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‘Leeg’ luisteren

Jacqueline Blase
adviseur patiëntencommunicatie

Nederlandse Nefrologiedagen – 29 maart 2017

Disclosure

Hoor je?

Doe eens even je ogen dicht en luister wat je 
allemaal hoort.

Waar hoor je het? In deze ruimte? Buiten deze 
ruimte? In jezelf? Nog ergens anders? 

‘Beleef’ de ruimte door te luisteren. 

Horen en luisteren
Je kan prima horen zonder te luisteren, maar om actief te 
kunnen luisteren heb je toch echt je gehoor nodig. De koers van 

de AEX is 
vandaag 3 
punten lager 
gesloten

Ja ja
Ik hoor 
je….

Ik maak me 
echt zorgen 
over haar, 
heb jij er nog 
over 
nagedacht?

Van 1 tot 10…

Hoe belangrijk vind jij het dat er naar je 
geluisterd wordt? 

Hoe luister jij naar een ander?

Luisteroefening

A en B
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5 luisterniveau’s
1. Negeren; je luistert gewoon niet
2. Doen alsof
3. Selectief luisteren; je hoort alleen dat wat je wilt
4. Luisteren met aandacht; je let vooral op de woorden die iemand zegt;

5. Empathisch luisteren
o de intentie om de ander te begrijpen

o zoeken naar de mogelijkheden om de ander echt te begrijpen

o meevoelen (gevoelsmatig en verstandelijk begrip hebben en tonen).

Empathisch luisteren
1. De inhoud nazeggen (‘papegaaien’), 

je laat daarmee zien dat je met je aandacht bij het gesprek bent 

2. De inhoud herformuleren (samenvatten, parafraseren)
“begrijp ik goed dat…”, ‘Ik hoor je zeggen...”

3. Je gevoel laten zien; (je spreekt je rechterhersenhelft aan);
“Wat doet dat met je”, “Ik kan zien dat het je raakt”, ‘Wat een heftige
ervaring moet dat zijn geweest” 

4. Een combinatie van 2 en 3
je herformuleert de inhoud en je laat je gevoel zien.

Wat levert luisteren op?

Wat levert luisteren je op?

Wat levert luisteren op

• Je bouwt aan vertrouwen en respect 
• Je geeft de ander ruimte om twijfel, 

spanning of emoties te delen
• Je faciliteert openheid en het delen van 

informatie 
• Je helpt mee om een omgeving te creëren 

waarin samenwerken om problemen op te 
lossen de normaalste zaak van de wereld is

Luister eens

Naar het verhaal van de man met de pet

Luisteren 
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Luisteren? Ronnie zegt:

“Uiteindelijk wil je 
gewoon gehoord 
worden”
“Hoe komt het dat mensen tevreden kunnen zijn over 
de zorg als een operatie is mislukt en klagen als ze 
beter worden?”

Luisterfouten

• iemands zinnen 
afmaken 

• iemand in de rede 
vallen, bijvoorbeeld 
met "ja, maar" 

• een gesprek snel van 
onderwerp 
veranderen ("dat doet 
me denken aan...")

Actief luisteren (LSD)

Luisteren, samenvatten, 
doorvragen

Je kunt actief luisteren en dit ook 
laten zien door: 
• te reageren, 
• samen te vatten, 
• verder te vragen, 
• begrip te tonen, 
• jouw gevoel toe te voegen. 
• een aandachtige houding. 

Luisteren is échte belangstelling 
tonen.

Luisteren = kiezen

• Kiezen om iemand te willen begrijpen. 

• Kiezen om tijd te maken, hoe beperkt 
ook. 

• Kiezen om je open te stellen, 
(je ego op de gang te zetten*)

*Wees  je bewust van de aannames en overtuigingen waarmee je naar mensen 
kijkt en dat je die kunt loslaten. 

Luisteren = accepteren

Goed luisteren begint met 
het accepteren van de 
waarheid van de ander   
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Vooringenomen luisteren 
Het effect van de eerste indruk

Halo-effect Horn-effect 

We vormen (voor)oordelen over iemands karakter of geschiktheid op basis 
van een eerste indruk. 

Vervolgens gaan we volledig onbewust op zoek naar eigenschappen die 
onze eerste indruk en oordeel bevestigen. 

Hoe kan dit?

Een man en zijn zoon krijgen een 
ernstig auto ongeluk. De vader overlijdt 
ter plekke. De zoon wordt naar het 
ziekenhuis gebracht, rechtstreeks de 
operatiekamer in. De chirurg kijkt naar 
de jongen en zegt: “Ik kan deze jongen 
niet opereren, hij is mijn zoon!

De luistertest in 12 vragen

Neem bij het invullen van de test de volgende situatie in 
gedachten:

- Je bent aan het werk
- Je hebt contact met patient(en)

Bepaal je score
Tel het aantal keer dat je 4 of 5 hebt 
omcirkeld

Aantal Type/
Luistervoorkeur

Voor de stellingen 1, 2 en 3 Mensgericht

Voor de stellingen 4, 5 en 6 Handelingsgericht

Voor de stellingen 7, 8 en 9 Inhoudsgericht

Voor de stellingen 10, 11 en 12 Tijdsgericht

Welk type luisteraar ben jij? 

1. Mensgericht
2. Handelingsgericht
3. Inhoudsgericht
4. Tijdgericht

‘Luisterenergie-ondermijners’

Innerlijke 
ondermijners
• Zorgen en angsten
• Emotionele 

identificatie met het 
onderwerp

• Weerstand voelen
• Dorst of trek hebben
• Het tijdstip van de 

dag
• Hoe je fysiek voelt

Externe 
ondermijners
• Conflicten
• Visuele of 

auditieve ruis
• Overbelaste 

zintuigen
• Intermenselijke 

frictie
• Proberen alles op 

te nemen

Menselijke 
ondermijners

• Reageren op 
emotionele woorden

• Overheersende of 
zelfzuchtige 
gesprekspartners

• Mensen die geen 
rekening met jou 
houden

• Manier van praten of 
voorkomen van mensen
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De roddel
Heb je het al gehoord? Het aanvankelijke plan 
voor dit congres was om het in de Orangerie 
van Paleis Soestdijk te organiseren. Er zou na 
afloop een knalfeest gegeven worden en ze 
zouden DJ Tiesto uitnodigen om te draaien. Je 
had zelfs met hem op het podium kunnen 
staan! Er zouden eettentjes ingericht worden 
waar je kebab kon eten, oesters kon proeven, 
zelf spaghetti kon maken, en de vegetarische 
slager zou de catering doen. O ja en zou 
alleen maar Radler 0% geschonken worden.

Luistertips

Luisteren, een vak apart? Samengevat 

Tot slot en met dank - in 2 
woorden

1. Hoe was het?
2. Had jij een ‘aha’ moment?
3. Wat neem jij mee van vandaag?
4. Is er iets dat je morgen anders gaat  

doen?
5. Heb je nog iets gemist?

Jacqueline Blase
j.blase@asz.nl
0610064020


