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Summary

This thesis contains a descriptive pilot-study which examines how patients
during gynaecological consultations express their needs for information, and
how they present their concerns regarding two culturally sensitive issues
which play an important role in the gynaecological setting, i.e., malignancy
and sexuality. Subsequently, we examine how physicians react to these
patient initiatives and what in turn the subsequent patient reactions are.

Gbdpter 1 provides a general overview of the dissertation. After
presenting the general subject of this thesis, it stans with a review of the
literature on patient participation in medical interactions. Results of
correlational studies have revealed the importance of patient involvement in
medical interviews with respect to patient satisfaction, compliance and
health outcomes. However, despite these benefits, we know from observa-
tional studies that patients as well as physicians are not very supportive
regarding an active patient contribution during medical consultations. We
view this finding as a reflection of the working of professional power in
doctor-patient relationships: the asymmetry of knowledge and authority
allows doctors to disseminate medical expertise against and at the expense
of lay forms of understanding and this seems to be accepted by patients as
part of the 'ceremonial order' of the clinic.

Studies on gender issues in patient participation have indicated that
women are more participative than men in medical consultations. They ask
more questions and present their complaints in greater detail. An explana-
tion for this phenomenon is the difference in social position between the
sexes. Due to their role as caregivers, women may have more expertise and
responsibility with regard to matters relating to health and illness. Another
explanation for female patients' more active contribution is the difference
in conversational styles between the sexes. Women tend to use a style
which focalizes on making connections whereas men use a more instru-
mental conversational style to protect their independence and negotiate
status. Asking questions and presenting problems to the doctor may be less
problematic for female patients, as they experience it as a way to
strengthen their relationship, while for male patients it means admitting to
be dependent.

Female patients' contributions are twice as often negated by phys-
icians than those of men, especially in consultations with male physicians.
This finding is related to structures of domination based on both pro-
fessional power and gendered power. Due to professional power, physicians
can determine patients' understandings as irrelevant for further consider-
ation. This may have negative consequences for women in particular, as
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doctors are generally not very well informed about women's lifeworld and
its influence on the origin of health problems. Gendered power plays a role
as the clash of conversational styles between a female patient and a male
doctor will have negative consequences for women, as a result of the power
imbalance between the sexes.

Having reviewed the literature on patient participation in medical
interviews, we motivate our choice for examining gynaecological interac-
tions. The typical configuration of the gynaecological consultation in the
Netherlands, the female patient - male physician dyad, in combination with
its medical domain, the pelvic floor, makes it a setting in which structures
of domination and subordination based on professional power and gendered
power are particularly evident. We may therefore expect communicational
problems to be particularly apparent within this context. Nevertheless, few
research has been conducted into the actual interaction between the
participants of gynaecological consultations.

The overview continues with a review of the literature on the rela-
tionship between women's social position and socialization and the origin
of women's complaints. In the Netherlands, this knowledge has resulted in
the development of Wo«wttA«//werZem«g', health care which focuses on
encouraging women's autonomy. In order to assess the effectiveness of the
interactional patterns observed in this thesis, we draw on two important
procedures of 'wowwttAtt/pw/erawg', i.e., taking women's definition of
their problems seriously and respecting their lay knowledge.

The overview continues with an explanation for choosing conversa-
tion analysis as a research method. Conversation analysis provides a
systematic approach to the study of talk as a topic in its own right and
offers the opportunity to identify the various forms of mutual participation
that affect the course and direction of the interaction. Subsequently, the
sample and data-collection of the three studies reported in this thesis are
described. The data are based on literally transcribed audiotapes of 32
gynaecological consultations of five male gynaecologists and 15 female
patients. Moreover, it is shown how the research questions were specified
during the phase of data-collection. This specification resulted in three
behaviours which were examined in detail in separate studies: seeking
information (study 1), expressing concerns about malignancy (study 2) and
talking about sexuality (study 3). Whereas chapter 1 discusses the broad
outline and main results of these three studies, the chapters 2, 3 and 4
discuss these studies in detail.

