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V

Er is een acuut, in ieder geval een actueel 
probleem

“Ik wil praten over hoe ik mijn leven kan blijven leiden, maar daar gaat het gesprek nooit 
over”, antwoordde een patiënte met een chronische neurologische ziekte op de vraag 
waarom ze de afgelopen jaren geen arts had bezocht. "Een arts zou iemand moeten zijn 
die aansluit bij mijn wens als patiënt en die mij vanuit zijn1 kennis en ervaring ondersteunt 
weerbaarheid te ontwikkelen. Ik weet dat ik niet kan genezen, behoud maakt me al heel blij.”

De gezondheidszorg is de biotoop waar de biografie botst op biologie en beleid. De spreek-
kamer is de arena waar het verhaal van de patiënt en de medische wetenschap samenko-
men. Het verhaal over angst, een klacht, gelijk hebben, mogelijkheden, beperkingen, elkaar 
verstaan, de oplossing… Maar gaat het in die arena dan over waar het écht over gaat? De 
spreekkamer is tegenwoordig vaak geen schuilplaats meer, noch voor de patiënt, noch voor 
de dokter. Het is eerder een brandpunt van onze cultuur, waar het schuurt tussen leefwereld 
en systeemwereld. De spreekkamer als epicentrum van de zorg dreigt oververhit te raken. 
Meestal zijn er maar twee mensen in de kamer, maar over hun schouders kijken, denken en 
voelen velen mee.

De dokter, welke arts dan ook, wordt steeds meer een coach in het leven van de patiënt, 
die in de digitale wereld soms sneller en beter dan de dokter een diagnose stelt. "Een goede 
diagnose is leuk, maar belangrijk is dat u me hebt geholpen om te gaan met de ziekte", zo 
zei een patiënt. De vraag is of die dienstbaarheid in het huidige systeem overeind blijft. Als 
je je als dokter niet actief verhoudt tot je oorspronkelijke motivatie wordt het systeem in 
plaats van ondersteunend ineens dominant. En wat betekent de zorg nog, als het systeem 
ons stuurt? De dokter is geen robot, wil dat ook niet zijn. Maar betaalt in conflict met het 
systeem vaak wel een persoonlijke prijs om de dienstbaarheid en de verbinding, met een 
open mind, gericht op de behoefte van de mens tegenover hem overeind te houden.

De arts is niet de start van het medisch discours maar meer kanariepiet in de mijn. De 
zorgverlener als lakmoesproef van de zorg. Er lijkt een acuut – in ieder geval – een actueel 
 probleem te bestaan. In 2017 heeft de World Medical Association met algemene stemmen de 
Eed van Hippocrates uitgebreid met de zin: “I will attend to my own health, well-being and 
abilities in order to provide care of the highest standard.” Dit betekent niet dat patiënten  
geen prioriteit meer zijn, wel dat dokters voor het eerst de eigen gezondheid, welzijn en 
competenties erkennen als een van de belangrijkste componenten om goed voor patiënten 
te zorgen. Dit lijkt misschien slechts de toevoeging van een paar woorden, maar het bete-
kent een koerswijziging voor de professie.

“Wat is er met de dokter gebeurd?” Het wringt in de spreekkamer tussen bedrijfsmatige 
efficiency en professionele betrokkenheid, tussen optimale toepassing van de noodzake-
lijke technologie en aandacht voor de kwetsbare medemens, tussen meetbare en merkbare 
zorg, tussen de zorg verleend aan de ‘elektronische’ patiënt en de patiënt van vlees en bloed.  

1 Waar ‘hij’ staat kan ook ‘zij’ gelezen worden.
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De klacht is wat zich vastzet en beperkt, wie wil leven beweegt en benadert de beperking 
vanuit de ruimte. Steeds meer relateren we wat iemand kan doen aan hoe gelukkig hij kan 
zijn. Een  patiënt met een dwarslaesie zit in een rolstoel, waar we mee omgaan als een ramp. 
Wie verder kijkt ziet ook een mens die gelukkig kan worden.

De zorg in Nederland, een actueel en veelbesproken onderwerp. We zijn er allemaal bij 
betrokken, we hebben er allemaal een mening over. Een groot deel van het Bruto Nationaal 
Product wordt er aan besteed, de financiële belangen zijn groot. Maar belangrijker nog: de 
zorg gaat mensen aan het hart. Daarom stellen we ons de vraag of het in die zorg nog wel 
draait om de individuele mens, om noden en verwachtingen. Is er in de huidige zorg nog 
wel ruimte voor ontmoeting en heling?

In dit boek dwarrelt een dertigtal heel verschillende auteurs van binnen en buiten de zorg 
rondom de vraag wat er met de dokter is gebeurd. Ieder mens is patiënt, hulpverlener of 
een combinatie. De navolgende bespiegelingen geven een rijk palet aan gedachten en erva-
ringen. Gebeurt er in die zorg wat we willen, zijn we het eens met wat er gebeurt en onder-
steunt het proces ons bij het uiteindelijk doel van de zorg in een veranderende wereld? 
In welke zorg willen we helpen en geholpen worden? Dit boek is niet het einde maar een 
begin, we zeggen niet hoe het anders moet maar geven richting aan hoe het anders kan. Het 
is een uitnodiging, de inspiratie tot een breed gesprek over een rijkere geneeskunde, zowel 
voor de patiënt als voor de hulpverlener. Een geneeskunde waarin het goed(e) te leven is.

Onze hartelijke dank gaat uit naar alle auteurs voor hun inspirerende bijdragen, Cees 
 Stavenuiter (Diagnosis Uitgevers):2 die het initiatief nam de vele levende denkbeelden om te 
zetten in het geschreven woord en Marian Eberson die de puntjes op de ‘i’ heeft gezet.

Baziel van Engelen
Gert Jan van der Wilt
Marcel Levi

2 Diagnosis uitgevers is in 2017 overnomen door Bohn Staflleu van Loghum.
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Keurslijf vraagt om dappere dokters

Nederland heeft al jaren “het beste gezondheidszorgsysteem van Europa” en ein-
digt opnieuw op nummer één van de ‘European Health Consumer Index 2016’ 
[1]. We kunnen veel in zorg en de beloftes voor de toekomst – nieuwe medicijnen, 
nieuwe technieken – zijn nog groter. De prijs evenwel is hoog. Dokters klagen over 
‘beroepszeer’ door bureaucratie en marktwerking en raken meer dan gemiddeld 
burn-out. ‘Waarom komen we niet in opstand?’, zo vraagt Jan Rotmans, hoog-
leraar transitiekunde in Rotterdam, zich af in zijn boek Verandering van tijdperk 
[2]. In ‘Dubbele zorg om de zorg, visie van een arts die ook patiënt is’ antwoordt 
Ignace Schretlen (7 H. 7) dat het slechts weinig dokters vergund is geen marionet 
van de organisatie te worden en hun authenticiteit te behouden. “Ofschoon medici 
een academische opleiding hebben en zouden moeten kunnen reflecteren over 
hun werkwijze, wordt dit eerder ontmoedigd dan aangemoedigd.”, aldus Ignace 
Schretlen.

Zorgprofessionals zijn in een keurslijf terechtgekomen en in datzelfde keurslijf 
moet ook de patiënt worden geperst. Aandacht voor de patiënt (van het Latijnse 
‘patientia’ dat ‘dulden’ – lijden en geduld hebben – betekent) verschuift naar aan-
dacht voor de regels. Bart Meijman & Toosje Valkenburg (7 H. 4) sluiten in ‘Opti-
male zorg – dappere dokters’ hierop aan en roepen op tot dapperheid, tussen 
lafheid en overmoed. Dapper zijn betekent ‘contrair durven zijn aan de huidige 
maatschappelijke trends… medische superioriteit thuislaten… kritisch blijven op 
eigen functioneren en dat ter discussie durven blijven stellen’. Zij stellen dat de zorg 
in Nederland zich op een kantelmoment bevindt, de gedachte dat het anders moet 
en kan, wordt steeds breder gedragen. Daarbij gaat het dan niet alleen om bekosti-
ging en inrichting van de zorg, maar vooral ook over waarden, zoals aandacht en 
betrokkenheid in de zorg.

Feilbare dokters, elkaar steunen en aanspreken

Mariska Koster (7 H. 8) geeft aan dat artsen in het algemeen consciëntieuze uitblin-
kers zijn, met een hoog streefniveau. Pleasers ook, die erg moeilijk nee kunnen zeg-
gen. Dit lijkt een antwoord op de vraag van Jan Rotmans, waarom dokters niet in 
opstand komen, en maakt tegelijkertijd inzichtelijk waardoor een fout van een arts 
hard aankomt. Bij het primaire slachtoffer, de patiënt en familie natuurlijk in eer-
ste instantie, maar ook bij de second victim, de arts zelf. Sommige dokters kunnen 
hier goed mee omgaan, terwijl anderen tekenen van een posttraumatisch stresssyn-
droom vertonen. “If you can’t stand the heat, stay out of the kitchen”, is de cultuur 
binnen de beroepsgroep, zo stelt Mariska Koster. De cultuur is niet gericht op ver-
bondenheid, steun en waardering. “Dit vraagt om een cultuuromslag, te beginnen 
met het verbreken van de cultuur van het zwijgen.”

Fouten worden, zo schrijven Leistikow & Van Diemen (7 H. 3), gezien als per-
soonlijk falen, een bron van schaamte. Openheid wordt dan opgevat als uit de 
school klappen en schending van de erecode. Zo onderhouden zwijgen en schaamte 
de misvatting dat incidenten in de zorg zeldzaam zijn en dat de schuld voor het 
incident bij de persoon zelf ligt. Hierdoor voelt de arts zich ten onrechte schuldig 
en leert niet welke systeemfactoren aan het incident hebben bijgedragen. Openheid 
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over eigen fouten, maar ook elkaar aanspreken op mogelijk onprofessioneel gedrag, 
vergt niet zozeer vaardigheid als wel een cultuuromslag, een verandering van mind-
set. Stel je voor, zo opperen Leistikow & Van Diemen dat de erecode van artsen niet 
voorschrijft om onfeilbaar te zijn, maar om altijd beter te willen worden. Uitgangs-
punt is dan dat iedereen fouten maakt. De erecode van artsen zou in dat geval een 
growth mindset voorschrijven: het niet aanspreken van een collega zou dan een 
gemiste kans zijn die iemand ervan weerhoudt om beter te worden in zijn vak.

