson, 2006).

Er zijn drie sets metadata verzameld om de interactionele data te trian-
guleren (Sevigny, 1981):
(1) Video-opnamen van interviews met de artsen en hun patiënten.
(2)  Een video-opname van de trainingssessie die de artsen ondergingen

over hoe te werken met de Lastmeter.
(3) De ingevulde Lastmeters van de patiënten.
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3. Resultaten

3.1 Korte kwantitatieve karakterisering van de dataset
Van de lijst met psychosociale problemen in de Lastmeter werd emotionele 
problematiek het vaakst aangetroffen in de data; het betrof 18 (69.2%) van 
de 26 psychosociale problemen die werden besproken in de Controlegroep 
en de Lastmetergroep samen.

In de Controlegroep is er een groot verschil tussen de hoeveelheid emoti-
onele problemen die patiënten – na het consult – aangeven op de Lastmeter 
en de emotionele problemen die in het consult besproken werden (zie Van 
der Laaken & Bannink, under review). Tien van de 15 patiënten gaven op 
de Lastmeter aan emotionele problemen te hebben, maar ze kwamen in 
slechts vier van de consulten ter sprake. De emotionele problemen die wel 
aan bod kwamen, werden alle als onderwerp voor discussie geïntroduceerd 
door de patiënt of hun begeleider; in géén van de consulten werden emo-
tionele problemen uit eigen beweging door de arts genomineerd; ze deden 
ook geen navraag naar de emotionele toestand van de patiënt.
De situatie in de Lastmetergroep verschilde hier sterk van. In totaal acht 
patiënten kruisten emotionele problemen aan in de Lastmeter; in zeven 
consulten werden deze besproken. In vier consulten introduceerde de arts 
het onderwerp; in drie consulten was dat de patiënt. Deze resultaten laten 
zien dat in deze consulten de Lastmeter – zoals bedoeld – lijkt te werken als 
instrument om emotionele problemen te ‘prenomineren’, i.e. op de agen-
da van het consult te zetten en bespreekbaar (cf. ‘mentionable’; Schegloff 
& Sacks, 1982) te maken in de interactie die volgt (zie Van der Laaken & 
Bannink, under review).

Tabel 1 geeft een overzicht van de data in termen van:
• Welk type emotionele problemen ter sprake werd gebracht;
• Wie ze als eerste ter sprake bracht;
• Op welk punt in het consult;
• Of ter sprake brengen wel/of niet leidde tot bespreking ervan.

Tabel 1 laat zien dat in beide groepen het introduceren van een emotioneel 
probleem in vrijwel alle gevallen (16 van 18) leidde tot bespreking ervan. 
Zowel artsen als patiënten neigden ertoe emotionele problemen te intro-
duceren in de latere stadia van het consult, aan het einde van anamnese 
of na het lichamelijk onderzoek. Al deze problemen werden besproken. In 
drie gevallen werden emotionele issues aan het begin van anamnese geïn-
troduceerd. Daarvan werd er slechts één besproken.
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Tabel 1 Overzicht van de dataset

Controlegroep; 15 consulten Lastmetergroep; 13 consulten
10 met emotionele problemen op Lastmeter 8 met emotionele problemen op Lastmeter
4 met bespreking van emotionele problemen 7 met bespreking van emotionele 

problemen
Problemen geïntro-
duceerd door arts

Problemen geïntro-
duceerd door patiënt 
of begeleider

Problemen geïntro-
duceerd door arts

Problemen geïn-
troduceerd door 
patiënt of begeleid

Begin anam-
nese

1 (depressie; niet 
besproken)

1 (eenzaamheid; niet 
besproken)

1 (depressie door 
comorbiditeit 
en medicatie; 
besproken)

Eindanam-
nese

1 (verdriet om dood 
van echtgenote; 
besproken)

5 (somberheid; angst 
en spanning; angst en 
depressie; besproken)

1 (gebrek aan veer-
kracht na overlijden 
moeder; besproken)

1 (spanning/angst; pas 
later besproken, na 
lichamelijk onderzoek)

1 (concentratie; 
besproken)

Na 
lichamelijk 
onderzoek

3 (angst voor recidief; 
besproken)

2 (angst, herinne-
ring aan anesthesie; 
besproken)
1 (zorg om ziek 
kleinkind; bespro-
ken)

0 6 7 5

Hieronder volgt een analyse van de manier waarop de nominatie en 
bespreking van emotionele problemen in de Controlegroep en in de 
Lastmetergroep discursief geconstrueerd worden door arts, patiënt en be-
geleider. Er wordt voor elke groep één dataset uitvoerig besproken. Deze 
twee datasets zijn representatief voor de manier waarop het gesprekson-
derwerp wordt geconstrueerd in de twee groepen. Waar relevant, zullen ter 
illustratie korte citaten uit andere consulten worden gegeven, die laten zien 
dat het inderdaad patronen betreft.

3.2 Data 1 en 2: De Controlegroep
De patiënt in Data 1 scoort een 6 op de Lastmeter (problematische dis-
tress; Tuinman et al., 2008) en heeft 20 items aangekruist op de lijst, 
waarvan zeven emotioneel (greep hebben op emoties, herinneren van 
dingen, zelfvertrouwen, angsten, neerslachtigheid/somberheid, span-
ning en concentratie). Aangezien dit data zijn uit de Controlegroep, 
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waarbij patiënten het formulier na afloop van het consult invulden, 
is de patiënt niet geprimed door invulling van het formulier om deze 
problemen ter sprake te brengen. Ook heeft de arts geen informatie 
over de problemen bij de aanvang van het consult; hij is ‘niet wetend’ 
(Heritage, 2013) op dit gebied. De data beginnen bij de start van het de 
anamnese.

Data 1
Dr D

P1 Dr: hoe is ‘t ermee=
P2 Pt: =.hhh (.) ikzelf vind goed 

((begeleider kijkt naar patiënt))
P3 Dr: mmaa:::r↑ 

(1,0)
P4 Pt: ja’k (.)

((draait hoofd richting Cp)) ja
((CP reageert niet maar blijft kijken naar Pt))
((draait weer naar Dr))
(0,2)
ben eiglijk depressief gewees=

P5 Dr: =ja ((knikkend))=
P6 Pt: =een pa weken maar

((Dr knikt al luisterend))
(0,2)
’k heb me d’r weer overheen ge[zet]=

P7 Dr:     [ja] ((knikkend))
P8 Pt: =dus uh

((Dr knikt al luisterend))
(0,5)
ja op zich uh (.) gaat ‘t goed=
=af en toe valt me stem wel een beetje weg [maa]

P9 Dr:  [ja] ((knikkend))