Cfttfpter 2 offers a systematic analysis of patients' information-
seeking actions and physicians' responses. It shows that the patients in our
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data generally try to get information by asking direct questions. Most of
these questions are formulated in specific proposal form. General questions
are seldom identified. The patients are especially active in asking questions
about treatment, particularly about the nature and procedures of a recom-
mended treatment and about the impact of treatment on their lives. Topics
such as causal aspects of complaints, results of examinations and the
working of the reproductive organs are less frequently the subject of
information-seeking. Besides these direct questions, more indirect patient
behaviours aimed at acquiring information are observed. Patients try to
elicit new information, elucidation or confirmation from doctors by means
of story-telling finished with a lay conclusion, interrogative utterances
which are expressed at prior 'news' given by the physician, motivations to
explain why an earlier question has been asked, repetitions of physicians'
statements and tag-questions. Not only are causal aspects of complaints,
results of examinations and the working of the reproductive organs less fre-
quently the subject of patients' information-seeking actions, they are also
more often addressed by means of these indirect strategies. Patients'
initiatives are generally successful in eliciting information from the phys-
icians. All direct requests for information are answered and also the subtle,
more indirect requests for information generally appear to be successful in
alerting the physician to the need for (more) information or confirmation.
Only the indirect requests for information regarding the causes of com-
plaints that are formulated as a story with a conclusion - mostly a lay
theory on the cause of the trouble - run the risk of being negated by the
physicians. Circumvention especially occurs when patients present such
lay-theories on moments that do not 'fit' with the doctor's medical agenda.
Patients always react to physicians' negation of their lay theories with new
indirect efforts to make their point, which are generally negated again.

C^rfpter 3 describes how patients express their anxiety for malignan-
cy during the gynaecological consultations that are observed and how
gynaecologists react to these expressions of anxiety. Patients generally
present their fear in rather indirect ways, e.g., by implicitly alluding to the
possibility of having cancer, by mentioning relatives or friends who have
(had) cancer, or by pressing for more drastic medical intervention. Phys-
icians have three ways of reacting to patients' indirect anxiety expressions.
First, their most common reaction is providing reassurance immediately, in
the form of information-delivery. Mostly, the interactional pattern stops
after this reassurance, but in some instances patients provide new indirect
anxiety expressions regarding malignancy at a later moment in the same
consultation. Secondly, another physician reaction in our study sample to
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patients' indirect anxiety expressions is exploration. Explorations always
resak is more overt expressions of patients* concerns, which are followed
by reassurances, that is, fragments of information-delivery. Then the imer-
actios switches to another topic. A third physician reaction to patients'
indirect emotional expressions is negating them. After a negation, we
observe patients remming to their point. These new indirect anxiety
expression are once more negated, which again elicits indirect anxiety
expressions. In this way an interactional bop is developed which finally
ends up with a reassurance from the physician. The physician strategy of
negating patients' indirect anxiety-expressions occurs when the patients*
concerns are not 'properly' addressed from a medical point of view.

C&zpter ¥ describes how the patients and the physicians in our
sample use specific procedures to introduce and further address issues
relating to sexuality. Four major strategies in discussing this issue are
identified: delay, avoidance, depersonalization and tuning. Patients delay the
topic of sexaality by introducing sexual problems after the 'reason-for-
contact-complaint' has been discussed. They can also delay the presentation
of problems relating to sexual dysfunctioning to follow-up consultations.
Physicians sometimes react to patients' presentation of sexual problems by
delaying them to a subsequent meeting. Both physicians and patients delay
the delivery of potentially delicate terms concerning sexual practices by
using 'expressive caution' through pauses and hesitations, before touching
upon potentially delicate topics. Another major strategy that people use
when talking about sexuality in the gynaecological consultations is avoid-
ance of delicate terms. They avoid the use of explicit terms referring to
sexual activities and to the female reproductive organs, they completely
omit delicate terms or they only refer in terms of pronouns ('it', 'that') to
items relating to sexuality, once these have been mentioned. The interac-
tion between gynaecologist and patient regarding sexuality is also per-
meated by depersonalization: speech that loosens the link between the
person and her most private actions and bodily aspects. The two principles
governing the construction of depersonalized talk are nominaiizing and the
substitution of definite articles for personal pronouns before delicate
organs. We have observed both speakers adopting each other's styles of
speaking regarding delicate issues - a phenomenon which we called 'tuning'.
In that way, the delicacy of the subject of sexuality is jointly produced by
both participants of the gynaecological consultations. In this study we
observed that the doctors had (and got) the power to determine the
vocabulary regarding women's reproductive organs and their sexual behav-
iours. As a result of the 'tuning' mechanism, physicians' implicit ways of
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speaking seem to discourage women from describing in more detail their
problems relating to sexuality.