Strijdcultuur en autonomie naast contemplatieve aandacht en 
authenticiteit

In onze bedrijvige prestatiesamenleving is ons lichaam een prestatiemachine. Kan-
kerpatiënten worden als sporthelden bewonderd als ze kanker overleven dank-
zij een ‘gevecht’ tegen hun ziekte. De strijdmetafoor suggereert autonomie en de 
mogelijkheid tot controle, terwijl, zo schrijft oncologisch chirurg Schelto Kruijff 
(7 H. 5), mensen met kanker van alles overkomt en zij veelal een passieve rol heb-
ben, waarbij ze de controle juist moeten inleveren. De strijdmetafoor in onze cul-
tuur heeft te maken met de illusie van onsterfelijkheid en onkwetsbaarheid, met 
doodsontkenning en de pretentie van autonome maakbaarheid. Daartegenover 
staat contemplatieve aandacht, de gave om te luisteren en door te vragen: “Waar  
houdt u van, wat vindt u belangrijk, wat zijn uw doelen na de behandeling  
en is dat haalbaar?” De mens is toch vooral een relationeel, meer dan een ratio-
neel wezen. In een holistische benadering zijn dergelijke vragen en de relationele 
dimensie noodzakelijk voor shared decision making en een behandeling op maat, 
waaronder vroegtijdige inschakeling van palliatieve zorg. Yvo Smulders (7 H. 9) sluit 
daarbij aan en stelt dat, in het kader van anticiperende besluitvorming over beper-
kende maatregelen in medisch handelen rond het levenseinde, autonomie vaak een 
dwingend karakter krijgt. Enerzijds bestaat er de oprechte, innerlijk gedreven wens 
autonoom te zijn met ‘eigen regie’ en zelfbeschikking, anderzijds bestaat er een 
druk vanuit de omgeving waarbij zelfbeschikking een gedragsnorm is: je behoort 
je autonomie te doen gelden, ook als dat bestemd is voor een later moment waarop 
die wilsuiting misschien niet meer mogelijk is. Yvo Smulders prefereert het begrip 
authenticiteit boven autonomie. Authenticiteit voegt aan de onvoorwaardelijkheid 
van de autonome zelfbeschikking toe, dat de beslissingen echt passen bij je overtui-
gingen en je karakter. Tussen heiligverklaring van de autonomie en medisch pater-
nalisme moet de arts met de patiënt in gesprek, op zoek naar authenticiteit, zo stelt 
Smulders.

EBM in de praktijk: geen p-waardes alstublieft, behalve de ‘p’ 
van personalised

Binnen de arena van de zorg komt de evidence-based medicine (EBM) een hoofd-
rol toe. Medische besluitvorming in de spreekkamer is gebaseerd op EBM. Marcel 
Levi (7 H. 11) bespreekt de number needed to treat (NNT): het aantal patiënten dat 
moet worden behandeld om één ongewenste uitkomst te voorkomen. In de spreek-
kamer blijkt dat specifieke wensen en voorkeuren van een individuele patiënt van 
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doorslaggevend belang zijn bij de vraag welke NNT acceptabel is en welke niet. 
Tussen het ideale NNT van 1 (iedereen die behandeld wordt, heeft hiervan het 
gewenste effect) en een NNT waarbij therapie nauwelijks zinvol is, ligt het grijze 
gebied met de meeste NNT’s. Hier bepaalt de dialoog met de patiënt uiteindelijk of 
een behandeling zou moeten worden toegepast. Niet behandelen is daarbij in veel 
gevallen ook een optie. EBM in de praktijk van de individuele patiënt is niet slechts 
een kwestie van rekenwerk, het blijft vooral mensenwerk. Maar het rekenwerk is al 
moeilijk genoeg, zoals Frits Rosendaal (7 H. 10) aantoont aan de hand van de veel 
gebruikte p-waarde. Al in de jaren tachtig van de vorige eeuw spraken epidemio-
logen zich uit tegen het overmatige belang dat werd toegekend aan p-waardes in 
de medische literatuur. Ze waren niet tegen het gebruik van statistische toetsen, 
maar wel tegen onjuiste interpretaties ervan. Toch staan veel medische artikelen 
nog vol met p-waardes, met als gevolg, zo concludeert Rosendaal, dat de resultaten 
van onderzoek verkeerd geïnterpreteerd worden. Hij eindigt met een pleidooi voor 
Bayesiaanse statistiek, waarbij het onderzoek een voorafkans transformeert in een 
achterafkans. Ook pleit hij voor het gebruik van betrouwbaarheidsintervallen, die 
een range aangeven waarin de werkelijke waarde waarschijnlijk ligt.

Hoe ziek is ziek? Ons lichaam is altijd een beetje kapot

Technologieën beïnvloeden onze opvattingen over ziek en gezond. Jonne Hoek & 
Ciano Aydin (7 H. 18) illustreren deze stelling aan de hand van cochleaire implan-
taten. Behandeling met cochleaire implantaten heeft ons geleerd dat er een verschil 
kan zijn tussen medische doofheid en door de patiënt ervaren doofheid. Personen 
die op latere leeftijd doof geworden zijn, beschouwen zich, in tegenstelling tot de 
prelinguaal doven, vaak wel als gehandicapt, als ziek. Medische doofheid en door 
de patiënt ervaren doofheid vallen bij hen samen, behandeling is gewenst. Maar 
een groot deel van de dovengemeenschap vat met name de prelinguale doofheid op 
als een eigenschap, als een variatie met een eigen gebarentaal, cultuur en traditie. 
Voor hen is doofheid geen ziekte, zeker niet een ziekte die genezen moet worden. 
Een cochleair implantaat is voor hen geen ‘behandeling’, maar een bedreiging voor 
hun cultuur en traditie. Vanuit een mediatieperspectief, waarin mens en techniek 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, concluderen Hoek & Aydin dat in onze 
sterk getechnologiseerde samenleving artsen niet meer a priori kunnen beoorde-
len wat ‘ziek’ en ‘gezond’ is. Zij kunnen dat alleen doen in een praktische context 
waarin mensen op eigen wijze vorm willen geven aan hun leven. Ook Bas Haring 
(7 H. 13) onderschrijft en illustreert de stelling dat technologieën onze opvatting 
over ziek en gezond beïnvloeden. Hij citeert een piloot: “Voordat mijn vliegtuig 
wegvliegt, krijg ik een statusoverzicht van het ding: wat is er allemaal mee gebeurd 
de afgelopen tijd; welke reparaties zijn uitgevoerd; waar is het allemaal naartoe 
gevlogen enzovoorts. Vaak loop ik nog een rondje om de kist heen en uiteinde-
lijk moet ik dan beoordelen of het vliegtuig niet té kapot is. Ieder vliegtuig is altijd 
kapot. Ook de vliegtuigen van de grotere, bekende maatschappijen. En om mijn 
vertrouwen in mijn oordeel te laten blijken, stap ik zelf ook in. Dáárom zit er een 
piloot in een vliegtuig.” Een vliegtuig is altijd minstens een beetje kapot, en dat is 
geen probleem, als het maar niet te kapot is. Hetzelfde geldt voor ons lichaam: ons 
lichaam is altijd kapot, minstens een beetje, en de pragmatische vraag is of het niet 
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te kapot is. Zo kan het inzicht in de technologie van het vliegtuig onze opvatting 
over het menselijk lichaam verdiepen. Een zekere acceptatie van de imperfectie van 
het menselijk lichaam kan geen kwaad in de medische arena.

Krenking van rationele engelen, blijmoedige elasticiteit en de 
psychosomatiek van geneeskunde als organisatie

We leven volgens de denker des vaderlands René ten Bos (7 H. 2) in een wereld 
waarin professionals zoals rechters, notarissen, onderwijzers en ook artsen syste-
matisch worden gekrenkt. Naast de krenkingen door markt en bureaucratie legt hij 
in zijn ‘kleine filosofie van de professie’ vooral een relatie met disrespect voor het 
vak, waarbij de persoon achter de expert niet meer erkend wordt, terwijl bijvoor-
beeld de expertise van een preventief en ‘objectief ’ laboratoriumonderzoek maar 
al te serieus wordt genomen. De statuskrenking is dus een crisis van de professie. 
Met Jan Rotmans hebben we ons al eerder afgevraagd waarom er in de zorg geen 
opstand uitbreekt. Zoekt Mariska Koster (7 H. 8) het antwoord in haar omschrij-
ving van artsen als pleasers en consciëntieuze uitblinkers, René ten Bos gaat nog een 
stap verder. Professionals, waaronder artsen, noemt hij ‘rationele engelen’: mensen 
die zich weliswaar betrokken voelen bij wat ze doen en laten, maar die door hun 
ingebakken rationaliteit en hang naar geloofwaardigheid er nooit echt in slagen  
daadwerkelijk deel te nemen aan de gebeurtenissen. De bijpassende gemoeds-
toestand noemt hij een droef soort elasticiteit en met Peter Sloterdijk ‘reflexieve  
vering’: een vorm van psychische berusting die elastisch genoeg is om, ondanks 
aanhoudende twijfel over de waarde van de eigen activiteiten, toch te blijven door-
gaan. Ondanks de krenking is de waardering voor artsen volgens Ten Bos nog 
steeds groot. Alleen is het in onze maatschappij niet langer vanzelfsprekend dat, 
op basis van deze waardering, morele superioriteit of algemeen toepasbare ken-
nis geclaimd kan worden. Er is een de-institutionalisering van de geneeskundige 
kennis, waarbij er geen geïnstitutionaliseerde immuniteitszone meer rond de arts 
hangt. Moedeloosheid en melancholie zijn daarop minder vruchtbare reacties. Ten 
Bos hoopt op artsen die zich blijven verzetten tegen de krenkingen van markt en  
bureaucratie, en die voldoende elasticiteit hebben om de nieuwe rollen blijmoedig te  
accepteren, onder andere die van gesprekspartner of coach. Ook Hein van Dongen 
(7 H. 19) constateert een grote afstand tussen mens en systeem. Hij vermoedt dat 
de cartesiaans-dualistische voorstelling die we hebben gemaakt van het mense-
lijk organisme onze manier van organiseren is gaan beheersen. Onze ideeën over 
hoe organismen ‘werken’ zijn zich gaan nestelen in de manier waarop we zelf din-
gen organiseren. Daarbij focussen we primair op de materie en prefereren we die 
systemen, die aan een mechaniek doen denken en die calculerend zijn. Zodat er 
voor beleving en ervaring vaak alleen negatieve typering overblijven: ‘niet objec-
tief ’, ‘subjectief ’, ‘vaag’, ‘onwetenschappelijk’. De cartesiaanse werkwijze om een-
duidig onderscheid te maken tussen geest en stof heeft op deze wijze een prijs. Ze 
leidt tot verkramping, die het bemoeilijkt om bepaalde verschijnselen en ervarin-
gen adequaat te benaderen. Vandaar dat we volgens Van Dongen op zoek moeten 
naar mogelijkheden om psyche en soma – die door het dualisme uit elkaar worden 
gedacht – te zien als juist niet op zichzelf staande begrippen, maar als relatieve en 
relationele begrippen. Ze laten zich wel onderscheiden, maar in de werkelijkheid 
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niet scheiden. In het dualisme ontbreekt de tussenruimte. Juist in de tussenruimte, 
in de psychosomatiek, in de contactzones ertussen, dáár speelt ons bestaan zich in 
feite af. Daar op de leef- en werkvloer, in de biotoop waar de mens die de patiënt is 
en de mens die de dokter is elkaar ontmoeten, zal ook een nieuwe manier van den-
ken stotterend kunnen ontstaan. Niet op de tekentafel, aldus Van Dongen.