Nadat arts, patiënt en begeleider plaats hebben genomen in de onderzoeks-
kamer, opent de arts het consult in P1 met ‘hoe is ‘t ermee’. Deze ‘Hoe gaat 
het met u?’ (HAY?) vraag komt in 14 van de 15 consulten voor (zie Van der 
Laaken & Bannink, 2020). Het is een open vraag, die de patiënt de gelegen-
heid geeft om zowel positieve als negatieve informatie te delen. De vraag 
realiseert tegelijkertijd ook de medische context van de interactie, aange-
zien hij zich richt op zowel de ‘onderwerpsagenda’ van dit stadium van het 
consult – de huidige toestand van de patiënt – als op de ‘handelingsagenda’ 
– een uitnodiging aan de patiënt om haar huidige toestand te beoordelen
(Boyd & Heritage, 2006).
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Ondanks de vele problemen die de patiënt na afloop van het consult op 
de Lastmeter zal noteren, reageert ze met een oriëntatie op ‘welzijn’: ‘=.hhh 
(.) ikzelf vind goed’. ‘Goed’ is een holistische positieve respons, die in de 
meerderheid van onze data voorkomt als antwoord op de HAY? opening 
van de artsen (88.9%; zie Van der Laaken & Bannink, 2020). Het antwoord 
in Data 1 wordt echter voorafgegaan door een filler en een micropauze: 
‘.hhh (.)’. In de uiting zelf ‘ikzelf vind goed’ ligt de nadruk op ‘zelf ’, wat de 
reikwijdte van ‘goed’ beperkt. Deze combinatie van discourse markers sig-
naleert dat het antwoord complex is (Mazeland, 2016), en functioneert als 
een trouble premonitor, een impliciete aankondiging aan de gesprekspart-
ner dat de spreker een probleem heeft (zie Jefferson, 1980). De arts reageert 
op de impliciete cue die de positieve respons van de patiënt kwalificeert 
met een vragend ‘mmaa:::r↑’, wat een contrast aangeeft, een alternatieve 
optie (Umbach, 2004), en zo laat zien dat de arts de complexiteit van de 
reactie her- en erkent: hij vermoedt dat er meer te horen valt, contrasterend 
met ‘goed’, en nodigt patiënt expliciet uit om meer te vertellen.

In P4 motiveert patiënt haar gekwalificeerde antwoord. Ze kijkt naar 
haar begeleider (die zijn blik al vanaf P2 op haar heeft gericht) en geeft 
weer een uitgestelde respons met twee fillers/disfluency en twee korte pau-
zes (‘ja ’k (.) ja’), een indicatie van troubles resistance (Heritage & Robinson, 
2006; Jefferson, 1988). Zij draait haar hoofd weer naar de arts en zegt ‘ben 
eiglijk depressief gewees=’. De discourse marker eigenlijk geeft aan dat de 
inhoud van de uiting onverwacht kan zijn (Van Bergen & Bosker, 2018) na 
de oorspronkelijke positieve reactie. De arts reageert met een minimale 
respons, direct aansluitend op de ‘bekentenis’ van de patiënt (P5), waar-
mee hij de patiënt uitnodigt om verder te gaan, en haar de interactionele 
ruimte biedt voor een langere beurt (story-type turn; Schegloff, 1982; zie ook 
e.g., Finset et al., 2013). In P6 vervolgt patiënt haar relaas. Ze minimaliseert
haar probleem, met de claim dat de depressie maar van korte duur was en
dat ze er actief aan heeft gewerkt om het zelf op te lossen, ‘’k heb me d’r
weer overheen gezet=’. De patiënt vertoont hier een type troubles resistan-
ce dat typerend is voor medische interactie, en dat tot doel heeft te tonen
‘dat patiënten hun problemen met kracht het hoofd bieden’ (Heritage &
Robinson, 2006, p. 76, vertaling van de auteurs) en hun best doen uit hun
‘patiëntenrol’ (sick role, zie Parsons, 1975) te komen. In P8 rondt patiënt
haar verhaal af, aangegeven door de discourse marker ‘dus’, die het einde
van een segment aankondigt (Redeker, 2006; vgl. coda, terugkeer naar het
heden, Labov, 2010): ‘=dus uh ((Dr knikt al luisterend)) (0,5) ja op zich uh
(.) gaat ‘t goed=’. Ook dit keer is de mededeling dat het ‘goed’ gaat, gemar-
keerd door vertraging (tweemaal ‘uh’; twee pauzes en de discourse markers
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‘ja’ en ‘op zich’), wat resulteert in een tentatieve oriëntatie op welzijn. De 
arts heeft gedurende het gehele relaas aandachtig geluisterd, knikkend en 
continuers gevend. Daarmee geeft hij de patiënt de ruimte om haar verhaal 
te vertellen, maar zonder commentaar en zonder vervolgvragen.

De patiënt verandert nu abrupt het onderwerp van gesprek. Ze focust op 
een biomedisch probleem, ‘=af en toe valt me stem wel een beetje weg maa’. 
Met ‘wel’ geeft patiënt aan dat wat ze nu zegt in contrast is met het voorafgaan-
de holistische ‘goed’ (zie Van der Laaken & Bannink, 2020), maar zij minimali-
seert het probleem met haar stem direct, zowel wat betreft tijd (‘af en toe’) als 
hevigheid (‘een beetje’). De patiënt doet hiermee tegelijkertijd een troubles tel-
ling en troubles resistance (zie Jefferson, 1988). De arts geeft weer een continuer 
(P9), overlappend met het ‘maa’ van de patiënt, haar de gelegenheid gevend 
om verder te gaan met het verslag van haar biomedische toestand.

Samenvattend, in antwoord op de HAY? vraag van de arts, introduceert 
de patiënt haar depressie als een mogelijk onderwerp van gesprek, terwijl 
ze het probleem tegelijkertijd minimaliseert. De arts stimuleert haar om 
verder te vertellen, maar stelt in dit stadium van het consult geen vervolg-
vragen die dieper ingaan op het probleem. De patiënt rondt haar betoog 
af met een – tentatieve – holistische positieve beoordeling van haar (emo-
tionele) toestand en een overgang naar fysieke problemen. We kunnen 
daarom concluderen dat arts en patiënt samen de depressie van de patiënt 
discursief hebben geconstrueerd als iets wat benoembaar is en interactio-
nele ruimte verdient, maar niet geschikt is om op dit moment verder uit te 
diepen (zie ook Zhou et al., 2015).

In het interview met de patiënt na het consult werd duidelijk dat haar 
depressie gerelateerd was aan angst voor recidief omdat ze zich zorgen 
maakte over wat dit zou betekenen voor haar 15-jarige zoon. Deze onder-
liggende angst komt expliciet naar boven in Data 2. Patiënt heeft vroeg in 
het consult verteld dat ze kortgeleden is gevallen, met een blauw oog en 
een gevoelige neus als resultaat. Data 2 begint aan het eind van anamnese, 
net nadat de arts de volgende fase van het consult heeft aangekondigd, het 
lichamelijk onderzoek.

Data 2
P1 Pt: khebt-u:h (.) ontzettend veel bloed↑ 
P2 Dr: ja=
P3 Pt: =.hhhh (.) dus uh khad ee’ beetje bloed in me

keel <af[gelo]pen week>=
P4 Dr:     [ja]
P5 Pt: =maar dat kan alleen maar van me <neus afgekomen [zijn]> 
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P6 Dr:  [ja]
(0,2)

P7 Pt: [dss-]
P8 Dr: [nou] gaan we ook kijken=

((zacht)) ik °denk ’t zeker ja° (0.2)
((Dr draait zijn stoel richting de onderzoeksstoel))

P9 Pt: ((neemt slok van drinken en staat op))
.mm (.) ik ben zenuwachtig hoor↑ 
 hh.hh
 (1,0)
 ((loopt naar onderzoeksstoel))

P10 Dr: ((grinnikt kort))
P11 Regels weggelaten.

