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Samenvatting 

 

Het doel van deze studie is het vaststellen van de voorwaarden waaronder een argument met 

autoriteit van een arts in medische consultatie als een redelijke en effectieve strategische 

manoeuvre beschouwd mag worden. In een consultatie is het de taak van de arts om een 

diagnose te stellen, een prognose te geven en/of een voorstel te doen voor de behandeling van 

het gezondheidsprobleem van de patiënt. 

 Hoewel de patiënt het consult aanvraagt, is hij het niet altijd meteen volledig eens met 

de medische oordelen van de arts. Soms veronderstelt de arts ook simpelweg dat de patiënt 

twijfelt aan zijn oordelen (bijvoorbeeld omdat de patiënt anders reageert dan verwacht). Om 

dergelijke (veronderstelde) twijfel of oppositie weg te nemen, kan de arts argumentatie 

aandragen. Vanuit de pragma-dialectische argumentatietheorie, die in deze studie het 

theoretisch kader vormt, kan het gesprek tussen de arts en de patiënt dan worden 

gereconstrueerd als een argumentatieve discussie. 

 Een van de argumentatieve middelen die de arts in een argumentatieve discussie in 

medische consultatie tot zijn beschikking heeft, is het aandragen van een argument met 

autoriteit. Door de consultatie aan te vragen, maakt de patiënt duidelijk dat hij de arts 

medische kennis toeschrijft. De arts kan tijdens de consultatie ter ondersteuning van zijn 

diagnose, prognose en/of advies naar deze kennis en expertise verwijzen. Hij betoogt dan in 

feite dat zijn medische oordeel aanvaardbaar is, omdat hij als arts van mening is dat het 

aanvaardbaar is. 

 Juist omdat de patiënt al medische kennis en expertise aan de arts toeschrijft, kan een 

argument met autoriteit van de arts bijzonder overtuigend zijn. Het gevaar is echter dat de arts 

zich door dit argument te gebruiken te paternalistisch opstelt; met het argument met autoriteit 

kan zijn oordelen immers ook aan de patiënt opdringen. Omdat een patiëntgerichte houding 

van de arts sinds de jaren zeventig steeds meer de voorkeur geniet, is het van belang om vast 

te stellen onder welke voorwaarden een argument met autoriteit van de arts in de huidige 

medische consultaties een redelijke en effectieve strategische manoeuvre kan vormen. Het 

vaststellen van deze voorwaarden vanuit argumentatietheoretisch oogpunt maakt ook 

duidelijk wat in een specifieke institutionele context het precieze verband is tussen de 

redelijkheid van een bepaalde strategische manoeuvre en de effectiviteit van deze manoeuvre.  

 Om de voorwaarden vast te stellen waaronder het argument met autoriteit van de arts 

als redelijk en effectief beschouwd mag worden, is zowel analytisch als empirisch onderzoek 

uitgevoerd. Het analytische gedeelte van de studie (hoofdstuk 2-5) heeft betrekking op de 

redelijkheidsvoorwaarden, het empirische gedeelte (hoofdstuk 6-8) op de 

effectiviteitsvoorwaarden. 

 

Voordat in het analytische gedeelte van de studie de redelijkheidsvoorwaarden kunnen 

worden onderzocht moeten er twee voorbereidende vragen worden beantwoord: (1) Welke 

kenmerken van medische consultatie beïnvloeden het strategische manoeuvreren in de 

consultatie? (2) Op welke wijzen kan een arts in een medische consultatie strategisch 

manoeuvreren met een argument met autoriteit? De antwoorden op deze vragen vormen de 

uitgangspunten van deze studie: ze verduidelijken hoe de context van een medische 
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consultatie een argumentatieve discussie kan beïnvloeden en hoe een argument met autoriteit 

precies bijdraagt aan een dergelijke discussie. 

 Om de kenmerken van medische consultatie in kaart te brengen (de eerste 

voorbereidende vraag), is medische consultatie in hoofdstuk 2 geanalyseerd als een 

communicatief actietype waarin argumentatie een belangrijke rol kan spelen. De initiële 

situatie, uitgangspunten, argumentatieve middelen en mogelijke uitkomsten van het 

communicatieve actietype van medische consultatie zijn bij elkaar gezet om inzicht te krijgen 

in de mogelijkheden en beperkingen bij strategisch manoeuvreren in een consultatie. 

 Op basis van deze argumentatieve karakterisering is in hoofdstuk 4 een analyse 

gegeven van het argument met autoriteit van de arts als strategische manoeuvre in medische 

consultatie. Voorafgaand aan deze analyse is in hoofdstuk 3 het argument met autoriteit 

echter eerst gedefinieerd. Daarbij wordt er een analytisch onderscheid gemaakt tussen vier 

verschillende autoriteitsvarianten die de uitkomst van een discussie kunnen beïnvloeden, 

waarvan het argument met autoriteit er een is. De andere varianten zijn: het bestaande ethos 

van een discussiepartij, zijn in de communicatie verworven ethos en het argument van 

autoriteit. Deze autoriteitsvarianten zullen in de praktijk interacteren, maar omdat elke 

variant unieke strategische voordelen heeft, is het nuttig om ze analytisch van elkaar te 

onderscheiden. 

 Een verdere analyse van het argument met autoriteit van een arts is gepresenteerd in 

hoofdstuk 4, om zo te bepalen op welke wijzen een arts met dit argument strategisch kan 

manoeuvreren (de tweede voorbereidende vraag). In de pragma-dialectische zienswijze 

streven discussiepartijen er niet alleen naar om hun verschil van mening op een redelijke 

wijze op te lossen (hun dialectische doel), maar ook om daarbij hun eigen standpunt aanvaard 

te krijgen (hun retorische doel). Hun streven om de balans te bewaren tussen deze twee 

doelen leidt tot strategisch manoeuvreren. 