Het ware, het goede en het schone: van instrumenteel denken 
en anonieme artsen naar professionele waarden en persoonlijk 
leiderschap. Of doe het niet!

De turbulente ontwikkelingen in de gezondheidszorg van de afgelopen ander-
halve eeuw hebben volgens Jan Bransen (7 H. 15) geleid tot een verstoord begrip 
van vooruitgang in ons denken over ziekte en gezondheid. Gevolg is een tamelijk 
naïef, eendimensionaal en ongelimiteerd vooruitgangsideaal. Als de wetenschap 
zich met iets gaat bemoeien verandert iedere hindernis in een oplosbare uitdaging, 
zo niet nu, dan toch binnen afzienbare tijd. Tegelijkertijd is volgens Bransen ons 
spreken over de wereld en ook over de gezondheidszorg, globaler en anoniemer 
geworden: de huisarts was vòòr de opkomst van de nieuwe communicatiemid-
delen vooral een concreet individu, nu kennen we de naam van de huisarts niet 
meer. Hij of zij is een anonieme uitvoerder van een functie geworden. Gebruiks-
voorwerpen, zoals auto’s, voeden ons instrumentele denken. Ze nodigen ons uit 
over functies, efficiency, vervangbaarheid en optimalisering te spreken. Dat spreken 
woekert door tot ons spreken over de dokter. Ook de dokter is een vervangbaar 
en te controleren instrument geworden. Zelfs over onze eigen gezondheid hebben 
we leren praten in abstracte, globale, anonieme en instrumentele woorden. “En dat 
vervreemdt ons”, zo concludeert Jan Bransen, “inclusief van onszelf, onze gezond-
heid en de gezondheidszorg”. Kiki Lombarts (7 H. 14) beschrijft een aantal krach-
ten in de huidige samenleving waardoor de professionele performance van artsen 
de afgelopen decennia in de verdrukking kwam. Ze noemt verzakelijking (met 
een kolonisering van de leefwereld door markt en management), versnelling (we 
staan voortdurend ‘aan’) en individualisering (mensen zijn alleen komen te staan 
in een kale wereld). Ze is evenwel optimistisch en ziet een ruime aandacht voor 
waarden in de samenleving en specifiek ook voor professionele waarden in de 
zorg. Omdat de vertaling van waarden naar gedrag mogelijk te abstract is, formu-
leert ze als tussenstap drie pijlers: het continue streven naar excellentie, het hande-
len vanuit medemenselijkheid en het afleggen van rekenschap. Deze pijlers sluiten 
heel mooi aan bij wat Menno de Bree (7 H. 12) omschrijft als het ware, het goede 
en het schone. Met de drie pijlers bezig zijn, noemt Kiki Lombarts ‘persoonlijk lei-
derschap’. Hierdoor kan de balans tussen ziel en zakelijkheid behouden of hersteld 
worden, wat kan leiden tot bezieling voor het artsenvak, vitaliteit en geneesple-
zier. De filosoof Menno de Bree is minder optimistisch, hij spreekt weliswaar wat 
minder over dokter zijn, eerder over dokter worden en stelt in een open brief aan 
de beginnende coassistent: doe het niet! “Dokter worden is schadelijk.” Hij onder-
bouwt deze stelling met een drietal argumenten die een gelukkig leven als arts in 
de weg zullen staan: (1) een eenzijdige opleiding met een platgeslagen kennisideaal 
zonder historische insteek en een misplaatste argwaan tegen normatieve uitspra-
ken, (2) verregaande instrumentalisering met meer aandacht voor nut dan zin en  
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(3) een socialiseringsproces gekenmerkt door verstarring met een moraal van hard 
werken en onaangedaan zijn. Menno de Bree trapt af met de geschiedenis van de 
filosofie. Daar wordt onderscheid gemaakt tussen drie typen uitspraken: uitspra-
ken over feiten (waar-onwaar), uitspraken over wat juist is om te doen (ethische 
uitspraken) en uitspraken over het schone (esthetische uitspraken). De patiënt 
die een arts bezoekt doet precies hetzelfde: is dit mijn dokter of niet (ware), is hij 
te vertrouwen (goede) en zal het contact soepel verlopen (schone). Ook past De 
Bree deze drie categorieën toe op het kwaliteitsdenken: een goede dokter weet waar 
zij het over heeft (ware), kan morele kwesties ter sprake brengen (goede) en is in 
staat prettige werkrelaties te onderhouden (schone). Maar als de aanstaande dokter 
ingeprent krijgt dat alleen waarheidsuitspraken ‘objectief ’ zijn, dan komt het goede 
en schone er bekaaid vanaf doordat het wordt gezien als iets persoonlijks, als een 
mening waar je als dokter geen aandacht aan mag schenken omdat het de waarheid 
versluiert. Het tweede argument van De Bree, hiermee sluit hij aan bij Jan Bransen  
is dat dokters bij uitstek instrumentele denkers zijn: het denken in oplossingen, hoe 
bereik je zo goed mogelijk een doel? Het diagnose-receptmodel als uitdrukking 
van een instrumentalisering heeft veel gebracht, maar heeft ook een prijs: uitein-
delijk bestaat het gevaar dat het geneeskundeonderwijs louter Ausbildung zonder 
Bildung wordt en dat de dokter zelf een productiefaciliteit wordt. Ten slotte, het 
derde argument, de verstarring met de moraal van hard werken en hoog ontwik-
keld verantwoordelijkheidsgevoel, maakt dokters tot zeer geschikt materiaal om 
zichzelf te laten uitbuiten. De hoge burn-outfrequentie ziet Van Bree als indicatie 
dat dit inderdaad gebeurt (zie ook de bijdrage van Mariska Koster over dokters als 
pleasers).

De dokter in de ggz wordt lifestylecoach, dienstbaar aan de 
leefwereld van de patiënt

‘Wat is de rol van de dokter of de zorgprofessional in de ggz van de toekomst?’, zo 
vraagt Philippe Delespaul (7 H. 20) zich af. Dit tegen de achtergrond van de actu-
ele en door Delespaul zorgelijk genoemde ontwikkeling dat veel professionals het 
veld verlaten. De wereld om ons heen verandert razendsnel. Kennis ligt op straat of 
komt uit een doosje. Nog geen tien jaar geleden waren de Londense taxichauffeurs 
de enigen die het complexe stratenplan van de Britse hoofdstad in hun hoofd had-
den. Nu hebben ze concurrentie gekregen van TomTom, Garmin en Google, die 
de expertise van de taxichauffeurs vervangen. Voor de medische professional lijkt 
dit ver weg. De professional zal vooral een plus behouden omdat hij beschikt over 
een integratief vermogen, zo menen we. “We dromen natuurlijk allemaal dat we  
dr. House zijn. Een mythische diagnosticus met een superdeskundigheid.” Maar 
al in 1997, meer dan twintig jaar geleden, versloeg de IBM-computer ‘Deep Blue 
II’ Garri Kasparov, de toenmalige wereldkampioen schaken. Nu al kan een car-
dioloog zijn patiënten met een computerprogramma verbinden en ontvangt hij 
een uitgebreid rapport met behandeladviezen. Het moment komt dat compu-
terondersteunde diagnostische tools en geautomatiseerde interventies in steeds 
meer domeinen van de gezondheidzorg een kwalitatief alternatief vormen. Op dat 
moment kantelt het klassieke zorgstelsel. Wanneer software het beter doet dan pro-
fessionals, zijn we dan bereid vast te houden aan onze job?

De dokter in de ggz wordt lifestylecoach, dienstbaar aan de leefwereld
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“Wanneer we de transitie naar een nieuwe cybergezondheid realiseren, zal de 

gezondheidzorg niet duurder maar goedkoper worden”, zo stelt Delespaul. Wanneer 
aldus de kennisexpert en zelfs de expert-vakman verdwijnt, zal de relatie tussen 
patiënt en behandelaar evenwaardiger worden. Er ontstaat een grotere weder-
kerigheid die ten goede kan komen aan de motivatie voor de behandeling. Zorg 
verschuift van op ziekte gerichte zorg naar welzijnszorg. Het traditionele begrip 
gezondheid, dat vooral gericht was op het wegnemen van de (infectie)ziekte, zal 
vervangen worden door het begrip positieve gezondheid zoals voorgesteld door 
Huber. Hierin wordt het management van motivatie, cognities, stemming en 
gedrag belangrijk. Deze interventies op het niveau van lifestyleaanpassingen zijn 
moeilijker te realiseren. Ze vragen immers een 24-uursaanpassing van je leven. 
Dagelijks een pilletje nemen is de eenvoudige optie. De rol van de expert verschuift 
en wordt zo meer generiek. De behoefte verschuift naar een professional die part-
ner en coach wordt van het proces naar well-being, waarmee zijn deskundigheid 
vergelijkbaar wordt met die van een psychiater of een klinisch psycholoog. Prima 
als de deskundigheid van een dokter vergelijkbaar wordt met die van een psychia-
ter. Maar “psychiaters hebben het tegenwoordig ronduit zwaar”, zo stelt Klaas Arts 
(7 H. 6). Vanaf de zijlijn kan de neuroloog Klaas Arts als participerende waarne-
mer goed zien welk drama zich voor zijn ogen voltrekt: de evolutie van psychiaters 
tot systeembeheerders. In de hoofden van de psychiaters wordt de leefwereld van 
de zorgvragende patiënt verdrongen door de systeemwereld van de zorgsturende 
managers met verregaande protocollering en standaardisering van diagnostiek en 
zorg en een verschuiving van aandacht en financiële middelen van de patiënten  
met ernstige, complexe stoornissen naar de patiënten met lichte, enkelvoudige  
stoornissen. Hoe zijn deze ontwikkelingen tot stand gekomen? Wat is er met de 
psychiaters gebeurd dat zij mee gaan in deze ontwikkelingen? Waarom wordt er zo 
zwakjes en spaarzaam tegen geprotesteerd? Wat zijn de mogelijkheden van verzet? 
Zo vraag Arts zich af. Op zoek naar antwoorden noemt Arts vier samenhangende 
redenen, die alle te maken hebben met het feit dat psychiaters in een kwetsbare 
positie zitten waaruit ze moeilijk kunnen ontsnappen en het systeem een veiligheid 
biedt die elders niet te vinden is. Deze redenen zijn: (1) psychiaters zijn niet in staat 
gebleken een effectieve tegenmacht te vormen binnen het huidige ggz-systeem, 
(2) de wetenschappelijke onderbouwing van de psychiatrische interventies schiet 
te kort en maakt de psychiaters kwetsbaar, (3) vanuit de maatschappij en vanuit 
andere disciplines staan de psychiaters daarom bloot aan stevige kritiek en (4) psy-
chiaters die zich ontworstelen aan het systeem verliezen iedere bestaanszekerheid. 
Parallel aan de oproep van Bart Meijman & Toosje Valkenburg tot ‘dapperheid’ (tus-
sen lafheid en overmoed) doet Arts de oproep: “Psychiaters aller instellingen, ver-
enigt u en kom in verzet! Revoluties lossen niets op, maar creëer samen, volgens 
de beste Europese bureaucratische tradities, een stevige tegenmacht in de ggz en 
hervorm het systeem van binnenuit, met zachte hand!”