After summarizing the main results, chapter 1 continues with a
general discussion. In this discussion it is argued that, in contrast to the
findings of most studies on patient participation, the patients in the present
inquiry are active participants of medical interviews. Although they do not
dispose of equal interactional resources and skills as physicians, they have
all kinds of, more and less direct, methods to influence the course of the
interaction. In this way they generally succeed in seeking information,
displaying their lay-knowledge and getting attention for their concerns.
When their requests for information or concerns are subject to distortion,
they continually repeat their understandings, attempting to establish their
authority and interactional rights regarding their own health and well-
being.

The extent of directness of patients' speech seems to depend on the
topic under consideration. The patients in our research are more active and
direct in seeking information when aspects of treatment are the subject of
discussion than in the case of aetiological and diagnostic aspects of their
complaints. This finding is explained by referring to women's specific social
position, in which they are the people most responsible for the care of
household and children. Information about how a treatment, e.g. a
laparoscopy or a hysterectomy, will interfere with their social and family
life, might be more important for women than information on any other
topic, as they need it to decide how daily practical tasks can be continued
as normally as possible.

Patients' indirectness in case of aetiological and diagnostic aspects of
their complaints is explained by drawing on the power imbalance between
patients and physicians based on professional and gender inequality. These
topics address the medical domain of knowledge and may challenge the
physician's authority. Implicit ritual constraints connected with the power
imbalance between professionals and laypersons, may discourage patients
from using direct formulations to solicit information regarding aetiological
aspects of their complaints. We argue that this is valid for female patients
in particular, as women, resulting from their minority position compared
to male physicians, will use a conversational style which focuses on con-
firming the doctor's competence. Another explanation which is given for
patients' relatively little and inarticulate speech concerning the cause of
their complaints is the psychological process of avoidance. Patients may be
ambivalent in talking about these issues. On the one hand they wish to go
into them because it could reduce their concerns; on the other they tend to
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repress them, because they are afraid of having their anxious suppositions
affirmed. These factors, power based on professionalization and gender and
the psychological mechanism of avoidance, are also used to explain patients'
indirectness regarding the expression of concerns relating to malignancy.

In our sample of gynaecological consultations, issues relating to
sexuality are, in a massively recurrent manner, avoided or approached very
carefully by both participants. It is argued that the interactional devices
that we identified are ways of speaking to mark 'precarious' topics in
interactions. Once a topic is marked as delicate, this topic is turned into a
matter which is in need of being formulated cautiously and discretely. This
is apparent in our data as patients copy physicians' devices and vice versa.
The indirectness that we observed in case of issues relating to sexuality is
related to the cultural taboo on talking about sex.

The observations in this select group of physicians do not support
the observation in research on patient participation that physicians mostly
actively inhibit patients from presenting their views or evade responding to
what patients say. Thus, in most interactional patterns that we observed
the two criteria of VroKWCT̂ «/pwr/em«g' underlying this research, that is,
respecting women's lay knowledge and taking seriously their problems,
were met. However, four patterns are identified in which these criteria of
'wo«wew/)«/j(n;eriening' did not come out well. This is when physicians
disregard patients' information about the nature and cause of their com-
plaints, disregard patients' concerns about having malignancy; switch
immediately to information-delivery after patients' presentation of concerns
about having cancer without exploring them; use a neutral and veiled
vocabulary regarding sexuality. The occurrence of these patterns is
explained in terms of professional power and gendered power. It is argued
that these interactional patterns do not support the aim of 'z/ro«wen£«/p-
t*rfemwg', i.e. helping women to take more control over their health, as
part of taking more control over their life. We assume moreover, that the
way women's concerns and knowledge are dealt with within these patterns
may finally result in a decrease in patient satisfaction, compliance and even
in health outcomes.

After this discussion, some recommendations for future research are
given. The findings of the present research generate hypotheses which
could be tested in a study with a more representative sample, in which
patient and physician gender are varied. The chapter finishes with some
recommendations for practice which aim at integrating the objectives of

A / / g ' within gynaecological practice.
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Samenvatting

Deze dissertatie vormt het verslag van een beschrijvende pilot-studie waarin
is onderzocht hoe patiënten tijdens gynaecologische consulten hun behoefte
aan informatie uiten, en hoe zij hun zorgen presenteren ten aanzien van
twee cultureel beladen onderwerpen, namelijk kanker en seksualiteit.
Vervolgens is bestudeerd op welke wijze artsen reageren op deze initiatie-
ven van patiënten en wat de daaropvolgende reacties van patiënten zijn.