Lichamelijk onderzoek met ‘geen probleem’ lopend commentaar van Dr D.
P12 Dr: nee (.) prima
P13 Pt: hhhhhh. hm ((ademt hoorbaar uit))
P14 Dr: dus (0.2) die zenuwen (.) kunnen uit
P15 Pt: inderdaad = die vallen ook gelijk van me af

 hh ha ha.hh
 (2.0) ((Dr en Pt gaan beiden weer aan Dr’s bureau zitten))
 [((diepe zucht))

P16 Dr: [((begint vanaf hier patiëntendossier op computer in te vullen)
 (1,0)
 ((Cp kijkt naar Pt))

P17 Pt: na ik was hier bang voor vandaag hoor=
P18 Dr: =ja↑ ((kijkend naar scherm))
P19 Pt: ja: ech wel
P20 Dr: waarom↑ 
P21 Pt: .hh ik weet ’t niet (.)

 uh (.)
 ((Pt kijkt Cp aan)) ja
 [(2,5)
 [((Pt draait hoofd weer terug, kijkt naar de vloer))

P22 Cp: ((Cp draait naar Dr))
.tk je hoort ’t zo vaak hè dat ’t toch weer t’rug komt
 bij mensen (.)
 [na] twee drie jaar ((Cp kijkt naar bureau))

P23 Dr: [ja]
 (0,2)
 nou: ja d-
 (0,2)((stopt met typen en kijkt Cp aan))
 ((Cp en Pt kijken Dr aan))
 d’ meeste b:innen twee jaar ((knikkend))

P24 Cp: ja
P25 Dr: (0,5) ((kijkt naar scherm en terug naar Cp))
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 [anderhalf (.)
 [((beweegt handen met boodschap ‘zo ongeveer’))
 [dus a’s je die periode b-
 [((Pt en Cp knikken zachtjes))
 voorbij be-heb [heb je al ’n uh
 ((Dr kijkt weer naar scherm))

P26 Cp: [(qua-) qua kennissenkring die zijn d’r
 zo uh
 (0,2)
 van twee jaar (.)

P27 Dr:  [ja]
P28 Cp:  [dus] dat ze genezen waren

 ((Dr begint weer te typen))
 althans schoon ware: en dat ze dan toch weer uh .hhh
 binnen de anderhalf twee jaar ’t weer ↑hadden
 (1,5) ((Dr typt nog steeds))

P29 Pt: .hhh ((diepe zucht)) °nou° hhhh
 [((Pt pakt papier van tafel en legt het weer terug))
 [(3.0)

P30 Dr: ((Dr stopt met typen en kijkt naar scherm))
 maar ik kan d’r niks van brouwen nu
 (.) dus uh (0,2)
 [((Pt neemt slok water))
 [he’maal goed
 [(10,0)
 [((vult elektronisch dossier verder in))
 [((Pt kijkt naar bureau))
 [((Cp kijkt naar Pt))
 k-zal alleen nog voor de vorm een echo=
 ((Dr kijkt naar scherm))
 ((Pt en Cp kijken Dr aan))
 =’t heeft eigenlijk geen zin maar goed
 ((Dr kijkt naar Pt, trekt schouders op, knikt))

P31 Pt: [voor de zeker[heid
 [((kijkt Dr aan en knikt))

P32 Dr: [voor de zekerheid ja
 ((Dr kijkt weer naar scherm))
 (.)
 w- (.) wanneer heeft u nu weer een afspraak↑ 

In P1 meldt patiënt dat ze vorige week bloed in haar keel heeft gehad. Ze 
verwijst naar het incident met ‘extreme taal’ (Pomerantz, 1986) en veel na-
druk – ‘ontzettend veel bloed↑’ – om de ernst van het probleem te bena-
drukken en het ‘doctorabel’ te maken (Heritage & Robinson, 2006), maar 
zwakt de ernst dan onmiddellijk af tot ‘ee’ beetje bloed’, in P3. Ze vervolgt 
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met een lekendiagnose (‘=maar dat kan alleen maar van me <neus afge-
komen [zijn]>’), die voortkomt uit patiënts kennis van haar persoonlijke 
omstandigheden, namelijk dat ze recent hard op haar gezicht is gevallen. 
Deze diagnose is een stuk geruststellender dan andere mogelijke medische 
oorzaken.

In het algemeen worden lekendiagnoses zeer tentatief geformuleerd om 
niet te interfereren met de institutionele taak van de arts om uit te zoeken 
of er iets mis is met de patiënt, en zo ja, wat (Gill & Maynard, 2006). In dit 
geval is de formulering echter buitengewoon stellig: de patiënt verwerpt 
de facto een potentieel verontrustend symptoom, en minimaliseert boven-
dien de hoeveelheid bloed (P3). Dit kan een voorbeeld zijn van een patiënt 
die symptomen afzwakt of ontkent om redenen tot ongerustheid zo klein 
mogelijk te maken, of, zoals Beach (2013) het formuleert, om ‘gezondheid 
tot leven te praten’ (p. 579; vertaling van de auteurs). Hoewel de patiënt het 
bloed in haar keel nu in tweede instantie ‘niet doctorabel’ heeft gemaakt 
door te claimen dat het alleen een onschuldige oorzaak kan hebben, heeft 
ze toch de aandacht van de arts op het probleem gevestigd (en zo zijn epis-
temische status hierover van ‘onwetend’ naar ‘wetend’ gebracht; Heritage, 
2013), zodat hij ernaar zal kijken (zie Pomerantz et al., 2007).

De lekendiagnose van de patiënt is geformuleerd als een ‘symptoom + 
verklaring’ sequentie. Deze laat de arts vrij om te reageren op het eerste 
deel – het symptoom – of op het tweede deel – de verklaring (zie Gill, 1998; 
Gill & Maynard, 2006). De arts doet hier beide; hij reageert op het symp-
toom en het impliciete verzoek van patiënt om ernaar te kijken: ‘nou gaan 
we ook kijken=’, en hij reageert op de diagnose van de patiënt: ‘((zacht)) ik 
°denk ’t zeker ja° (0.2)’.

Volgens Gill & Maynard (2006) is een evaluatie van een lekendiagnose 
ongewoon in dit stadium van het consult; als artsen al reageren op een le-
kendiagnose, doen ze dit gewoonlijk als alle relevante informatie voor een 
diagnose is verzameld, dus na de anamnese en het lichamelijk onderzoek. 
Hoewel het ‘zeker’ van de arts een indicatie van overtuiging kan zijn, is het 
feit dat de arts zijn instemming formuleert als een ‘gedachte’ en met zeer 
zachte stem, een aanwijzing dat hij niet geheel aan dit oordeel is gecom-
mitteerd en dat zijn uiteindelijk oordeel zal afhangen van het lichamelijk 
onderzoek dat hij net heeft aangekondigd. Zijn complexe antwoord kan be-
doeld zijn als een voorlopige geruststelling van de patiënt (Gill & Maynard, 
2006).

In P9 benoemt de patiënt voor de eerste maal in dit consult haar onge-
rustheid met ‘.mm (.) ik ben zenuwachtig hoor↑’. Haar formulering is direct, 
in die zin dat ze haar emotie expliciet benoemt (Beach & Dozier, 2015). Ze 
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spreekt echter niet uit waarom ze zenuwachtig is, maar laat het aan de arts 
over om dat op te maken uit de context, i.e. het begin van het lichamelijk 
onderzoek. De zenuwachtigheid wordt gepresenteerd als mogelijk niet ge-
prefereerd: patiënt begint haar opmerking met een aarzeling (.mm) gevolgd 
door een pauze, en sluit af met de discourse marker ‘hoor’, een manier om 
de gesprekspartner bij de uiting te betrekken (Kirsner & Deen, 1990).

De arts reageert slechts met een grinnik, focust op de volgende taak op 
de ‘agenda’ van het consult, en begint aan het lichamelijk onderzoek (zie 
e.g., Easter & Beach, 2004; Finset et al., 2013), waarbij hij een lopend com-
mentaar geeft op alles wat hij ziet en voelt (niet in transcript).