“We moeten weg uit de systeemwereld van de zorgmanagers en terug naar de 
leefwereld van de patiënt. Wat de patiënt ervaart, ontregelt, overeind houdt en 
wenst, moet weer richtinggevend worden voor diagnostiek en behandeling.” Zo 
eindigen Arts & Delespaul (7 H. 20) beiden bij de leef(stijl)wereld van de patiënt als 
kern van de zorg.
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Het mooiste vak in de wereld: persoonsgerichte zorg met 
ruimte voor spiritualiteit en fenomenologisch dokteren

De indrukwekkende vooruitgang in de geneeskunde leidt ertoe dat ziekten die 
voorheen dodelijk waren, nu chronisch zijn geworden; geen enkele ziekte is 
immers honderd procent geneesbaar. Voorheen bestond er een kort ziekbed, nu 
zijn we langer ziek. Vandaar dat het vak van Kris Vissers (7 H. 16), pijn en palli-
atieve geneeskunde en zorg, is ontstaan. Leven met een chronische ziekte is niet 
eenvoudig in een maatschappij die ziekte niet accepteert en waar gezondheid 
een verzekerbaar recht is. We zitten niet neutraal in de wachtkamer, laat staan de 
spreekkamer. Arts en patiënt zitten samen gevangen in een web van onbewuste 
geprogrammeerde patronen. Een van die patronen is dat chronische ziekten, 
net als sommige acute ziekten, honderd procent oplosbaar zijn via het diagnose- 
receptmodel. Volgens Vissers moeten we terug naar de basis: een mens die samen 
met een ander mens een oplossing zoekt voor een genadeloos probleem. Daarbij 
stelt Vissers een vierdimensionaal model voor: een somatische, psychologische, 
sociale en spirituele dimensie. Bij de laatste dimensie gaat het om existentiële 
onderwerpen: wat zijn verwachtingen, wensen, angsten en waarden waardoor 
dit leven gevoed wordt? Omdat in de palliatieve zorg genezing meestal niet meer 
mogelijk is, past de spirituele dimensie van zingeving daar gemakkelijker. Door 
de mens niet te verbergen achter de ziekte, maar hem juist te ont-dekken, meent 
Kris Vissers dat spiritualiteit binnen alle zorg een waardevolle toevoeging kan zijn. 
Psychiater Gerrit Glas (7 H. 17) is het daar volledig mee eens: artsen behandelen 
geen ziekten, maar mensen die ziek zijn. De dokter, zo stelt hij, is zichzelf enigszins 
kwijtgeraakt in verkokerde zorg, papieren en elektronica, in de plicht tot verant-
woording naar jan en alleman, maar ook in een versmalde opvatting van het vak. 
Vandaar dat hij een verbredend en verdiepend, een rijker model voorstelt, waar-
bij de arts vanuit de professionele rol zich richt op verschillende aspecten van het 
ziek-zijn van de patiënt. Hierbij maakt Glas gebruik van thema’s uit de existentiële  
fenomenologie. Daarin staat de gedachte centraal dat mensen zich per definitie  
tot zichzelf verhouden en dat de belichaming en inbedding van die zelfverhouding 
bepaalt wie zij zijn. In dit model richt de arts zich vanuit de professionele rol op 
verschillende aspecten van het ziek-zijn van de patiënt: (1) op de ziekte in engere 
zin, (2) op de manier waarop de patiënt omgaat met het eigen ziek-zijn, (3) op de 
betekenis van de context, (4) op de betekenis van de stoornis voor het omgaan met 
het eigen ziek-zijn door de patiënt en (5) op de invloed van meer structurele per-
soonsgebonden kenmerken op het omgaan met het ziek-zijn. Dit model is ook 
een kapstok voor een gesprek over waarden, zoals: wat betekent uw ziek-zijn voor  
u als persoon? Wat zijn uw sterke kanten en zouden die u kunnen helpen? Een 
ontmoeting in de psychiatrie/geneeskunde kan op deze wijze leiden tot een rijkere 
ontmoeting, tot openstaan voor de patiënt en tegelijk contact houden met jezelf, 
“zoekend naar waar het om gaat, allereerst in het leven van de patiënt, maar toch 
ook steeds weer in mijn leven als professional”. Dit contact, zo stelt Glas, maakt 
ons vak het mooiste vak in de wereld. Hiermee Menno de Bree (7 H. 12) van repliek 
dienend.

Het mooiste vak in de wereld: persoonsgerichte zorg met ruimte voor spiritualiteit 
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Een tango tussen geneeskunde en geneeskunst

De medisch specialist heeft er de laatste jaren vele taken bij gekregen, zoals het 
opzetten en ondersteunen van een elektronisch patiëntendossier, deelname aan 
registraties, meer opleidings- en onderwijstaken, zorgprocesverbetering en andere 
managementtaken. Tegelijkertijd moeten de klinische taken die doorgaans tijdro-
vend en intensief zijn, steeds sneller, efficiënter en transparanter gedaan worden. 
Dit heeft geleid tot een spanningsveld tussen de leefwereld (van patiënt en dokter)  
en de systeemwereld. Om onszelf en elkaar niet te verliezen in deze complexiteit, 
maar te blijven sturen op de essentie waar het in de zorg om moet gaan, zullen we 
volgens Carina Hilders (7 H. 21) een andere werkelijkheid moeten creëren. De zorg-
professional zal de regierol moeten pakken, in het nu bewust ervaren wat nodig  
is en hierop acteren, en dus de taal van zowel de leefwereld als ook die van de 
systeemwereld moeten kunnen spreken. Het medisch leiderschap krijgt dan een 
gelaagdheid met empathische verbindingen tussen het medische domein (‘zorgen 
voor’, patiënt, ethiek) en het managementdomein (met regulatie, controle, beheers-
baarheid). Dit leiderschap wordt gekenmerkt door bescheidenheid, integriteit, 
vertrouwen en een professionele drive (het G2G-leiderschap beschreven door Jim 
Collins in Good to great) [3]. Practical wisdom, de vertaling van het aristotelische 
phronèsis is daarvoor noodzakelijk, met een sensitiviteit voor de context, zelfken-
nis, reflectie en een lerend vermogen. Het medisch leiderschap gaat dus niet zozeer 
om het zijn van een leider, maar meer om verbinding maken met de context, het 
voeren van dialoog en reflectie. Dit opent volgens Carina Hilders de mogelijkheid 
tot shared decision making tussen patiënt en arts en cocreatie met een waardecrea-
tie die bijdraagt aan het welzijn van de patiënt. Geriater Rudi Westendorp (7 H. 27) 
deelt in zijn bijdrage dit gedachtegoed: kennisoverdracht, vertrouwen, luisteren en 
terugkoppelen zijn volgens hem de nieuwe instrumenten van de dokter. Genees-
kunde blijft mensenwerk. De prototypische dokter in Nederland zou zomaar een 
geriater kunnen zijn: reflectief en beschouwend, ondersteunend om de vele onge-
makken van de hoge leeftijd het hoofd te bieden. Ziek-zijn is niet meer wat het 
geweest is. Complexe problematiek is namelijk routine geworden, met een reductie 
van de enkelvoudige ziekten. De oude patiënt is medisch-technisch gezien com-
plex: […] “een onoplosbare casus met onstuitbare opeenhoping van schade aan 
moleculen, cellen en weefsels.”

Westendorp geeft dementie als voorbeeld. Dementie is niet een enkelvoudig 
resultaat van amyloïdophoping. Het risico op dementie is namelijk de afgelopen 
twintig jaar met een derde gedaald, zonder dat artsen en onderzoekers in staat zijn 
geweest het amyloïdmetabolisme te beïnvloeden. Amyloïd is niet een voldoende- 
oorzaak, maar een deeloorzaak van dementie. Dementie is een complexe proble-
matiek met meerdere onderliggende problemen en het oplossen van een van die  
deelproblemen biedt niet noodzakelijkerwijs een oplossing. Als toegenomen effi-
ciëntie in de zorgmarkt bestaat uit ‘behandeling’ van deeloorzaken van complexe 
problemen, dan leidt dat in ieder geval tot toename van kosten van zorg, zonder 
dat de patiënt er iets van hoeft te merken. De oplossing ziet Westendorp in een 
betere balans tussen efficiënt oplossen van deelproblemen en een effectieve aanpak 
van complexe problemen zoals die door patiënten worden ervaren. We zijn nog te 
veel aanbodgedreven en grijpen vandaar naar ‘oplossingen’ die niet passen bij de 
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persoon waar het om gaat. De mantra ‘patiënt centraal’ blijft een holle frase zolang 
we de push-market niet omvormen tot een vraaggestuurd systeem, waarbij de  
patiënt de kwaliteit van de geleverde service bepaalt.

“Loslaten, de dokter zal moeten leren los te laten.” Zo eindigt Westendorp. Marcel  
Olde Rikkert (7 H. 22), eveneens geriater, ziet een nieuwe veelbelovende beweging 
in de gezondheidszorg, die bestaat uit het accentueren van de verstandige zoek-
tocht die dokter en patiënt samen moeten aangaan naar de best passende zorg,  
vanuit de onzekerheid die de individuele uitkomst van diagnostiek, begeleiding en 
behandeling kenmerkt. Zo zijn beiden bezig met een tango tussen geneeskunde 
en geneeskunst, tussen wetenschap en ervaring, tussen zekerheid en onzekerheid, 
tussen simpel en complex. Voorwaarde is scholing van dokters om hen in staat te 
stellen gegevens die over de gemiddelde patiënt via evidence based medicine zijn 
verzameld, te toetsen aan de doelen van de individuele patiënt. Kwalitatief onder-
zoek dient kwantitatief onderzoek aan te vullen. Het menselijk leven en de effecten 
die geneeskunde daarop kan hebben, zijn te onvoorspelbaar op individueel niveau 
voor de pretentie die de EBM-dokter zich aangemeten heeft. De gelaagdheid van 
de mens met de verschillende niveaus van molecuul, cel, orgaan, organisme en 
familie kent allerlei niet-lineaire, vaak circulaire interacties. Daarmee heeft ziekte 
en gezondheid patronen die kenmerkend zijn voor complexe systemen. De com-
plexity science is een wetenschappelijke benadering die nodig is om tot nieuwe 
behandelingen van complexe chronische ziekten te komen en om zinvolle ver-
anderingen in ons complexe gezondheidszorgsysteem te kunnen bereiken. EBM 
kunnen we blijven gebruiken voor simpele problemen. In de praktijk vertaalt Olde 
Rikkert dit door zo snel mogelijk na opname van een kwetsbare oudere patiënt 
gezamenlijk (patiënt, naaste, dokter, verpleegkundige) te kiezen welk type behan-
deling meest passend en gewenst is, een herstelgericht of een palliatief symptoma-
tisch beleid. Het samen goed kunnen doorlopen van dit moeilijke keuzeproces is 
vaak minstens zo belangrijk als de uiteindelijk niet voorspelbare uitkomst van het 
zorgproces. Zo vormt iedere patiënt een medisch inhoudelijke, communicatieve  
en emotionele uitdaging, die inderdaad kans biedt geneeskunde en -kunst te 
bedrijven.