 Het argument met autoriteit kan voor een arts in medische consultatie een handig 

middel zijn om zowel zijn dialectische doel als zijn retorische doel te bereiken. De keuze 

voor dit argument vormt een mogelijk gunstige selectie uit het topisch potentieel dat bestaat 

uit alle (varianten van) argumentatieschema’s. De arts kan met het argument met autoriteit 

tevens inspelen op de verwachtingen, voorkeuren en wensen van de patiënt, wat kan worden 

gezien als een aanpassing aan het auditorium. Tegelijkertijd kan het argument met autoriteit 

in medische consultatie een communicatief en interactioneel functioneel presentatiemiddel 

vormen. 

Het feit dat het gebruik van het argument met autoriteit in een medische consultatie 

geanalyseerd kan worden als een strategische manoeuvre betekent niet dat het ook altijd een 

redelijke discussiebijdrage vormt. In hoofdstuk 5, het laatste hoofdstuk van het analytische 

gedeelte van deze studie, zijn de voorwaarden vastgesteld voor het redelijk gebruik van een 

argument met autoriteit door de arts in medische consultatie. Vanuit pragma-dialectisch 

perspectief is een argument redelijk als het de specifieke deugdelijkheidsvoorwaarden vervult 

die voor dit argument gelden. Voor een argument met autoriteit van de arts betekent dit dat 

het aan de volgende voorwaarden moet voldoen: de bewijslastvoorwaarde, de 

relevantievoorwaarde, de geloofwaardigheidsvoorwaarde en de geschiktheidsvoorwaarde.  

Met het vaststellen van de specifieke deugdelijkheidsvoorwaarden voor een argument 

met autoriteit van de arts is het doel van deze studie al gedeeltelijk bereikt: de voorwaarden 

zijn vastgesteld waaronder een argument met autoriteit van een arts in medische consultatie 

als een redelijke strategische manoeuvre beschouwd mag worden. Onder welke voorwaarden 

gewone taalgebruikers dit argument als een effectieve strategische manoeuvre beschouwen, is 

onderzocht in het empirische gedeelte van deze studie (hoofdstuk 6-8). 
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Om de voorwaarden te bestuderen waaronder het argument met autoriteit van een arts een 

effectief middel vormt in het aannemelijk maken van een diagnose, prognose en/of medisch 

advies, is eerst empirisch onderzocht of gewone taalgebruikers een deugdelijk argument met 

autoriteit van de arts ook als een redelijk discussiebijdrage zien. De reden om dit eerst te 

onderzoeken, is dat dan vervolgens een eventuele positieve correlatie tussen de 

effectiviteitsbeoordeling van het argument met autoriteit door gewone taalgebruikers en de 

pragma-dialectische deugdelijkheid van dit argument kan worden vastgesteld.  

 Aan de hand van drie onafhankelijke empirische studies is de gepercipieerde 

redelijkheid van het (pragma-dialectisch deugdelijke) argument met autoriteit van een arts in 

medische consultatie getoetst in verschillende consultatieve situaties. Deze studies zijn 

besproken in hoofdstuk 6. Uit de studies blijkt dat gewone taalgebruikers het deugdelijke 

argument met autoriteit van de arts niet als even redelijk beschouwen als deugdelijke andere 

argumentatie van de arts, maar ook niet als even onredelijk als zijn drogredelijke bijdragen. 

Gewone taalgebruikers beschouwen dit argument noch als redelijk, noch als onredelijk in 

absolute zin. Dit resultaat was onverwacht, want er is vanuit pragma-dialectisch oogpunt geen 

reden om een verschil in redelijkheidsbeoordeling te verwachten tussen een deugdelijk 

argument met autoriteit en andere deugdelijke argumenten en ook eerder empirisch 

onderzoek geeft geen aanleiding om zo’n verschil te verwachten.  

 Om dit onverwachte resultaat te kunnen verklaren, is een replicatieonderzoek 

uitgevoerd. In dit replicatieonderzoek is de respondenten niet alleen gevraagd hoe redelijk ze 

het argument met autoriteit van de arts vonden, maar ook wat de reden voor hun 

redelijkheidsoordeel was. De resultaten van dit replicatieonderzoek, die te vinden zijn in 

hoofdstuk 7, tonen duidelijk aan dat gewone taalgebruikers het deugdelijke argument met 

autoriteit van de arts ‘noch redelijk, noch onredelijk’ vinden omdat ze institutionele 

overwegingen meenemen in hun beoordeling. 

 Op basis van dit empirisch inzicht is de beoordeling van de gepercipieerde 

effectiviteit van het argument met autoriteit van de arts onderzocht. In hoeverre komt het 

effectiviteitsoordeel van gewone taalgebruikers over het argument met autoriteit van de arts 

overeen met hun redelijkheidsoordeel? Uit het empirische onderzoek dat is besproken in 

hoofdstuk 8 blijkt dat er een sterk positieve correlatie is tussen de gepercipieerde effectiviteit 

van het argument met autoriteit van de arts en de gepercipieerde redelijkheid van dit 

argument. Verrassend was dat deze resultaten ook laten zien dat, hoewel de effectiviteits- en 

redelijkheidsoordelen sterk overeenkomen, de effectiviteitsoordelen in absolute zin 

gemiddeld lager uitpakken dan de redelijkheidsoordelen. Deze resultaten duiden erop dat de 

effectiviteit van een argument met autoriteit van de arts niet alleen afhankelijk is van de 

gepercipieerde redelijkheid van dit argument, maar ook van het communicatieve actietype 

van medische consultatie.  

 

 