In P12 vat de arts zijn bevindingen van het lichamelijk onderzoek samen 
met een eenduidige positieve conclusie: ‘nee (.) prima’. De patiënt slaakt 
een hoorbare zucht van opluchting (P13). Pas nu (P14) reageert de arts ver-
baal op de benoeming van zenuwachtigheid van de patiënt: ‘dus (0.2) die 
zenuwen (.) kunnen uit’. Het deiktische element waarmee de arts expliciet 
refereert aan de eerdere opmerking van de patiënt (‘die zenuwen’) laat zien 
dat hij goed geluisterd heeft naar de patiënt, ook al heeft hij in eerste in-
stantie niet verbaal gereageerd, en dat hij correct heeft geïnfereerd waar-
over de patiënt nerveus was. De respons laat ook de reden voor de uitge-
stelde reactie van de arts zien, gemarkeerd door de discourse marker ‘dus’: 
het lichamelijk onderzoek was nodig om vast te stellen of er een basis was 
voor de zenuwen van de patiënt. De arts maakt hier gebruik van zijn medi-
sche expertise om de patiënt te kunnen geruststellen.

Lachend antwoordt de patiënt dat haar zenuwen direct zijn verdwenen. 
Het lichamelijk onderzoek, de uitslag en acceptatie ervan door de patiënt 
zijn voltooid. De arts heeft nu alle informatie die hij nodig heeft, en begint 
de status van de patiënt op de computer in te vullen als begin van de afron-
ding van het consult.

In P17 komt de patiënt echter nogmaals terug op haar angst: ‘na ik was 
hier bang voor vandaag hoor=’. De herintroductie van het onderwerp wordt 
voorafgegaan door ‘na’ (‘nou’), dat aangeeft dat de volgende uiting kan af-
wijken van het verwachte, en daarom niet geprefereerd is (Pander Maat, 
1986), en wordt afgesloten met de discourse marker ‘hoor’, die de bood-
schap verzacht, en de luisteraar bij de uiting betrekt (Kirsner & Deen, 1990). 
Deze discursieve strategieën suggereren dat de patiënt zich ervan bewust is 
dat het terugkeren naar een onderwerp dat zij en de arts net hebben afge-
sloten een niet geprefereerde actie is (Pander Maat, 1986).

Desondanks reageert de arts – terwijl hij blijft kijken naar het dossier 
dat hij aan het invullen is – met een vragend ‘ja↑’, waarmee hij niet alleen 
de opmerking van de patiënt accepteert maar haar ook uitnodigt verder te 
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vertellen. In P18 herbevestigt de patiënt haar angst met een nadrukkelijk 
‘ja: ech wel’, met een uitgerekte ‘ja:’ en nadruk op ‘ech’. De respons van de 
arts (‘waarom↑’; P19) nodigt de patiënt expliciet uit om aan te geven wat 
het probleem was (cf. Finset et al., 2013), maar, in plaats van onmiddellijk 
de oorzaak van haar angst te noemen, antwoordt de patiënt aarzelend ‘.hh 
ik weet ‘t niet (.) uh (.)’. Ze lijkt er tegenop te zien de vraag te beantwoorden 
en haar angsten te bespreken (zie bijv. Arora, 2003; Heritage & Robinson, 
2006). In plaats daarvan maakt ze oogcontact met haar begeleider en ver-
andert zo het participatie-framework (cf. ‘footing’; Goffman, 1979): haar blik 
is een nonverbale uitnodiging aan haar begeleider om de beurt in het ge-
sprek (over) te nemen.

Na een lange pauze (2.5 seconde), waarin de patiënt naar de grond kijkt, 
draait de begeleider zich naar de arts en benoemt eindelijk de roze olifant 
in de kamer. De reden voor de angst van de patiënt is dat zij bang is voor re-
cidief: ‘.tk je hoort ’t zo vaak hè dat ’t toch weer t’rug komt bij mensen (.) na 
twee drie jaar’. De begeleider onderbouwt die angst met kennis uit zijn leef-
wereld: de ervaringen van derden (hearsay; zie Beach et al., 2005; Heritage 
& Robinson, 2006). De uiting wordt vergezeld van onzekerheidsmarkers 
(een aarzeling ‘.tk’, en ‘hè’, wat uitnodigt tot bevestiging). Gill (1998) heeft la-
ten zien dat ‘als patiënten de kennis die zij tonen in hun uitleg tentatief en 
onzeker formuleren, ze ook tentatief vragen om de beoordeling ervan door 
de arts’ (p. 356, vertaling van de auteurs). Maar merk op dat de begeleider 
de angst voor recidief niet expliciet formuleert – d.w.z. hij gebruikt niet de 
woorden ‘angst’ of ‘bang’ –, maar slechts impliceert (Beach & Dozier, 2015); 
hij laat het aan de arts over om de verbinding te leggen.

De reactie van de arts in P23 en P25 is complex. Hij lijkt het met de bege-
leider eens te zijn (‘ja’) maar kwalificeert zijn instemming na een korte pau-
ze met ‘nou: ja d-’. Hij stopt met typen, maakt oogcontact met patiënt en be-
geleider en vervolgt met een gedeeltelijke ontkenning van de bewering van 
de begeleider, een niet geprefereerde interactionele actie (Pomerantz, 1984; 
cf. face-threatening act; Brown & Levinson, 1987/2009): ‘d’ meeste b:innen 
twee jaar (0,5) anderhalf ’, aangevuld met een handgebaar dat ‘min of meer’ 
aangeeft. Dit eerste deel van de reactie van de arts is een generische stelling, 
die aangeeft wat er normaliter gebeurt, en weerspreekt de tijdspanne van 
24 tot 36 maanden die de begeleider noemde. Hij voegt aan deze, vanuit 
zijn medische kennis en ervaring gemotiveerde bewering een constatering 
toe die meer specifiek is gericht op de omstandigheden van de patiënt (vgl. 
Beach & Dozier, 2015): ‘dus a’s je die periode b- voorbij be-heb heb je al ’n 
uh’. Hij maakt de zin niet af, maar impliceert dat de periode met het meeste 
risico voorbij is voor de patiënt: zij is immers 2 jaar eerder behandeld voor 
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haar tumor. Dan kijkt de arts weer naar zijn computerscherm, aangevend 
dat het gespreksonderwerp wat hem betreft is afgerond.

Hoewel patiënt en begeleider instemmend knikken, blijken zijn gerust-
stellende woorden hun angst niet te hebben weggenomen. In P26 en P28 
maakt de begeleider de hearsay concreet: in de kennissenkring is het voorge-
komen dat kanker na een periode van welzijn terugkeerde. Hij doet dit we-
derom met enige disfluency en aarzeling (herhaald ‘qua’, ‘zo uh’, en een micro-
pauze), wat de dispreferentie aangeeft van het opnieuw terugkeren naar een 
onderwerp dat de arts van zijn kant nonverbaal heeft afgesloten. Wel past hij 
de tijdspanne waarin het recidief plaatsvond aan de door de arts genoemde 
periode aan: ‘twee jaar (.) dus dat ze genezen waren’, waarmee hij de status 
van expert van de arts valideert. Terwijl de arts verder gaat met typen, sluit be-
geleider af met ‘althans schoon ware: en dat ze dan toch weer uh.hhh binnen 
de anderhalf twee jaar ’t weer ↑hadden’. Deze herhaling van de ervaringen 
van de kennissenkring geeft aan dat deze diepe indruk hebben gemaakt op 
patiënt en begeleider, en de angst voor recidief hebben gevoed.

De arts reageert in eerste instantie niet op de opmerking van de bege-
leider en gaat nog even door met het invullen van het dossier. Dan (P30) 
stopt hij met typen en zegt, ‘maar ik kan d’r niks van brouwen nu (.) dus 
uh (0,2) he’maal goed’. Met ‘maar’ geeft hij aan dat hij de woorden van de 
begeleider heeft gehoord, maar niets verontrustends heeft kunnen consta-
teren. Hij benadrukt dit opnieuw met een expliciete conclusie-marker ‘dus 
uh’, gevolgd door een pauze, die leidt naar de geruststellende boodschap 
‘he’maal goed’; naar de deskundige mening van de arts vertoont de patiënt 
op dit moment geen tekenen van recidief (wat de ervaringen in de kennis-
senkring ook mogen zijn), dus de angst die de begeleider formuleert lijkt op 
dit moment ongegrond.