Kunst en design thinking als inspiratie; het museum en de 
betekenis van imperfectie, het ervaringsspreken naast andere 
vertogen

Ook Frits Meijering & Harry van de Wiel (7 H. 28) spreken over geneeskunde en 
geneeskunst, en zien een ontwikkeling van medisch professional naar kenniskun-
stenaar, die idealiter het klinisch en kunstzinnig redeneren weet te combineren. 
Wie het niet redt met het inzoomen van het klinisch denken van de professional, 
doet er goed aan uit te zoomen en het perspectief te verbreden door kunstzinnig 
te redeneren. Om dat op gestructureerde wijze te doen, is een methodiek ontwik-
keld die bekend staat als design thinking. Dit is een methodische benadering die 
zich richt op het ontwikkelen van opties, alternatieven en scenario’s door reframing 
(omdenken): zaken in een ander kader plaatsen of een oplossing op een hoger sys-
teemniveau zoeken. Deze werkwijze voor de aanpak van een complex probleem 

Kunst en design thinking als inspiratie; het museum en de betekenis van imperfectie 
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of een recalcitrant vraagstuk (wicked problem) dat gekenmerkt wordt door interne 
paradoxen, maakt niet alleen gebruik van inductie en deductie maar ook van 
abductie (inferentieel denken). Design thinking opent, net als een mooi kunstwerk, 
onze ogen, leert ons anders te kijken en laat daarmee onvermijdelijk ook zien wie 
we zelf zijn. Het biedt, naast klinisch redeneren, mogelijkheden om bijvoorbeeld de 
medische beroepspraktijk van morgen te constitueren. Verhalen, metaforen, analo-
gieën, beeldtaal, foto’s, video’s, tekeningen, schilderijen en sculpturen kunnen daar-
bij complexe problemen verhelderen en opnieuw definiëren. Design thinking vraagt 
daarmee wel ruimte en tijd, en een ander soort organiseren. De kliniek moet daar-
toe worden uitgebreid met atelierruimtes en agenda’s met tijd om te rommelen en 
inspiratie op te doen. Steven ten Thije & Charles Esche (7 H. 29), beiden werkzaam 
in het Van Abbemuseum, gaan op zoek naar de overeenkomst tussen ziekenhuis 
(Radboudumc) en museum (Van Abbemuseum), allebei kinderen van de moderne 
tijd. Het ziekenhuis gaat uit van een normale situatie van het gezonde lichaam, 
het museum richt zich op ‘canonieke’ kunst. Vanuit dit perspectief zijn ziekten en 
secundaire kunst zaken die gemeden moeten worden. Deze houding heeft veel 
positiefs gebracht: grote ontdekkingen en imponerende kunstverzamelingen. Prijs 
is wel een problematische tunnelvisie, waarbij het imperfecte lichaam en de kunst 
los van de canon uit zicht raken. Sterker nog, elke afwijking wordt als betreurens-
waardig falen begrepen. Perfectie is zo zelf een ziekmakend verschijnsel geworden. 
Ten Thije & Esche stellen de vraag naar het begin van het ‘problematisch’ perfec-
tionisme binnen de kunst- en cultuurgeschiedenis. Ze noemen John Ruskin, vol-
gens wie imperfectie als positieve kracht vanaf de renaissance in onmin is geraakt, 
waarmee een belangrijk aspect van het mens-zijn uit het zicht is verdwenen.  
Ruskin ziet juist in de gotiek sporen van een cultuur waarin de imperfectie een van-
zelfsprekende plaats heeft. In tegenstelling tot de meesterwerken uit de renaissance  
zijn de Gotische bouwwerken niet gemaakt op basis van een alomvattend plan. Ze 
groeien als het ware organisch uit een gemeenschap van handwerkers, inclusief 
hun gezellen, over een langdurige periode met veranderende inzichten. De imper-
fectie van de leerling die streeft naar perfectie wordt omarmd in het geheel van de 
scheppende gemeenschap. Het klinkt als een romantisering, maar vormt tevens een  
kritische spiegel van het heden. Ook museumdirecteur Alexander Dorner her-
kent in het denken van de renaissance een drang naar perfectie die de mens eer-
der vangt dan bevrijdt. Hij ziet de problematische kern in de wijze waarop het de 
wereld voorstelt: het lineair perspectief, voor Dorner zowel prachtig als verschrik-
kelijk. Het maakt een objectieve analyse van de wereld mogelijk, doordat de din-
gen in de juiste verhouding tot elkaar geplaatst worden. Met het lineair perspectief 
kunnen we onze positie bepalen en overzicht krijgen over het geheel. We betalen 
wel een prijs met deze soevereine positie: de wereld wordt een kijkdoos, een lege 
ruimte waarin de dingen staan, met de mens erbuiten. We zetten onszelf buiten-
spel. Het lineaire perspectief vereist zo dat de mens zijn eigen lichaam, waarin het 
oog huist, letterlijk uit het oog verliest. Dorner beseft wat de prijs is van de lineaire 
perfectie en deelt de waardering voor imperfectie. Het museum is voor hem niet 
meer een tempel van eeuwige schoonheid, maar een krachtcentrale voor veran-
dering. De zoektocht waar Radboudumc, van Abbemuseum en kunstenaar geza-
menlijk in optrekken, probeert de mens, die de instellingen gebruikt en die erin  
werkt, niet buiten de kijkdoos te plaatsen maar centraal te stellen. Op zoek dus  
naar een open ruimte om te veranderen op een manier die we ons nu nog niet goed 



15 1

kunnen voorstellen. Gert Rebergen (7 H. 30) zoekt eenzelfde tussenruimte waarin 
de dokter als een dienstbare migrant, als een gemankeerde kenniswerker weet te 
bricoleren ( = samenknutselen) met het ervaringsspreken van de patiënt. Daar-
voor zal als eerste stap het ervaren in al zijn verscheidenheid tot spreken moeten 
komen, zonder bemiddeling vanuit de dominante wetenschappelijke en deskundo-
logische kaders, zo stelt Rebergen. Spreekkamers, universiteiten, kenniscentra, 
pilots en ‘labs’ kunnen ideale tussenruimten zijn, vrijgelaten plekken waar innova-
tieve slagen gemaakt kunnen worden doordat belanghebbenden met elkaar naar 
beste weten en vermogen bijdetijdse verbindingen knutselen.

Het gelaat van de ander, stoïcijnse levenskunst en zelfkennis

“Als we een grote, schemerachtige kamer vol meubilair binnenstappen dan hebben 
we een bepaald gevoel met betrekking tot onze omgeving. Maar als we ons opeens 
realiseren dat een donkere vorm in een van de hoeken een mens is die in een leun-
stoel ligt te slapen, dan wordt dat hele gevoel omgevormd tot volstrekt iets anders. 
[…] Het is alsof de hele atmosfeer van de ruimte gewijzigd is.”

Jan Keij (7 H. 23), kenner van de Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas, illus-
treert met dit voorbeeld dat ik in relatie gesteld word, in een niet-gekozen passivi-
teit. Op het moment dat ik er achter kom, is het al gebeurd, het wordt me opgelegd. 
Ik word als het ware gekaapt door de ander. Er is een spontane gerichtheid op de 
ander. De ont-moeting met mijn medemens, zo stelt Jan Keij, blijkt een ethisch  
moeten: de loutere aanwezigheid van een ander is een oproep, een appèl om  
mee te werken aan het scheppen van voorwaarden voor kwaliteit van leven. De 
weg naar het best mogelijke helpen van de patiënt begint, volgens Keij, met het feit 
dat ik verantwoordelijk gesteld word (een ‘dat’ waarover ik niets te zeggen heb), 
om me vervolgens af te vragen hoe ik die verantwoordelijkheid zal invullen (hier-
over heb ik wel zeggenschap). Dat hoe is niet eenvoudig, ik ben niet de maatstaf, 
de ander is dat. Keij noemt een aantal redenen die het juiste helpen tot een moei-
lijke en onzekere taak maken, maar benadrukt ook een deconstruerende houding 
waarbij de patiënt echt centraal staat. Dat is een houding waarbij ik mijn ‘construc-
ties’ – dat wil zeggen mijn opvattingen, beslissingen, oordelen – probeer te ‘destru-
eren’, om ze te vervangen door nieuwe constructies. Dat is een houding van kritisch 
afstand nemen tot mijn beslissingen, die altijd relatief zijn met het oog op betere 
beslissingen. Zo staat de patiënt centraal, voorbij de kretologie, aldus Keij. Zoals 
Levinas een tweedeling maakt tussen de passiviteit ‘dat’ ik in relatie gesteld word 
en anderzijds de activiteit van het ‘hoe’ ik dat dan invul, zo kent ook de stoïcijnse 
filosofie een tweedeling tussen wat niet in onze macht ligt (mensen buiten ons, 
gebeurtenissen) en wat wel in onze macht ligt (meningen, overtuigingen, wensen, 
voor- en afkeuren). Miriam van Reijen (7 H. 24) houdt een pleidooi voor een her-
waardering van wat ze ‘stoïcijnse levenskunst’ noemt. Naast maatschappelijke en 
politieke oorzaken en ontwikkelingen die moeilijk te veranderen zijn, beschrijft 
Van Reijen wat ieder individu (patiënt en professional) zelf binnen een gegeven  
situatie aan emotioneel welzijn en geluk kan doen. Ze citeert Epictetus, een van de 
vertegenwoordigers van het Romeinse stoïcisme: “Geef me de moed om alles te 
accepteren wat niet in mijn vermogen ligt, de kracht om alles te veranderen wat 
wel in mijn vermogen ligt en de wijsheid om tussen die twee te onderscheiden.”  

Het gelaat van de ander, stoïcijnse levenskunst en zelfkennis
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In feite een oproep tot actie, vanuit gemoedsrust als basis, gepaard gaand met 
wijsheid. Gebrek aan zelfkennis, waarbij we iets begeren wat niet in onze macht 
ligt, daar ligt de oorzaak van het lijden volgens Epictetus. Noodzakelijk voor een 
gelukkig leven is dus zelfkennis met een realistische kijk op de eigen mogelijkhe-
den, maar tegelijk weten dat het kan gebeuren dat je je daarin vergist. De stoïcijnse 
filosofie is daarmee ook een oefening in nederigheid. Juist in een tijd als de hui-
dige, waarin een overkoepelend en richtinggevend waardensysteem ontbreekt, is er 
behoefte aan individuele zingeving en houvast en daarmee gemoedsrust, zo ver-
klaart Van Reijen de huidige belangstelling voor de stoïcijnse filosofie en levens-
kunst.