•Hbo/i/st«£ / geeft een algemeen overzicht van de gehele dissertatie.
Het hoofdstuk begint met een samenvatting van de literatuur over partici-
patie van patiënten in medische interacties. Resultaten van correlationele
studies hebben aangetoond dat een actieve deelname van patiënten aan de
interactie in medische consulten een positief effect heeft op de tevredenheid
van patiënten, op hun compliance en zelfs op hun herstel. Observationele
studies hebben echter laten zien dat patiënten over het algemeen niet erg
actief participeren in medische gesprekken en dat artsen de inbreng van
patiënten weinig op prijs stellen en veelal afkappen. Deze fenomenen
worden verklaard vanuit de professionele machtspositie van artsen. Deze
stelt artsen in staat hun medische expertise te laten domineren over de
leken-informatie van patiënten. Patiënten conformeren zich aan deze gang
van zaken: zij houden zich, evenals de artsen, aan de 'ceremoniële orde' van
de kliniek.

Studies naar sekse-verschillen in de participatie van patiënten aan
medische gespreksvoering hebben aangetoond dat vrouwelijke patiënten een
grotere inbreng hebben tijdens consulten dan mannen. Zij stellen meer
vragen en presenteren hun klachten op uitgebreidere wijze. Een verklaring
voor dit verschijnsel is het verschil in sociale positie tussen de seksen. De
verzorgende rol die veel vrouwen vervullen maakt wellicht dat zij een
grotere expertise en verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van zaken als
gezondheid en ziekte. Een andere verklaring berust op het verschil in
conversationele stijl tussen de seksen. Vrouwen hebben doorgaans op basis
van hun socialisatie een meer emotionele stijl aangeleerd die gericht is op
het tot stand brengen en onderhouden van relaties, terwijl mannen een
meer instrumentele conversationele stijl hebben aangeleerd waarin het
handhaven van onafhankelijkheid en status voorop staat. Vanuit dit
gezichtspunt is het stellen van vragen en het presenteren van problemen
aan de arts wellicht minder problematisch voor vrouwelijke patiënten
aangezien zij dit opvatten als een versterking van de onderlinge relatie,
terwijl dit voor mannelijke patiënten juist het erkennen van afhankelijkheid
en statusverlies betekent.
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De bijdragen van vrouwelijke patiënten tijdens consulten worden twee maal
zo vaak genegeerd als die van mannelijke patiënten, met name in consulten
met mannelijke artsen. Deze bevinding uit de literatuur wordt verklaard op
basis van professionele macht en macht in termen van gender. Op basis van
hun professionele macht kunnen artsen de lekenkennis die patiënten naar
voren brengen als onbelangrijk duiden en verontachtzamen. Dit zal bij
vrouwelijke patiënten eerder gebeuren omdat artsen doorgaans weinig op
de hoogte zijn van de leefwereld van vrouwen en de invloed daarvan op het
ontstaan van klachten van vrouwen. Macht op basis van gender speelt
eveneens een rol. In gespekken tussen een vrouwelijke patiënt en een
mannelijke arts is sprake van een 'clash' van conversationele stijlen. Deze
werkt negatief uit voor vrouwen, tengevolge van het machtsverschil tussen
de seksen.

Na deze uiteenzetting over de activiteit van patiënten in consulten en
de gender-aspecten daarbinnen, wordt gemotiveerd waarom gekozen is voor
het gynaecologische consult als object van onderzoek. In gynaecologische
consulten in Nederland zijn de twee gesprekspartners doorgaans een
vrouwelijke patiënt en een mannelijke arts. Dit, in combinatie met de notie
dat gynaecologische consulten handelen over typisch vrouwelijke klachten,
deed ons verwachten dat de inbreng van patiënten in gynaecolische consul-
ten risico loopt te worden verontachtzaamd. Er is echter nauwelijks onder-
zoek verricht naar de interactie tussen patiënten en artsen binnen deze
specialistische context.