Patiënt en begeleider reageren hier niet op en de arts typt verder. Na 
10 seconden begint de arts weer te spreken, nog steeds kijkend naar zijn 
scherm. Hij heeft kennelijk geconcludeerd dat hij het herhaalde relaas over 
recidief van de begeleider moet zien als een indicatie dat de angst van be-
geleider en patiënt nog niet is geweken, zelfs na de goede uitslag van het 
lichamelijk onderzoek en zijn geruststellende woorden. Dus kondigt hij 
aan dat hij extra tests zal laten doen en voegt daar onmiddellijk met enige 
tegenzin aan toe ‘=’t heeft eigenlijk geen zin maar goed’, waarna hij de pa-
tiënt aankijkt, zijn schouders ophaalt en knikt. De boodschap is duidelijk: 
deze tests zijn puur bedoeld om u gerust te stellen. De patiënt accepteert 
dit, knikkend, met ‘voor de zekerheid’. De arts echoot deze uiting en voegt 
er een bevestiging aan toe ‘voor de zekerheid ja’ (P32). Kennelijk hebben 
de tests (of zelfs maar de aankondiging ervan) nog meer autoriteit – en 
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daardoor nog grotere kracht als geruststelling – dan de expertise van de 
arts die zich heeft geuit in de uitslag van het lichamelijk onderzoek en de 
informatie over de kans op recidief. De bespreking van de angst van patiënt 
is nu afgerond: in P32 kijkt de arts weer naar zijn scherm en begint aan de 
afrondingsfase van het consult ‘wanneer heeft u nu weer een afspraak↑’.

In de analyse van bijv. Maguire (2002) zouden de reacties van de arts in 
P10 en P30 worden gezien als het ‘blokkeren’ van de bespreking van ‘emoties 
en onderliggende problemen’ (p. 178, vertaling van de auteurs). Zhou et al. 
(2015) zouden de antwoorden in hun coderingssysteem hebben geanalyseerd 
als ‘verminderde ruimte voor respons’.2 Wij stellen echter dat zo’n karakteri-
sering van de handelingen van de arts geen recht doet aan het interactionele 
werk dat hij in dit consult verricht. Zijn antwoorden passen in de context 
van het reguliere, geplande follow-up consult, dat primair tot doel heeft om 
te controleren op bijeffecten van de behandeling en op recidief, en om – in-
dien geen tekenen van recidief worden aangetroffen – eventuele angst voor 
terugkeer van de kwaadaardigheid weg te nemen (Van der Laaken & Bannink 
2020). De instrumenten die artsen hiervoor tot hun beschikking hebben in 
hun epistemische rol van biomedisch expert, zijn anamnese, lichamelijk on-
derzoek en medische tests. De praktische manier waarop de arts reageert op 
de nervositeit van de patiënt over het bloed in haar keel en de zorgen om re-
cidief die worden geuit – door snel over te gaan op het lichamelijk onderzoek 
nadat de nervositeit is gemeld (P8), en door extra tests te regelen als die angst 
opnieuw is geuit (P30) – is hier geheel mee in overeenstemming.

Dus wat de arts niet doet, en ook niet wil doen in P10, is overgaan tot 
therapy talk, dat zich richt op het oplossen van mentale problemen door 
erover te praten (Weiste & Peräkylä, 2015). Vanuit zijn epistemische rol als 
biomedisch expert prioriteert de arts het belangrijkste doel van het consult: 
het monitoren van de medische toestand van de patiënt en vaststellen of 
er sprake is van recidief. Pas als deze taken voltooid zijn, en er geen abnor-
maliteiten zijn vastgesteld, geeft hij de patiënt en haar begeleider de ruimte 
om uit te weiden over hun angsten (P20). Hij nodigt daarbij patiënt en be-
geleider expliciet uit om het verhaal achter hun angst te vertellen, waarbij 
hij zijn rol als luisteraar combineert met zijn institutionele taak van het 
invullen van het dossier van de patiënt.

Samenvattend: In Data 1 hebben arts en patiënt samen de depressie van 
patiënt discursief geconstrueerd als een topic dat geen verdere bespreking 
behoeft. In Data 2 nomineert de patiënt net vóór het lichamelijk onder-
zoek een tweede emotioneel probleem – angst. Dit probleem krijgt pas in-
teractionele ruimte nadat de anamnese en het lichamelijk onderzoek zijn 
afgerond. Net als bij de introductie van biomedische problemen (Van der 
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Laaken & Bannink, in voorbereiding), gaat de nominatie van emotionele 
problemen in de Controlegroep – zowel in dit voorbeeld als in de overige 
consulten – gepaard met discursieve disfluency, aarzelingen en vertraging, 
alsof het benoemen van problemen niet is wat wordt verwacht in deze 
sociale situatie en dus afwijkt van de norm (dispreferred; Schegloff, 2007; 
Mazeland, 2016; Clift, 2016). In zijn pogingen om de angst weg te nemen be-
roept de arts zich op zijn medische kennis en ervaring. Een opvallend punt 
in de besproken data is echter ook de volharding waarmee patiënt en be-
geleider hun angst voor recidief blijven inbrengen. Het lijkt of aan hun be-
hoefte aan geruststelling pas is voldaan na de toezegging van verdere tests.

De volgende sectie focust op de bespreking van emotionele problemen 
als de Lastmeter als discussie-instrument wordt gebruikt: zijn er verande-
ringen, en zo ja, welke.

3.3 Data 3: De Lastmetergroep
De patiënt in Data 3 heeft voorafgaand aan het consult de Lastmeter ingevuld 
en heeft haar lastniveau op de Thermometer een 5 toegekend (problemati-
sche last; Tuinman et al., 2008). De patiënt heeft 13 items aangekruist op de 
Probleemlijst, 12 fysieke en één emotionele (concentratie). Aan het begin van 
het consult heeft ze tentatief aangegeven dat het naar omstandigheden rede-
lijk goed met haar gaat, maar dat ze nog veel problemen ervaart. In de 10 mi-
nuten voor het begin van Data 3 hebben arts en patiënt een aantal fysieke bij-
effecten besproken van de behandeling die zij recent heeft ondergaan. Data 
3 begint op het moment dat de arts en de patiënt overgaan op de bespreking 
van de Lastmeter, nog steeds als onderdeel van de anamnese.

Data 3
Dr A
P1 Dr: .hh eens even kij:ken

 ((leest LM)) (4,1)
 nou gemiddeld een vij:f last
 (2,3) en dat zit dan met name in de concentra:tie (1,1)
 in de obstipa:tie
 had u geen medicijnen gekregen voor de obstipa:tie↑ 

Regels weggelaten.
5 minuten bepreken arts en patiënt de medicatie van patiënt voor obstipatie, en bespreken systematisch 
diverse biomedische klachten die patiënt heeft aangekruist op de Probleemlijst.
Gedurende ongeveerWe komen terug in de data als arts en patiënt de bespreking van moeheid hebben 
afgerond.