Antidota tegen beroepszeer

Het is paradoxaal, zo stelt Jos Kole (7 H. 25), dat gezondheidszorg mensen ziek 
kan maken. Beroepszeer, het probleem dat mensen letterlijk en figuurlijk ziek 
worden van hun werk, lijkt zelfs wijd verspreid onder artsen. Eliot Freidson, een 
Amerikaanse socioloog, heeft geanalyseerd onder welke omstandigheden beroeps-
zeer onder professionals zoals artsen, tot stand komt. Hij beschrijft dat het werk 
zich afspeelt in een voortdurende wisselwerking van drie logica’s: de logica van de 
bureaucratie (Kole noemt dat zorgvuldige zorg), van de markt (zuinige zorg in zijn 
termen) en van de professionaliteit (zinnige en zorgzame zorg in de woorden van 
Kole). In de dagelijkse praktijk komen de drie logica’s alleen samen voor. De onder-
linge mengverhouding van de logica’s is de laatste jaren zodanig veranderd dat de 
dokter steeds meer verstrikt raakt in tegenstrijdige logica’s en daarmee samenhan-
gende waardenconflicten. Jos Kole citeert Tonkens: “De markt verlangt snelheid, 
de professional stelt kwaliteit boven snelheid. De bureaucratie vereist daarentegen 
zorgvuldigheid ten behoeve van gelijke behandeling en daarmee traagheid.”

Het is intrinsiek problematisch, zo stelt Kole, om het ideaal van zorgvuldige, 
zuinige en zinnige zorg na te streven. Er is nog een tweede manier om te analy-
seren wat er gebeurt met artsen die aan beroepszeer lijden. De ethicus en filo-
soof MacIntyre heeft de deugdethiek nieuw leven ingeblazen met de vraag ‘hoe te 
leven?’ in plaats van ‘wat te doen om goed te doen’. Het antwoord op die ‘levens-
vraag’ zoekt hij in de ontwikkeling van persoonlijke eigenschapen die tot een goed  
leven kunnen leiden. Om uit te leggen hoe deugden werken, onderscheidt MacIntyre  
‘praktijken’ van ‘instituties’. In praktijken worden ‘interne goede doelen’ nage-
streefd, zoals in de beroepspraktijken van artsen en verpleegkundigen. Instituties,  
zoals zorginstellingen, vormen de bedding voor praktijken en zijn gericht op 
‘externe doelen’ zoals macht, status, geld en groei. Het risico bestaat dat instituties 
externe doelen (bijv. winst) stellen aan artsen die liever de interne doelen (zorg-
zame zorg) van hun praktijk nastreven. Dit kan leiden tot beroepszeer. Jos Kole 
benadrukt dat de schuld en verantwoordelijkheid voor beroepszeer van zorgverle-
ners niet bij anderen gelegd moet worden. Praktijken zonder instituties verdampen 
en een professionele logica moet in balans zijn met de andere logica’s. De ambitie 
van zorgvuldige, zuinige en zinnige zorg vraagt volgens Kole om een voortdurend 
zoeken naar balans tussen de verschillende logica’s en tussen instituut en praktijk. 
Voorwaarde is met elkaar in gesprek te gaan over concrete situaties en te erkennen 
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dat de andere partijen niet alleen belangen hebben, maar waarden nastreven. Een 
hierbij passende vorm van dialoog is moreel beraad, waarbij men tot overeenstem-
ming probeert te komen over de vraag wat te doen om goed te doen in een con-
crete situatie. Omgaan met beroepszeer is daarnaast ook een kwestie van karakter, 
van deugden, volgens Jos Kole. Vandaar dat hij een dialoog over deugden voorstelt: 
welke karaktereigenschappen hebben de zorgverleners die kunnen omgaan met 
de tegenstrijdige logica’s? Hij noemt stoïcijnse onverstoorbaarheid (Van Reijen, 
7 H. 24), moed en optimisme (Meijman &Valkenburg, 7 H. 4), beroepstrots (Hilders, 
7 H. 21), empathie met de patiënt (Kris Vissers, 7 H. 16), onverwoestbare integriteit 
(Desmet, 7 H. 26) en verstandig maatgevoel (Olde Rikkert, 7 H. 22). Dit vraagt dan 
wel om een medische opleiding met, naast Ausbildung, vooral ook Bildung. Marc 
Desmet (7 H. 26) schrijft een kleine encyclopedie voor de dokter die liefde voor het 
werk wil behouden. Hij noemt een aantal factoren waardoor de liefde onder druk 
kan komen te staan en die kan leiden tot vervreemding. (1) Change. Voortdurende 
veranderingen in de zorg bedreigen engagement en binding aan de taak. Flexibili-
teit met plooibaar aanpassen wordt gevraagd vanuit het management. Maar echte 
vereenzelviging met een taak gaat niet zonder weerstand: plasticiteit als attitude 
van de professional. Dit kan de vlotte gang van zaken verhinderen, maar het is ook 
uitdrukking van een authentiek zoeken naar identiteit: wie en wat wil ik zijn in de 
zorg? (2) Control. Desmet beschrijft de paradox: in ons privéleven zijn we moe van 
het kiezen, in het beroepsleven dreigt het keurslijf van bedrijfs- en management-
denken. Correct werken volgens de procedures is nog niet ethisch goed werken. 
Goede zorg met behoud van passie en intrinsieke motivatie impliceert niet alleen 
tellen, maar ook ver-tellen. (3) Core. Dit herinnert ons om het middelpunt van de 
zorg te blijven zoeken. Visualisatie, beeldvorming is dominant in de geneeskunde, 
ten koste van het luisteren. De multidisciplinaire complexiteit maakt dat niet de 
arts-patiëntrelatie, maar coördinatie en teamwork centraal staan. Naast een luis-
teren op een technische golflengte en de belevingsgolflengte (samen een totaliteit-
in-de-breedte) is er volgens Desmet ook behoefte aan een eenvoudig luisteren, een 
luisteren met het hart, een spiritueel luisteren (totaliteit-in-de-diepte). Hoe gaan 
we de daarvoor noodzakelijke kleinschaligheid creëren binnen de schaalvergro-
ting? (4) Courage. Ontmoedigende contradicties tussen het publicitaire beeld, de 
grootse taal en de feitelijke, onvolmaakte zorg aan het ziekbed. Dit is nooit hele-
maal te vermijden, maar een zekere bescheidenheid zou de coherentie kunnen 
verhogen. Hierna noemt Desmet een drietal structurele suggesties die ruimte 
kunnen creëren. (5) Complex adaptive systems: zwermintelligentie. Een coherente 
en verbonden groep kan een eigen intelligentie, een ‘groeps- of zwermintelligen-
tie’ hebben. In een procedurele benadering en met ‘onafhankelijke’ artsen zonder 
echte betrokkenheid, geldt eerder een vliegtuig- of pilootmodel. (6) Communica-
tion. Desmet vraagt aandacht voor het ‘rommelige’ verhaal van de werkvloer, te  
vergelijken met het napraten na een vergadering met veel ‘cijfertaal’ en organisatorisch- 
abstracte woorden. (7) Care experts. In zorgorganisaties is vaak veel geloof in  
externe experts, meestal met een technische achtergrond. Desmet pleit voor extra 
aandacht voor beleving via externe care experts en intervisie. Hij besluit met een 
aantal adviezen voor het individu om staande te blijven in het oog van de storm: 
“Weersta cynisme, doseer ironie en ontwikkel humor, om zo relativeerkracht te 
ontwikkelen.”

Antidota tegen beroepszeer
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Voor mijn moeder zaliger was de huisarts nog een echte dokter. In haar ogen was 
een dokter een man die alles wist. Daarbij ging het niet alleen om zaken betref-
fende de gezondheid, maar meer in het algemeen om adviezen betreffende het 
leven: de gezondheid van de man en die van de kinderen, het financiële huishoud-
boekje, de arbeidsvoorwaarden van de man, het rookgedrag van man en vrouw, de 
scholen die de kinderen moesten bezoeken, enzovoorts. Die huisarts was voor mijn 
moeder een vertrouwenspersoon. Sterker, hij was een lichtbaken, een autoriteit, in 
zekere zin het hoogste dat een mens kon bereiken.

Voor haar oudste zoon, voor mij dus, heeft die huisarts een heel andere 
rol gekregen. De huisarts is iemand die je wel eens bezoekt, bijvoorbeeld als je 
klachten hebt, maar een algemene raadsheer of raadsvrouw is hij voor mij niet. 
Meestal bezoek ik hem om een recept of een verwijzing naar een specialist te 
krijgen. Ik kom ook, anders dan mijn moeder, al met een hele lading kennis over 
mijn klachten aanzetten. Ik heb de (zonder enige twijfel verkeerde) indruk dat 
ik soms beter weet wat er moet gebeuren dan de huisarts. Als ik het niet eens 
ben met een bepaald voorschrift voor een medicament, dan maak ik dat ken-
baar. Bovendien werkt mijn huisarts in een collectief, dat bekend staat als een 
‘huisartsenpraktijk’. Dat betekent in feite dat ik nu eens met deze huisarts en dan 
weer met die huisarts wordt geconfronteerd. De dames en heren kunnen zich 
deze afwisseling veroorloven omdat ze door de informatisering allemaal het-
zelfde verhaal over mij kennen, een verhaal dat puntsgewijs, stap voor stap, op 
een computerscherm verschijnt.

Ik weet nog goed dat ik eens een bloedonderzoek liet doen en dat mijn huisarts 
met mij de resultaten besprak. Dat resultaat viel haar erg mee. Samen zaten we ach-
ter het scherm en ik zag daarop groene, oranje en rode vierkantjes. Rode vierkant-
jes betekenden gevaar voor mijn gezondheid. Van de honderd vierkantjes waren er 
zeven rood gekleurd, de overgrote meerderheid was groen. Ik wilde weten wat dat 
allemaal betekende. Ze antwoordde dat er een kans van 7 % was dat ik binnen nu – 
ik was toen 53 jaar oud – en tien jaar zou overlijden. Ik vraag me nog steeds af wat 
de betekenis van deze zin is: “Er is een kans van 7 % dat ik binnen nu een tien jaar 
kom te overlijden.” De arts was overigens verguld met het resultaat en feliciteerde 
me ermee, mij in lichtelijke verbijstering achterlatend.

