
 

“HIER KOMT EVEN EEN KLEIN PRIKJE…” 
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Deze presentatie kan uw werk  

leuker maken en  

uw interventies effectiever 

DISCLAIMER 



BIJEFFECT MEDISCH HANDELEN 

 

Angst en pijn versterken elkaar en kunnen herstel 

na een ingreep vertragen 

 

Zou het niet prachtig zijn dat u als dokter met taal 

een medicijn in handen heeft om stress en 

spanning te kunnen weghalen bij mensen die een 

medische ingreep of interventie ondergaan. 

 

https://youtu.be/DQn32elgBaE 
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Als je mensen vertelt dat  

iets pijn  gaat doen,  

dan gaat het ook pijn doen  

 

 

 

Brein is vanuit evolutie voorgeprogrammeerd  

op waarnemen van alarmerende signalen 

 

 

 

 



COMFORT TALK= ANDERE FOCUS 

 

 

Door beleving bij de patient anders te laten zijn,  

kan patient en behandelaar er  meer ontspannen in 

staan, en verlopen procedures meer soepel 

 



ANDERE BELEVING DOOR   

 

 

 Houding te matchen met die van patient 

 Positieve en herstelbevorderende  taal gebruiken 

 Patient controle laten ervaren, vertrouwen geven 

in goede afloop 

 Protocollaire  oefeningen voor sommige ingrepen 

 Zorgverlener  die zonder  sedatie patient tot rust 

kan brengen, staat zelf al prettiger in het contact 

 

 

 

 

 



GEVOLGEN NEGATIEVE MED. ERVARINGEN 

 

 Versterking acute pijn 

 Overmatige pre-procedurele angst  

 Traumatische angst, herbelevingen  

 Acceptatie- en verwerkingsproblematiek 

 Chronische pijn (SOLK) 

 Zorg mijden of klachten negeren 

 



SEH SITUATIE 

 Kort patiënt contact, pijnlijke procedures 

 

 Taalgebruik 

 

 Doel minder stress en pijn 





COMFORT TALK = 

POSITIEF ONDERSTEUNEND PRATEN 

 ‘Comfort Talk gaat zowel over het bewust inzetten 
van positief en herstel bevorderend taalgebruik in 
de medische setting, alsook om het protocollair 
aanbieden van oefeningen voor bepaalde 
belastende ingrepen’ 

 

 Boston, Elvira Lang 

 Interventie radioloog en communicatie specialist uit 
de VS 

 Comfort Talk leidt tot minder pijn en stress en 
sneller herstel.  

 

 Deventer Ziekenhuis 
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COMFORT TALK 

POSITIEF ONDERSTEUNEND PRATEN 



COMFORT TALK 

Doel: vermijden van negatieve suggestie 
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hyperalgesia during local anesthetic injection. 
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ANTONIUS STAND VAN ZAKEN 

 Al meerdere specialisten over Comfort Talk 
gehoord/ scholing gevolgd 

 

 Onlangs incompany trainingsdag door groep uit 
Deventer aan psychologen, kinderartsen, SEH 
artsen en een anesthesioloog  

 

 Plan: december lunchmeeting AZS, ervaringen 
uitwisselen enthousiaste en/of  belangstellende 
specialisten 

 

 Toekomst: comfort-gericht thuiszorgziekenhuis? 

 

 

 

 

 



MEER WETEN? 

Eéndaagse cursusdag Patient Comfort & 

Communicatie op 11 nov en 9 dec a.s. in Soest 

www.patientcomfort.nl 

 

 

De trainers:  

 Jörgen Bruhn, anesthesioloog  

 Geert-Jan van Geffen, anesthesioloog 

 Yvette Krol, klinisch psycholoog K&J 

 Evelyn Schotborg, klinisch psycholoog volw 

 

 



TAKE HOME MESSAGE 

 

 De atmosfeer van een medische behandeling, de 

contextuele factoren, bepalen mede het verloop 

en de outcome  

 Specialisten, huisartsen en verpleegkundigen 

kunnen ze beter leren herkennen en benutten.  

 U zult merken dat u de kracht van taal in uw 

voordeel gaat benutten. 

 U kunt hier in het contact met collega’s al meteen 

mee experimenteren.  

 Comfort talk nascholing? 