P2 Pt: en dan zeg je van.hh en
 [bek]af
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P3 Dr: [ja]
P4 Pt: ja
P5 Dr: ja
P6 Pt: ja: en wat die concentratiestoornissen [betreft]
P7 Dr:      [precies]
P8 Pt: dat wijt ik gewoon ook aan die mor↑fine
P9 Dr: ja (.) want dat is het laa:tste eigenlijk wat ik-wat ik zie

 staan waar ik van denk goh eigenlijk echt iets wat.hh eh voor
 mij moeilijker te plaa:tse:n is ik begrijp natuurlijk heel
 goed dat als je op zich niet lekker in je vel zit dat je dan
 ook qua concentra:tie iets minder lekker bent en zeker met
 [die]

P10 Pt: [ja]
P11 Dr: medicijnen die u hee:ft
P12 Pt: ja
P13 Dr: hHh een andere r:eden kan ik eigenlijk niet verzinnen (.)

 hoe ernstig is het met de concentra:tie
Regels weggelaten.
Arts en patiënt bespreken de hevigheid van de concentratieproblemen gedurende circa 40 seconden.

P14 Dr: dus u bent af en toe afwezig een beetje
P15 Pt: ja=
P16 Dr: =ja ja ik denk misschien toch ook dat dat die 

vermoeidheid
 een beetje is hè 
 zou het niet↑ 
.hh
 (0,2)

P17 Pt: j[a:] ((twijfelend))
P18 Dr:  [of]weet u het zelf niet goed
P19 Pt: nee je komt op een gegeven moment in [zo'n] fase dat je
-P20 Dr:   [ja:]
P21 Pt: zegt van ik wil 't liefst gaan zitten s:ta:ren even [op aarde]
P22 Dr:  [ja:]
P23 Pt: even even aarden van
P24 Dr:  ja:
P25 Pt: =van oh ja nou ik ben er wee:r

 uhmfff ((lacht))
P26 Dr: maar het is niet zo dat u ↓eh eh↓ terwijl u televisie kijkt

 ineens aan het piekeren bent of zo
 dat u [denkt] van

P27 Pt:   [nee]
P28 Dr: nee nee
P29 Pt: nee hoor
P30 Dr: het is niet dat u somber be:nt en dat u zich daa:rdoor niet

 kunt concentre:ren
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P31 Pt: nee: kijk
P32 Dr: neh
P33 Pt: >die<-die somberheid die heb ik wel natuurlijk maar eh:m:

 nu valt het weer wel mee
P34 Dr: ja:=
P45 Pt: =↓maar↓ eh z-zo'n eh twee weken geleden had ik echt zo'n dip

 °dat ik zoiets had van° pff
P36 Dr: ja
P37 Pt: waar moet dit hee:n maar
P38 Dr: [ja]
P39 Pt: [dat] gaat nu wel en gelukkig ((knikt naar CP))

 kunnen we daar goed over pra:[ten]
P40 Dr:  [ja] ↓ja↓ 

In P1 pakt de arts de Lastmeter op en begint te lezen. Na ruim 4 seconden 
benoemt ze wat haar is opgevallen: ‘nou gemiddeld een vij:f last (2,3) en 
dat zit dan met name in de concentra:tie (1,1) in de obstipa:tie’. Haar epis-
temische status ten opzichte van de problemen van de patiënt is hiermee 
veranderd van onwetend naar wetend (Heritage, 2013).3

Ze richt zich vervolgens onmiddellijk op het biomedische probleem: 
‘had u geen medicijnen gekregen voor de obstipa:tie↑’. Gedurende onge-
veer 5 minuten (niet in transcript in Data 3) bespreken arts en patiënt 
verschillende biomedische problemen die patiënt op de Lastmeter heeft 
aangekruist, waarbij de patiënt aangeeft dat de bijeffecten van de behande-
ling veel langer duren dan ze had verwacht. In P2-P5 ronden arts en patiënt 
de bespreking van het laatste fysieke bijeffect op de lijst af, vermoeidheid. 
Deze focus op biomedische problemen komt overeen met de bevindingen 
van bijv. Cameron et al. (2015) en Ford et al. (1996), die laten zien dat artsen 
– vanuit hun epistemische rol als biomedisch expert – er de voorkeur aan
geven om fysieke issues te bespreken in plaats van emotionele en sluit ook
aan bij de procedure die de arts tijdens de Lastmetertraining formuleerde:
zij wilde eerst haar standaardprocedure volgen, en de fysieke problemen
‘uit de weg ruimen’, vóór de bespreking van de Lastmeter.

In P6 keert de patiënt terug naar het enige emotionele item dat ze op de 
Probleemlijst heeft aangekruist: ‘ja: en wat die concentratiestoornissen be-
treft’. Het deiktische ‘die’ laat zien dat ze hiermee verwijst naar de nomina-
tie van concentratieproblemen door de arts in P1. De arts respondeert met 
een gedeeltelijk overlappend ‘precies’, waarmee zij sterke instemming aan-
geeft en het opnieuw nomineren van het onderwerp door de patiënt rati-
ficeert. Samen hebben arts en patiënt nu relevantie geco-construeerd voor 
bespreking van het emotionele probleem van de patiënt. Patiënt vervolgt 
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echter onmiddellijk met een biomedische lekendiagnose: ‘dat wijt ik ge-
woon ook aan die mor↑fine’, waarbij het deiktische ‘die’ terugverwijst naar 
de bespreking van de dosering van de morfine eerder in het consult (niet 
in transcript). De patiënt is zich er klaarblijkelijk van bewust dat sufheid en 
slaperigheid – die kunnen leiden tot concentratieproblemen – veelvoorko-
mende bijeffecten zijn van morfine; kennis die zij kan hebben opgedaan uit 
de bijsluiter die patiënten krijgen als het medicijn wordt voorgeschreven, 
waardoor haar epistemische status ten aanzien van deze biomedische in-
formatie is veranderd van onwetend naar wetend.

De arts lijkt de suggestie van de patiënt in eerste instantie te accepteren, 
maar dit blijkt een pro-forma agreement (Schegloff, 2007), aangezien zij na 
een micropauze onmiddellijk de lekendiagnose van patiënt ten aanzien van 
haar concentratieproblemen problematiseert met ‘iets wat .hh eh voor mij 
moeilijker te plaa:tse:n is’. Tegenspraak is interactioneel niet geprefereerd 
(Pomerantz, 1984) en vormt een face threat (Brown & Levinson, 1987/2009). 
Dit wordt hier gemarkeerd en verzacht door delay in de vorm van een 
preamble, disfluency, fillers en aarzeling (want dat is het laa:tste eigenlijk 
wat ik-wat ik zie staan waar ik van denk goh eigenlijk echt iets wat .hh eh; 
P9). Doctor postuleert vervolgens, als het ware hardop denkend, een aantal 
mogelijke oorzaken die gerelateerd zijn aan wat patiënt over haar toestand 
heeft verteld. Haar conclusie (‘hHh een andere r:eden kan ik eigenlijk niet 
verzinnen’) lijkt een bevestiging van de lekendiagnose van patiënt.