Statuskrenking als harde realiteit

Dat die huisarts iemand anders was voor mijn moeder dan voor mij is niets bij-
zonders. Er is genoeg geschreven over de geschiedenis van de huisartsenpraktijk 
om mij duidelijk te maken dat mijn kleine persoonlijke inleiding gewoon een illu-
stratie is van een veel algemenere tendens die je misschien het beste zou kunnen 
aanduiden als de gestage afbrokkeling van de huisartsenstatus. Wat zijn hiervan 
de oorzaken? Honderd jaar geleden waren er veel meer huisartsen dan specialis-
ten, nu is de situatie omgekeerd. Ziekenhuizen zijn steeds belangrijker geworden in 
het aanbieden van medische zorg. Ziekenhuizen investeren liever in de opleiding 
van specialisten dan in die van huisartsen. Huisartsen golden ooit, met name in 
de naoorlogse periode, als begeleiders van gezinnen. Maar het gezin – vader, moe-
der, drie of vier kinderen – is niet meer de vanzelfsprekende samenlevingsvorm. 
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Huisartsen baseerden zich, zoals goede professionals zouden moeten doen, ooit 
op de wetenschappelijk verankerde reguliere wetenschap, maar de patiënten, die 
tegenwoordig vooral als klanten worden gezien, zijn in toenemende mate ook geïn-
teresseerd in alternatieve geneeskunde. Met iriscopie of andere vormen van kwak-
zalverij kan die arme huisarts niet scoren. Klanten zijn vaak irrationeel, niet alleen 
met betrekking tot alternatieve geneeskunde, maar ook bijvoorbeeld met betrek-
king tot het vertrouwen dat ze hebben in precies zulke zaken als bloedonderzoek 
of andere vormen van preventief onderzoek. Het is alsof men de persoon achter de 
expert niet meer erkent, maar de expertise van een ‘objectief ’ laboratoriumonder-
zoek maar al te serieus neemt.

Daarnaast is de bureaucratische en administratieve druk op huisartsen enorm 
toegenomen. Verzekeraars, gezondheidsinspecties en andere partijen eisen op 
genadeloze wijze rapportage. De reeks van krenkingen die de huisarts heeft moe-
ten ondergaan is schier eindeloos. Van de man die ooit met een koffertje vol met 
mysterieuze attributen als de stethoscoop en altijd gekleed in pak met daarover 
een lange trenchcoat bij de mensen thuis op bezoek kwam, is niet veel meer over. 
Tegenwoordig onderscheidt de huisarts zich niet meer door aparte kleding en 
beoefenen zelfs vrouwen het vak. We leven kennelijk in een land waar een vak aan 
respect inboet zodra vrouwen het ook gaan uitoefenen. Belachelijk, maar juist in de 
gezondheidszorg maar al te waar.

Het wekt dan ook geen verwondering dat men met betrekking tot huisartsen 
vaak gesproken heeft van een crisis. Die crisis omschreef ik zojuist in termen van 
een statuskrenking. Veel van deze krenking heeft te maken met een disrespect voor 
het vak. Wie het woord ‘vak’ noemt, komt al snel terecht bij het woord ‘professio-
nalisme’. De statuskrenking kan men dus aanduiden als een crisis van de professie. 
Die crisis geldt overigens niet alleen voor de professie van de huisarts, maar ook 
voor tal van andere: die van de onderwijzer, de journalist, de advocaat, de rechter, 
de notaris, de hoogleraar… Allen lijken zij aan dezelfde soort krenkingen bloot  -
gesteld als de huisarts, ook al zijn er per vakgebied andere accenten. In wat volgt, 
wil ik stil staan bij het begrip ‘professionaliteit’: kan er in onze samenleving nog res-
pect zijn voor een professional en hoe zou dat respect eruit moeten zien? Helemaal 
aan het einde van mijn betoog wil ik terugkomen op wat deze kleine filosofie van 
de professie allemaal te maken heeft met de huisarts.

Wie denkt dat de professional altijd en uitsluitend is bewierookt, komt bedro-
gen uit. Het wantrouwen tegen mensen met expertise is altijd al hoog geweest. 
De leek verdenkt de professional al snel van machtsmisbruik en kan alleen maar 
duistere vermoedens koesteren over wat er achter de professionele schermen 
plaatsvindt. De grote Engelse schrijver George Bernard Shaw schreef al meer dan 
honderd jaar geleden dat het hele idee van een ‘professie’ alleen maar draait om een 
samenzwering tegen leken, dat wil zeggen, tegen gewone burgers. Wie achter de 
samenzwering zit, blijft overigens onduidelijk. Vage vermoedens worden gekoes-
terd: in het geval van de huisartsen doemen spookbeelden op van de medische 
industrie of, liever nog, de medische maffia. De huisarts zou niets anders zijn dan 
een paladijn van deze industrie. Misschien dat dit laatste niet meer zozeer geldt 
voor de hedendaagse huisarts: zij is echter wel verworden tot een agent van verze-
keringsmaatschappijen.

Statuskrenking als harde realiteit
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Vijftien jaar geleden schreef ik Rationele engelen, een boek waarin ik op een 
rijtje probeerde te zetten met welke argumenten de professional zichzelf zou kun-
nen legitimeren tegen al dit negativisme. Ik vat hier een paar van mijn bevindingen 
van destijds samen en probeer dat zo te doen dat mijn betoog wat meer aansluit bij 
actuele discussies over huisartsen:
5 Een professional is trouwer aan de ethische standaarden van het vak dan aan de 

organisatie waar hij voor werkt. Anders gezegd, zij dient eerder het algemeen 
belang of het Gemeinwohl dan een manager. Hierdoor verschijnt zij ook als een 
potentiële onrusthaard, dat wil zeggen, als iemand die al snel onder verden-
king van disloyaliteit komt te staan. Die verdenking rijst vooral in kringen van 
toezichthouders, controleurs en managers. Bij het algemene publiek wordt er 
nauwelijks getwijfeld aan de onbaatzuchtigheid van de professional, hetgeen 
natuurlijk niet hetzelfde is als zeggen dat dit grote publiek nog blind vaart op 
het oordeel van die professional. Maar in het algemeen geldt dat belangeloos-
heid een zeer gewichtig aandeel heeft in de zelflegitimatie van de professional. 
Mét die belangeloosheid komt immers onpartijdigheid, onafhankelijkheid, 
autonomie, zelfbeheersing, expertise en ook zelfregulering. Ooit werd de pro-
fessional op grond van al deze kwaliteiten gezien als een soort bewaker van een 
gesloten kluis van kennis, die af en toe opengesteld wordt om de cliënt te hel-
pen. Die rol werd cruciaal gevonden in een tijd waarin, mede door de opkomst 
van het kapitalisme, alles op losse schroeven werd gezet. Ergens waren er nog 
bewakers van rationaliteit en integriteit. Van de cliënt wordt een volstrekte 
onderwerping aan dit belangeloze gezag verwacht. In het geval van dokters 
betekent dit het bieden van toegang tot alle probleemrelevante informatie. 
Concreet betekent dit: je uitkleden in de dokterspraktijk om de expert in staat 
te stellen tot relevante observatie. De bereidheid om dit te doen, veronderstelt 
respect voor kennis als institutie.

5 Met die belangeloosheid komen bepaalde voordelen. De professional heeft 
bijvoorbeeld een goed salaris, want alleen een goed salaris stelt haar in staat 
om onafhankelijk en waarheidsgetrouw het werk te doen. Een ander belangrijk 
voordeel betreft een punt dat nog steeds vaak vergeten wordt in de discussies 
over professionalisme: marktimmuniteit. De waarde van het werk van de pro-
fessional wordt niet bepaald door wat de markt en dus de klant ervan vindt, 
maar door het oordeel van collega’s, onder hen vooral degenen die hun sporen 
in het vak verdiend hebben. Natuurlijk betekent deze marktimmuniteit voor 
de cliënt wederom niets anders dan onverbiddelijke onderwerping aan het 
gezag van de professional: nooit word je klacht geloofd als er niet ten minste 
een professionele vakbroeder of -zuster is, die jouw klacht ondersteunt. Precies 
deze marktimmuniteit van de professional is in de loop der jaren aangetast. 
Politici als Thatcher en Reagan begonnen al meer dan dertig jaar geleden 
met het propageren van marktwerking in alle sectoren van de samenleving. 
De gevolgen zijn inmiddels bekend: overal zien we klantenevaluaties. Ook 
huisartsenpraktijken zijn inmiddels bekend met dit verschijnsel: de respect-
volle en geduldige patiënt is inmiddels verworden tot een activistische klant 
die op zijn strepen gaat staan en soms zelfs agressief wordt als hem iets verteld 
of aangedaan wordt dat onwelgevallig wordt gevonden. De discussie is nog 
steeds actueel. Toen pas geleden, in een nummer van Vrij Nederland, mijn 
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voorgangster als Denker des Vaderlands Marli Huier, zelf filosoof en huisarts, 
zich in een gesprek met minister Edith Schippers beklaagde over de doorgesla-
gen marktwerking in de gezondheidszorg, wees laatstgenoemde haar onmid-
dellijk terecht: van marktwerking in de gezondheidszorg was nog echt geen 
sprake. Er was zelfs zo weinig sprake van dat de poort naar nog meer markt 
drastisch opengezet diende te worden. Hoe de minister dit idee kon verenigen 
met respect voor de professionals in die gezondheidszorg bleef enigszins in het 
vage, ook al is duidelijk dat iedereen, ook zijzelf, graag lippendienst bewijst aan 
het belang van de medische professional.

5 Tot slot wil ik hier wijzen op de melancholie van de klassieke professional. 
Ondanks alle waardering die haar, ook in de zin van welvaart vaak maar niet 
altijd toekomt, schuilt er in die professional altijd een soort van moedeloos-
heid, die de arbeidsproductiviteit overigens nauwelijks negatief beïnvloedt. 
Juist hierdoor lijkt die moedeloosheid ook een beetje op cynisme. In Ratio-
nele engelen probeerde ik dat cynisme te vatten in termen van een verfijnd 
soort bitterheid over wat de professional vindt van wat die professional nu 
eigenlijk bijdraagt. Natuurlijk, enerzijds is er dat besef dienaar te zijn van het 
algemene belang. Anderzijds is er altijd weer het idee hoe vergankelijk en klein 
de geleverde diensten zijn. Misschien is het gepast om hier te wijzen op weer 
een persoonlijke ervaring. Ooit sprak ik met mijn tandarts nadat hij mijn gebit 
had gecheckt en enigszins teleurgesteld was omdat er niets te doen viel. Ik 
vroeg hem of hij zijn baan nog leuk vond. Hij antwoordde dat die baan hem 
inhoudelijk niet veel opleverde. Tandarts zijn was in zijn ogen niets anders dan 
metselaar zijn: een beetje reparatie hier en daar en verder stelt het niets voor. 
Onder mijn vrienden bevinden zich enige huisartsen en ondanks het feit dat 
zij altijd onmiskenbaar trots zijn op het feit dat ze mensen helpen – en willen 
helpen maakte deel uit van hun evocatie – geven ze ook regelmatig te kennen 
dat ze ook wel genoeg hebben van al die litanieën die in de praktijkkamer 
voorbijkomen: altijd dezelfde verhalen, dezelfde stupiditeiten, dezelfde klach-
ten. Als je een patiënt echt eens wil aanspreken op zijn gedrag en hem erop 
wil wijzen dat gezondheid misschien toch ook best wel vaak een kwestie van 
eigen verantwoordelijkheid is, dan krijg je in het beste geval een weemoedig 
ja-knikken en in het slechtste geval de wind van voren. Niettemin verstoort dit 
melancholische besef geenszins de wil tot arbeid. Artsenpraktijken, schreef de 
Duitse filosoof Peter Sloterdijk ooit eens, worden in de moderne samenleving 
doortrokken van een diffuus soort cynisme, dat lijdt tot een vorm van psychi-
sche berusting die elastisch genoeg is om, ondanks aanhoudende twijfel over 
de waarde van de eigen activiteiten, toch te blijven doorgaan. Sloterdijk duidde 
deze gemoedstoestand heel treffend aan als ‘reflexieve vering’. Hij achtte deze 
gemoedstoestand niet alleen typerend voor artsen, maar ook voor onderwij-
zers, politici, directeuren, wetenschappers en andere mensen die op een of 
andere manier een bepaalde status in de samenleving hebben verworven, maar 
zich regelmatig afvragen of het alle inspanningen allemaal waard is. Er is een 
klassiek en zonder twijfel obsoleet beeld van de huisarts, namelijk dat van de 
morfinist, precies zoals de journalist zich vergrijpt aan alcohol en nicotine. 
Zo’n beeld geeft iets weer van de precaire aard van de professional: achter alle 
waardering schuilt altijd onmiskenbare persoonlijke tragiek.