Het hoofdstuk vervolgt met een samenvatting van de literatuur over
de relatie tussen de sociale positie en socialisatie van vrouwen en het
ontstaan van gezondheidsklachten. Het machtsverschil tussen de seksen, de
aard van huishoudelijk werk en de plicht tot zorgzaamheid zijn zaken die
onderdeel vormen van de dagelijkse werkelijkheid van vrouwen. Deze
factoren beïnvloeden het ontstaan van gezondheidsklachten van vrouwen
en de wijze waarop zij hiermee omgaan. De kennis op dit terrein heeft in
Nederland geleid tot het ontstaan van het fenomeen vrouwenhulpverlening.
De in dit onderzoek geobserveerde interactionele patronen worden geëvalu-
eerd aan de hand van een tweetal uitgangspunten van vrouwenhulpverle-
ning, namelijk het serieus nemen van de probleemdefinitie van patiënten en
het respecteren van lekenkennis.
Hierna wordt beargumenteerd waarom gekozen is voor conversatie-analyse
als methode van onderzoek. Conversatie-analyse biedt een aantal zorgvuldig
empirisch onderbouwde analytische concepten waarmee de wederzijdse
invloed van de gespreksdeelnemers op eikaars interactioneel handelen
zichtbaar kan worden gemaakt. Vervolgens worden de onderzoekspopulatie
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en de methode van dataverzameling beschreven. De data bestaan uit
letterlijke transcripties van 32 op audiorecorder opgenomen consulten
tussen vijf mannelijke gynaecologen en 15 vrouwelijke patiënten. Tijdens de
fase van dataverzameling vond een toespitsing van de onderzoeksvragen
plaats die resulteerde in drie afzonderlijke studies. Hoofdstuk 1 behandelt
de grote lijnen en belangrijkste resultaten van deze studies. In hoofdstuk 2,
3 en 4 wordt uitgebreid op de verschillende studies afzonderlijk ingegaan.

ifoo/cfst«& 2 bevat een systematische analyse van de informatie-
zoekende handelingen van patiënten en de antwoorden daarop van artsen.
De analyse laat zien dat de patiënten in onze data meestal aan informatie
proberen te komen via het direct stellen van vragen. Deze vragen zijn
doorgaans geformuleerd als 'specific proposals'. Ze bevatten een specifieke
veronderstelling. De patiënten in ons onderzoek zijn met name actief in het
zoeken naar informatie over de aard en de procedure van de behandeling en
over de gevolgen van de behandeling voor hun dagelijks leven. Over de
oorzaak van de klacht, de resultaten van medische onderzoeken en de
werking van de voortplantingsorganen worden veel minder vragen gesteld.

Behalve de directe manier van vragen stellen blijken patiënten ook
indirecte strategieën in te zetten om aan (meer) informatie te komen. Dit
gebeurt bijvoorbeeld door een verhaal te venellen dat beëindigd wordt met
een leken-conclusie, door vragende uitroepen te formuleren nadat de arts
bepaalde informatie heeft gegeven, door een motivatie te geven voor een
eerder gestelde vraag, of door een uiting van een arts gewoon te herhalen.
Deze indirecte strategieën treffen we vooral aan bij informatie-zoekende
handelingen die betrekking hebben op de oorzaak van klachten en op de
uitslagen van medische onderzoeken.

De informatie-zoekende initiatieven van patiënten, zowel de directe
als de indirecte, worden vrijwel altijd beantwoord. Alleen de indirect
geformuleerde vragen die betrekking hebben op de oorzaak van de klacht
en die geformuleerd zijn als een verhaal met een leken-conclusie, lopen het
risico genegeerd te worden. Omzeiling van dergelijke uitingen vindt met
name plaats wanneer zij geformuleerd worden op momenten die niet
aansluiten bij de medische agenda van de arts. Uit de data blijkt dat de
patiënten op een verontachtzaming van hun lekenkennis reageren met het
geven van nieuwe indirecte vragen, waarin ze opnieuw hun opvattingen
over de oorzaak van hun klacht verpakken.