De arts laat de zoektocht naar de oorzaak van de problemen dan even 
rusten en gaat over op een bespreking van de ernst ervan (niet in trans-
cript). In P16 keert ze terug naar het eerdere gespreksonderwerp en sugge-
reert dat de – reeds besproken – vermoeidheid van de patiënt een oorzaak 
kan zijn. De suggestie – die in tegenspraak is met de eerdere lekendiagnose 
van de patiënt – wordt gemarkeerd door ‘toch’ en zeer tentatief geformu-
leerd, als niet meer dan een gedachte (‘ik denk’) met een onzekerheidsmar-
ker (‘misschien’), en minimalisatie (‘een beetje’). Met ‘ook’ wordt de moge-
lijkheid opengelaten dat dit een oorzaak kan zijn naast de diagnose van de 
patiënt. De suggestie wordt gevolgd door ‘hè’ en een ‘ja/neevraag (‘zou het 
niet↑’) die expliciet uitnodigt tot bevestiging van de suggestie (‘yes-valenced 
question’; Heritage, 2010). Na een korte pauze lijkt de patiënt de verlangde 
bevestiging te verstrekken, met een weifelend ‘ja:’ (P17), waarmee zij zowel 
oriënteert op de ‘type-conformity preference’ (Raymond, 2003) om een ja/
neevraag met of ja of nee te beantwoorden, als op de preferentie voor be-
vestiging (Pomerantz, 1984), maar tegelijk aangeeft niet overtuigd te zijn 
(waarmee de toon van het antwoord de inhoud ervan overstijgt; vergelijk 
Sacks, 1975). De arts geeft dan – misschien in reactie op de tentativiteit van 
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het ‘ja’ van de patiënt – de patiënt de mogelijkheid om vermoeidheid als 
oorzaak te verwerpen, met de suggestie van een alternatieve mogelijkheid 
(aangegeven met ‘of ’), die weer als ja/neevraag wordt geformuleerd, ‘of 
weet u het zelf niet goed’. Door patiënt de mogelijkheid te geven om in-
stemming met de tweede suggestie te betuigen, kan patiënt impliciet aan-
geven het niet eens te zijn met de eerste suggestie, zonder deze openlijk 
(bald-on-record) te verwerpen (Brown & Levinson, 1987/2009).

Patiënt grijpt de geboden gelegenheid aan om op een ‘neutrale’ manier 
tegen de eerste suggestie van de arts in te gaan; ze antwoordt met ‘nee’, en 
geeft zo aan dat ze niet zeker weet wat de oorzaak is. Dan breidt ze haar 
antwoord uit met een motivatie, op basis van haar ervaringen als patiënt 
(P19-P25): ‘nee je komt op een gegeven moment in zo'n fase dat je zegt van 
ik wil 't liefst gaan zitten s:ta:ren even op aarde’ (P21), met een descriptieve 
verlenging van de ‘s’ en de ‘a’ in ‘staren’, om geestelijk ‘even even aarden 
van’ (P23), en om zich te realiseren – met enige aarzeling – ‘=van oh ja nou 
ik ben er wee:r uhmfff ((lacht))’ (P25). Ze geeft hiermee een beeldende be-
schrijving van iemand die probeert in het reine te komen met niet alleen 
de overgebleven vermoeidheid en concentratieproblemen, maar vooral 
met het bekomen van de schok van het doormaken van een kankerepisode; 
haar antwoord resoneert met de observatie dat het voor een kankerover-
lever ‘moeilijk is om een onzekere en potentieel beangstigende toekomst 
tegemoet te gaan, waarover je weinig controle lijkt te hebben’ (Beach et al., 
2005, p. 905; vertaling van de auteurs).

De arts reageert op de het verhaal van de patiënt met de vraag of ‘pie-
keren’ (P26) of ‘somberheid’ [P30] – emotionele problemen die vaak voor-
komen bij kankeroverlevers (zie Ghazali et al., 2013) – de oorzaak van de 
concentratieproblemen kunnen zijn. Ze formuleert de introductie van 
deze ‘nieuwe’ emotionele problemen – die de patiënt niet heeft aangege-
ven op de Lastmeter – op een sterk verzachte, tentatieve wijze, die rekening 
houdt met de face threat die wordt geconstitueerd door het postuleren 
van psychosociale problemen die de patiënt zelf niet heeft geprenomi-
neerd (vergelijk Biddle et al., 2016; Cameron et al., 2015). De eerste vraag 
vertoont delay (↓eh eh↓) en hedging (‘of zo’), en beide vragen zijn negati-
vely valenced (‘het is niet zo dat’), met een ontkenning als de geprefereerde 
respons; als zodanig zijn het optimised questions die het makkelijk maken 
voor de patiënt om deze mogelijkheid te ontkennen en om een positieve 
uitspraak over de gezondheid te doen (zie Heritage, 2010). In lijn hiermee 
antwoordt de patiënt ontkennend en kondigt in P31 aan, dat ze het gaat uit-
leggen: ‘kijk’. Deze discourse marker opent de mogelijkheid van een lange, 
story-type beurt (Schegloff, 1982). Met het deiktische element ‘>die<-die’ 
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en een ‘ingebedde’ herhaling (somberheid/somber) (Jefferson, 1978) sluit 
de patiënt aan op de vraag van de arts, en geeft zo aan dat haar aangekon-
digde uitgebreide beurt relevant is in de context van de interactie. De arts 
reageert met minimale responses, die aangeven dat ze actief luistert en de 
patiënt aanmoedigen om door te gaan met haar verhaal.

De patiënt geeft toe dat ze last van somberheid heeft (P33) – ‘>die<-
die somberheid die heb ik wel natuurlijk’ – maar met ‘natuurlijk’ naturali-
seert ze deze als een normaal bijeffect van kanker, en daarom als iets wat 
voor kennisgeving aangenomen moet worden, iets dat niet relevant is om 
te benoemen of om op de Lastmeter aan te geven (vergelijk Arora, 2003; 
Maguire, 2002). Die normalisatie van emotionele distress komt ook naar 
voren in veel van de andere consulten, bijvoorbeeld bij een patiënt die aan-
geeft dat angst voor recidive na kanker normaal is: ‘Dat je je ongerust maakt 
natuurlijk. Dat is natuurlijk al dat je denkt, zit een tumor in me hoofd’.

De patiënt minimaliseert de somberheid ook, als iets wat minder is ge-
worden: ‘maar eh:m: nu valt het weer wel mee’ (P35; troubles resistance; 
Jefferson, 1988). Ze sluit af met de opmerking ‘gelukkig kunnen we daar 
goed over pra:ten’ (P39) – met een knik naar haar begeleider, die ze zo bij 
haar verhaal betrekt. De patiënt construeert haar somberheid hiermee als 
niet doctorabel, en dus geen relevant onderwerp in de huidige context van 
het follow-up consult (Heritage & Robinson, 2006; cf. Van der Linden et al., 
2016): ze heeft geen hulp nodig van de medische stand. De respons van de 
patiënt komt overeen met de bevindingen uit eerdere studies die tonen dat 
patiënten met hevige emotionele distress vaak hulp afwijzen (e.g., Buchold 
et al., 2015; Clover et al., 2015), waarbij Clover et al. (2015) laten zien dat de 
meerderheid als reden voor het weigeren van hulp aangeven, dat ze het 
zelf aankunnen. Dit werd voor deze patiënt ook bevestigd in het interview, 
waarin ze aangaf geen hulp nodig te hebben om emotionele problemen het 
hoofd te bieden, dankzij een goed familienetwerk.