fJbo/üsttt& 3 beschrijft hoe de patiënten hun zorgen over het hebben
van kwaadaardige aandoeningen uiten en hoe de artsen hierop reageren. De
patiënten blijken hun angst steeds op zeer indirecte wijze naar voren te
brengen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door impliciet te refereren aan het
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hebben van kwaadaardige afwijkingen, door derden te noemen bij wie
kanker geconstateerd is of door aan te sturen op drastischer medisch
ingrijpen. De artsen in ons onderzoek blijken drie verschillende manieren
te hebben om te reageren op deze impliciete uitingen van bezorgdheid. De
eerste, en meest voorkomende manier is direct geruststellen, middels het
geven van informatie. De interactie over de zorgen van de patiënt stopt
hierna meestal. Soms blijken patiënten later in het consult terug te komen
met nieuwe indirect geformuleerde uitingen. Een tweede manier waarop
artsen reageren op de bedekte angstuitingen van patiënten is het exploreren
ervan. Exploraties blijken altijd te leiden tot het openlijk uiten van zorgen
over kanker, waarop artsen weer reageren met het geven van geruststelling
in de vorm van informatie. Het gesprek verandert vervolgens van onder-
werp en er wordt door de patiënt niet meer op de angst teruggekomen. Een
derde type reactie op bedekt geformuleerde zorgen ten aanzien van kanker
is het volledig negeren ervan. Na een dergelijke reactie blijken patiënten
altijd nieuwe indirecte angstuitingen te formuleren die opnieuw genegeerd
worden. Uiteindelijk eindigt deze interactionele 'loop' met een geruststel-
ling van de kant van de arts. Dit laatste interactiepatroon treedt vooral op
wanneer de zorgen van de patiënten gepresenteerd worden op momenten
die de medische agenda verstoren.

Hoo/ifo«& 4 beschrijft hoe de aan het onderzoek deelnemende patiën-
ten en artsen de introductie en verdere bespreking van onderwerpen op het
vlak van seksualiteit organiseren. Er zijn vier strategieën in het spreken
over dit onderwerp geobserveerd: uitstel, vermijding, depersonalisatie en
'tuning'. Patiënten blijken de presentatie van hun klachten op het gebied
van seksualiteit uit te stellen totdat het gespek over hun 'eigenlijke' klacht
is afgerond. Soms brengen ze seksuele problemen pas in een later consult
naar voren. De artsen stellen de bespreking van naar voren gebrachte
seksuele problematiek nogal eens uit naar een later consult. Ook binnen de
gesprekken over seksualiteit vindt uitstel plaats. Zowel de patiënten als de
artsen blijken systematisch te aarzelen of te pauzeren voor het benoemen
van potentiële delicate termen die betrekking hebben op seksualiteit. Een
andere strategie die de respondenten in dit onderzoek gebruiken tijdens het
spreken over seksualiteit is vermijding. Zij gebruiken eufemismen ('van
onder') in plaats van expliciete termen, laten potentieel delicate termen
helemaal weg of verwijzen ernaar met behulp van voornaamwoorden {'het',
'dat'). Verder worden de gesprekken over seksualiteit gekenmerkt door
depersonaliserend taalgebruik, zoals het hanteren van nominalisaties
('tijdens het gebeuren zelf in plaats van 'wanneer u gemeenschap hebt') en
het gebruik van lidwoorden in plaats van bezittelijke voornaamwoorden
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voor 'delicate' lichaamsdelen ('de vagina' in plaats van 'uw vagina'). Ten-
slotte is geobserveerd dat de gespreksdeelnemers eikaars wijze van spreken
over seksualiteit overnemen - een fenomeen dat als 'tuning' wordt aange-
duid - waarmee zij het onderwerp van discussie gezamenlijk als precair
definiëren. In deze studie observeerden we dat artsen de macht hebben (en
krijgen) om het vocabulaire ten aanzien van de voortplantingsorganen en
het seksuele gedrag van vrouwen te bepalen. Hun impliciete taalgebruik
resulteert, ten gevolge van de werking van 'tuning', in het nauwelijks
bespreekbaar gemaakt worden van klachten op het gebied van seksualiteit.

Na een samenvatting van de resultaten van deze drie studies vervolgt
hoofdstuk 1 met een algemene discussie. In tegenstelling tot de resultaten
van eerdere observationele studies, suggereren de resultaten van dit onder-
zoek dat patiënten wel degelijk actief participeren in consulten, zij het
veelal op bedekte wijze. Hoewel zij niet beschikken over gelijkwaardige
interactionele middelen als de artsen, blijken patiënten allerlei subtiele
strategieën in te zetten om het verloop van de interactie te beïnvloeden en
om hun kennis naar voren te brengen. Wanneer hun inbreng verontacht-
zaamd wordt, blijven zij hun standpunten herhalen, daarmee aangevend dat
zij hun klachten serieus genomen willen zien.

De mate van directheid van de inbreng van patiënten lijkt samen te
hangen met het onderwerp dat besproken wordt. Men is actiever en
directer in het zoeken naar informatie wanneer het gaat om zaken die
samenhangen met de behandeling dan wanneer het gaat om diagnostische
en etiologische aspecten van klachten. Deze bevinding wordt verklaard
vanuit de sociale positie van vrouwen, waarin de verantwoordelijkheid voor
de zorg voor huishouding en gezin een centrale plaats heeft. Wellicht is
informatie over de behandeling voor veel vrouwen belangrijker dan welke
andere informatie ook, aangezien zij deze nodig hebben om ervoor te
zorgen dat hun dagelijkse praktische taken zo goed mogelijk gecontinueerd
worden.

De indirectheid van patiënten waar het etiologische en diagnostische
aspecten van hun klachten betreft, wordt verklaard vanuit de werking van
professionele macht en 'gender macht'. Impliciete regels samenhangend met
de 'ceremoniële orde' van de kliniek maken wellicht dat patiënten voor
indirecte strategieën kiezen wanneer het gaat om onderwerpen die direct
het medisch domein betreffen. Dit zal in het bijzonder voor vrouwelijke
patiënten gelden aangezien zij, vanuit hun minoriteitspositie ten opzichte
van een mannelijke arts, zich bedienen van een spreekstijl die gericht is op
het bevestigen van de competentie van de arts. Een andere verklaring die
wordt genoemd voor de indirectheid van patiënten ten aanzien van oorza-
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kelijke aspecten van hun klachten is vermijdingsgedrag. Aan de ene kant
wenst men geïnformeerd te zijn, aan de andere kant loopt men het risico
angstige voorgevoelens bevestigd te horen. Deze factoren, macht op basis
van professionalisering en gender en het psychologische mechanisme van
vermijding, worden ook gebruikt ter verklaring van de indirectheid van
patiënten waar het het uiten van zorgen over kanker betreft.

In het spreken over seksualiteit blijken beide gespreksdeelnemers
indirecte strategieën te hanteren. Deze strategieën worden gezien als een
manier om de delicaatheid van een onderwerp te definiëren. Wanneer een
onderwerp eenmaal als precair geduid is door een van de gespreksdeelne-
mers, dan wordt het een onderwerp waarover voorzichtig en discreet
gesproken hoort te worden. De indirectheid in het spreken over seksualiteit
wordt verklaard door te verwijzen naar het culturele taboe dat nog steeds
op dit onderwerp rust.

De bevinding uit eerdere studies dat de inbreng van patiënten, en met
name van vrouwen, tijdens medische consulten veelal wordt genegeerd, kan
niet bevestigd worden op basis van onze gegevens. In de meeste gevallen
blijken de artsen de vragen van de patiënten te beantwoorden en hen gerust
te stellen ten aanzien van hun zorgen. Desondanks is een aantal interactie-
patronen geconstateerd waarin de probleemdefinitie en de lekenkennis van
patiënten niet worden gerespecteerd. Dit is het geval wanneer indirecte
vragen van patiënten over de oorzaak van hun klacht worden verontacht-
zaamd, wanneer hun zorgen over het hebben van kanker worden gene-
geerd, wanneer onmiddellijk wordt overgegaan tot het geven van informatie
na angstuitingen van patiënten zonder deze te exploreren, en wanneer de
gynaecoloog seksuele problematiek duidt in verhullende terminologie. Het
optreden van deze patronen wordt gezien als een gevolg van de werking
van professionele macht en macht op basis van gender. Betoogd wordt dat
deze interactie-patronen niet stroken met de uitgangspunten van vrouwen-
hulpverlening en wellicht ook een negatief effect zullen hebben op de
tevredenheid, de compliance en het herstel van patiënten.

Na de discussie volgt een aantal aanbevelingen voor verder onder-
zoek. Onder meer wordt gepleit voor toetsing van de resultaten van dit
onderzoek in een grootschaliger studie naar interactie in medische consul-
ten, waaraan patiënten en artsen van beide seksen deelnemen. Het hoofd-
stuk wordt besloten met een aantal praktische aanbevelingen die gericht
zijn op training van gynaecologen in het toepassen van de uitgangspunten
van vrouwenhulpverlening.
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