Samenvattend zien we in Data 3 dat de Lastmeter de epistemische sta-
tus van de arts ten aanzien van emotionele problemen van de patiënt naar 
‘wetend’ brengt, wat haar ertoe aanzet om een emotioneel probleem te be-
noemen. Arts en patiënt co-construeren dit later samen als een relevant 
onderwerp, dat interactionele ruimte verdient om verder te exploreren. 
Gedurende de interactie die volgt, stelt de patiënt een biomedische oorzaak 
voor het probleem voor, terwijl de arts een verkenning initieert van andere 
mogelijke oorzaken, waarbij ze o.a. een aantal emotionele mogelijkheden 
nomineert, piekeren en somberheid. Deze suggesties worden afgewezen 
door de patiënt. In haar optiek zijn dit geen onderwerpen om met deze arts 
in dit consult te bespreken (vergelijk Biddle et al., 2016).
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4. Discussie en Conclusies

In de Controlegroep werd slechts een zeer gering deel van de emoti-
onele problemen die de patiënten aangaven op de Lastmeter bespro-
ken in de consulten (zie ook Van der Laaken & Bannink, under review). 
Dit komt overeen met eerdere studies (zie e.g., Arora, 2003; Beach et 
al., 2005; Ford et al., 1996). In de Lastmetergroep werd een veel groter 
deel van de emotionele problemen van de patiënten besproken. Dit laat 
zien dat de Lastmeter succesvol is als instrument om de bespreking van 
emotionele/psychosociale problemen te bevorderen. In Van der Laaken 
& Bannink (under review) concluderen we echter dat kwantitatief, 
vergelijkend onderzoek vele variabelen buiten beschouwing laat die 
bepalen hoe het kanker follow-up consult in beide condities verloopt. 
Onderzoek dat op uiting niveau cues en de reacties erop codeert, zoals 
bijv. Zhou et al. (2015), kan laten zien op welk punt, waar en hoe vaak 
zulke cues voorkomen en beantwoord worden, maar doet geen recht 
aan de complexe organisatie van het discours van het follow-up con-
sult. Alleen gedetailleerde, kwalitatieve analyse van langere sequenties 
geeft een compleet beeld van het interactionele werk dat arts en patiënt 
tijdens het consult verrichten (zie ook Cameron et al., 2015). Daarom 
presenteerden we in dit artikel een uitgebreide analyse van twee sets 
representatieve data, één uit de Controlegroep (Data 1-2) en één uit de 
Lastmetergroep (Data 3).

Deze analyse leidt tot de volgende conclusies:
1.  De informatie op de Lastmeter verandert de epistemische status van

de arts ten aanzien van de – in eerdere consulten niet benoemde –
(emotionele) problemen van de patiënt van ‘niet wetend’ naar ‘we-
tend’ dat de problemen bestaan (Heritage, 2013). Dit heeft effect op de
nominatie van emotionele problemen als onderwerp voor bespreking
tijdens het consult. Zoals de kwantitatieve informatie in Tabel 1 laat
zien, werden in de Controlegroep emotionele problemen alleen geno-
mineerd door de patiënten en hun begeleiders; in de Lastmetergroep
gebeurde dat ook door de artsen, die reageerden op de prenominatie
van deze problemen door de patiënten op de Lastmeter. Door de epis-
temische status van de arts te wijzigen, schept de Lastmeter de affor-
dances voor de artsen om proactief (Data 3) in plaats van reactief (Data 
2) relevantie te creëren voor de bespreking van emotionele problemen 
in kanker follow-up.

2.  Of de nominatie van emotionele problemen ook leidt tot bespre-
king ervan, en hoeveel interactionele ruimte eraan wordt toegekend,
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wordt door de participanten – arts, patiënt (en begeleider) – lokaal, 
discursief geco-construeerd. Deze discursieve co-constructie kan een 
aantal beurten vereisen, met vertraagde respons aan beide zijden 
(Data 1, 2, 3).

3.  Als patiënten emotionele problemen te berde brachten, reageerden
de artsen in onze data niet door over te gaan op therapy talk (Weiste
& Peräkylä, 2015). Zij richtten zich erop – zowel in de Controlegroep
als in de Lastmetergroep – het probleem van de patiënt op te lossen,
waarbij ze zich conformeerden aan de institutionele taak en de epis-
temische rol die patiënten associëren met de oncoloog. Als patiënten
bijvoorbeeld angst voor recidief ter sprake brachten, richtten de art-
sen zich niet op het bespreken van de emotionele aspecten van angst,
maar brachten ze hun epistemische rol/medische expertise in stel-
ling om de angst weg te nemen (Data 2; zie bijvoorbeeld ook Beach &
Dozier, 2015).

4.  Patiënten zien hun emotionele problemen niet altijd als relevant
voor bespreking met deze arts (oncoloog) in dit consult (Biddle et al.,
2016; Sacks, 1975). Een aantal patiënten in onze studie gaf aan dat zij 
er de voorkeur aan geven zulke dingen te bespreken met hun dierba-
ren (o.a. patiënt in Data 3) of met de huisarts; zij zien de oncoloog als
verantwoordelijk voor het monitoren van hun biomedische status, in
overeenstemming met zijn/haar epistemische rol. Een patiënt formu-
leerde dit expliciet toen de arts hem vroeg of er nog vragen waren:
‘nou niets eh in jouw gebied’. Dus of oncologen de aangewezen per-
soon zijn om de psychosociale problemen van patiënten te monitoren
is geen uitgemaakte zaak. Misschien moet dit worden overgelaten aan
andere medische verzorgenden, zoals bijvoorbeeld de huisarts of de
oncologisch-verpleegkundige.

5.  Tenslotte, bij het bespreken van de relevantie van emotionele of biome-
dische issues, of het gebrek daaraan, gebruikten arts en patiënt zowel
in de Controlegroep als in de Lastmetergroep elk hun eigen kennis en
expertise; de artsen vertrouwden op hun medische kennis en ervaring,
en de patiënten vertrouwden op kennis die ze vanuit verschillende bron-
nen hebben vergaard, variërend van het internet, tot bijsluiters bij medi-
cijnen, hun eigen (lichamelijke) ervaring en de ervaringen van vrienden
en familie (Data 2, Data 3). Als arts en patiënt in onze data van mening
verschilden en dus een dispreferred response gaven, formuleerden zij 
hun antwoorden met grote omzichtigheid (indirectness strategies), in
een niet-aflatende interactionele inspanning om gezichtsverlies van de
ander te vermijden of te verzachten (Data 2, Data 3).
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5. Limitaties en verder onderzoek

Deze studie maakt gebruik van een kleine dataset en kan als zodanig niet 
worden onderbouwd met statistische analyses, noch kunnen er brede ge-
neralisaties uit worden getrokken. Fijnmazige analyse van de data laat ech-
ter wel zien hoe de discussie van emotionele problemen wordt geco-con-
strueerd door arts en patiënt en dat discussietools als de Lastmeter impact 
hebben op hoe een dergelijke interactie verloopt.

In een vervolgonderzoek kunnen eventuele ongewenste bijeffecten van 
het gebruik van de Lastmeter worden onderzocht, zoals een te groot ver-
trouwen op de compleetheid ervan, en effecten op de duur van het consult.

Dank
Wij bedanken alle artsen, patiënten en begeleiders die aan deze studie heb-
ben deelgenomen en de anonieme reviewers voor hun waardevolle en con-
structieve feedback.

Noten

1  Voor mogelijke oorzaken hiervoor, zie Van der Laaken & Bannink (under review).
2  Zhou et al. (2015) zouden de nonverbale reactie van de arts (zijn grinnik) misschien heb-

ben gemist, aangezien zij werkten met audio-opnamen.
3  In sommige consulten benoemen de artsen expliciet de verandering die de Lastmeter 

brengt in hun epistemische status, bijvoorbeeld als Dr D zegt: Kijk, ik hoef ook niet meer 
te vragen hoe het met u gaat, want eh: u heeft dit al inge°vuld° ((houdt LM omhoog))
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Appendix A: Transcriptieconventies

P : positie van de uiting in de sequentie
Dr : arts
Pt : patiënt
Cp : begeleider
((    )) : contextuele informatie; metacommentaar
[ : overlappende uitingen
= : onmiddellijk volgende uiting
(.) : pauze
(2.1) : getimede pauze
<     > : langzamer dan omgevende uitingen
>     > : sneller dan omgevende uitingen
° ° : zachter dan omgevende uitingen
onderstreept : nadruk door volume, toonhoogte etc.
: : voorafgaande klank duidelijk verlengd
.hh : hoorbare adem
↓ : dalende intonatie
↑ : stijgende intonatie
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