Statuskrenking als harde realiteit
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5 Samenvattend zou je dus kunnen zeggen dat het beeld van de professional 
dat ik destijds heb proberen te construeren, behoorlijk tegenstrijdig is. Drie 
aspecten vechten om voorrang: belangeloosheid, marktimmuniteit en een droef 
soort elasticiteit die ik ‘reflexieve vering’ noemde. Daarom omschreef ik de 
professional als een ‘rationele engel’: het gaat om mensen die zich weliswaar 
betrokken voelen bij wat ze allemaal doen en laten, maar die door hun ingebak-
ken rationaliteit en hang naar geloofwaardigheid er nooit echt in slagen daad-
werkelijk deel te nemen aan gebeurtenissen. Wat betekent dit voor huisartsen? 
Het verhaal van de patiënt is uiteindelijk een verhaal dat nooit echt mag door-
dringen, omdat het niet haar verhaal is. Ondertussen weten we uit onderzoek 
bijzonder goed dat huisartsen vaak allesbehalve rationele monsters zijn, die 
alles heel makkelijk van zich laten afglijden. Burn-outs zijn net als bij andere 
professionele beroepsgroepen – denk bijvoorbeeld aan onderwijzers, maar ook 
aan verpleegkundigen of medisch specialisten in ziekenhuizen – schering en 
inslag. Kennelijk is er een grens aan de veronderstelde elasticiteit. De burn-out 
is in zekere zin het equivalent van het ooit wijdverspreide morfinisme.

Klantwaardering voor de nieuwe rollen

Veel van wat de professional in het algemeen is aangedaan, heeft ook de huis-
arts geraakt. We leven in een wereld waarin de professional systematisch wordt 
gekrenkt. Dat neemt natuurlijk niet weg dat de waardering voor wat huisartsen 
doen nog steeds groot is. Het aantal consulten per inwoner neemt niet echt af 
en als klanten – let wel: niet patiënten! – een oordeel vellen over een huisartsen-
praktijk, dan geldt dat meestal niet de individuele kwaliteiten van de huisarts in 
kwestie, maar meer bepaalde organisatieproblematiek, van wachttijden en bezette 
telefoonlijnen tot administratieve rompslomp waar niet alleen de artsen zelf, maar 
ook de klanten mee te maken hebben. De waardering is dus niet weg. Alleen wor-
den andere dingen gewaardeerd. De huisarts kan nog zo hard beweren dat haar 
belangeloosheid een speciale status legitimeert, we leven in een samenleving die 
niet meer gelooft in belangeloosheid en in alles wat daar bijkomt: expertise, neu-
traliteit, rationaliteit, enzovoorts. Anders gezegd, hoewel wij allemaal nog steeds 
een bepaald soort waardering voelen voor sommige van de zojuist genoemde ele-
menten, vinden we het niet langer vanzelfsprekend dat er instituties als de gezond-
heidszorg (of het onderwijs, de wetenschap, de rechtspraak, enzovoorts) zijn, die 
op basis van dergelijke waardering morele superioriteit claimen. Expertise is goed, 
maar expertise is ook veranderlijk, zeker in de gezondheidszorg. Wat moeten 
 patiënten – ik prefereer dit woord boven ‘klanten’ – met de berichten waarmee ze 
doodgegooid worden? Vroeger was het eten van fruit noodzakelijk om gezond te 
blijven, nu lezen ze over het gegeven dat fruit slecht voor de tanden en zelfs een 
dikmaker is. Vroeger was melk de witte motor, nu wordt melk ter discussie gesteld. 
Al dit soort bevindingen maken dat mensen sceptisch worden over kennisclaims, 
ook al komt zo’n claim van experts van wie de superioriteit, ooit, nauwelijks ter 
 discussie werd gesteld.
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Wat dit laatste betreft, wil ik graag wijzen op een woord dat je steeds vaker 
tegenkomt: idiopathie. Het is een woord dat ik veel vaker hoor en dat mijns inziens 
iets zegt over de de-institutionalisering van geneeskundige kennis. Veel aandoe-
ningen hebben niet zomaar een algemeen bekende oorzaak. Ze zijn, met andere 
woorden, idiopathisch. Dat betekent dat iedere patiënt met betrekking tot bepaalde 
ziektebeelden zijn eigen (idio)specifieke set van ziekteoorzaken (pathos) heeft. 
Vroeger ging de jichtlijder of de obesitaspatiënt naar de dokter en kreeg hij te 
horen dat deze en die oorzaken debet zijn aan de problemen: een beetje erfelijk-
heid, teveel rood vlees, teveel bier, teveel eten, teveel dit, teveel dat … Nu krijgt 
de patiënt te horen dat hij op zoek moet naar zijn eigen specifieke set van oorza-
ken. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid voor het opsporen van de oorza-
ken van het ziekteprobleem in hoge mate afgeschoven op de patiënt zelf. Hij moet 
meepraten, hij moet meedenken, hij moet zelf iets gaan verzinnen. Van de eenzij-
dige afhankelijkheidsrelatie, die ooit nog werd verondersteld in de geïnstitutiona-
liseerde gezondheidszorg, is steeds minder sprake. Let wel, ik betreur deze situatie 
geenszins. Als een diagnose heel ingewikkeld is en als we ons steeds minder kun-
nen verlaten op eenvoudige wetmatigheden van de vorm ‘X veroorzaakt Y’, dan is 
dat nu eenmaal zo. Maar het betekent wel dat de rol van de professional die we 
huisarts noemen, fundamenteel verandert. Naast de bekende bureaucratische druk, 
het invoeren van marktwerking en het algehele wantrouwen in expertise zijn er dus 
ook aan de gezondheidszorg inherente ontwikkelingen die bijdragen tot een erosie 
van het professionalisme. Voor mij betekent dit niet dat ik de professionele basis 
van de huisartsenij ter discussie wil stellen. Voor mij betekent het alleen dat de 
huisarts meer gesprekspartner, coach of verwijzer wordt. Moedeloosheid en melan-
cholie zijn daarbij minder gepast dan een blijmoedig accepteren van nieuwe rollen. 
Ik hoop op huisartsen die zich blijven verzetten tegen de krenkingen van markt en 
bureaucratie. Maar ik hoop tevens op huisartsen die genoeg elasticiteit hebben om 
om te gaan met wat ik de ‘idiopathisering’ van de gezondheidszorg zou willen noe-
men. Die idiopathisering betekent niets meer en niets minder dan dat er geen geïn-
stitutionaliseerde immuniteitszone rond de huisarts hangt.

Wat zou moeder hiervan hebben gevonden? Haar beeld van een vertrouwens-
figuur, die als lichtbaken de godganse familie op koers houdt, zou aan diggelen zijn 
gevallen. Ik denk dat sommige artsen daar heel blij mee zouden zijn en dat andere 
dat minder hebben. Nostalgie ligt altijd op de loer. Maar ikzelf ben als patiënt niet 
geheel en al ontevreden met de gang van zaken en wil de taak om zelf ook een 
beetje na te denken over mijn eigen gezondheid wel op me nemen.

Klantwaardering voor de nieuwe rollen
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Heeft u een momentje?     |        |

Roos Sonnema sloot de computer af en stapte achter de katheder vandaan. De 
overdracht was voorbij en ze kon zo naar huis, welverdiende rust na een drukke 
nachtdienst. Maar eerst moest ze nog iets doen. Roos wist niet precies hoe ze het 
moest aanpakken, maar gedurende de nacht was haar duidelijk geworden dat ze 
geen keuze had. Ze moest het bespreekbaar maken.
Tijdens de dienst had ze gebeld met een van de supervisoren, Stephan van 
Brielle, over een ingewikkelde patiënt. Het gesprek verliep onprettig, om 
het zacht uit te drukken. Dokter van Brielle raakte erg geïrriteerd door haar 
telefoontje en Roos voelde zich onheus bejegend, gekleineerd. Had ze het goed 
gedaan? Had ze haar zorgen over de patient niet goed overgebracht? Ze had 
de hele nacht getwijfeld. Wat moest ze hier nu mee? Ze durfde hem niet nóg 
eens te bellen en toen ze zich dat besefte, wist Roos dat ze geen andere keuze 
had dan het te bespreken. Niet zozeer uit eigen belang, maar in het belang van 
de patiëntenzorg. Supervisoren moeten altijd laagdrempelig gebeld kunnen 
worden. De zaal druppelde leeg. Dokter van Brielle zat nog op de derde rij naar 
zijn telefoon te kijken. Roos raapte haar moed bijeen en liep naar hem toe.
“Dokter van Brielle, heeft u een momentje voor mij?” Hij liet zijn telefoon zakken 
en keek haar aan.

Niemand is perfect

Wat maakt het nou toch zo moeilijk om een collega aan te spreken als diens gedrag 
een risico vormt voor de patiëntveiligheid? Een reden is dat gedrag vaak verward 
wordt met karakter. De mens is van nature geneigd om snel conclusies te trekken  
over medemensen: als iemand sloom doet, zal die wel sloom zijn. Als je vindt 
dat iemand zich arrogant gedraagt, denk je meestal: ‘die is arrogant’, en niet: ‘die 
gedraagt zich in deze context arrogant’. Op de conclusie, vaak onbewust, dat je 
iemands karaktereigenschap duidt, volgt naadloos de conclusie dat daar dus niets 
aan te doen is: “Zo is die persoon nou eenmaal”. Dat is het perfecte excuus om 
het gedrag niet bespreekbaar te maken, want het heeft toch geen zin [1]. Iemand 
aanspreken op gedrag kan door degene die aangesproken wordt, opgevat worden 
als kritiek op diens karakter, op diens persoon: “Dus jij vindt mij arrogant?”. Con-
flict ligt dan al gauw op de loer. In een privésetting is een conflict onprettig, in een 
werksetting kan het de kwaliteit van het werk verstoren. Collega’s zijn van elkaar 
afhankelijk om hun werk goed te kunnen doen. Omwille van ‘de goede vrede’ 
wordt dan besloten het gedrag niet ter sprake te brengen. In professionele organi-
saties wordt dit ook wel het ‘non-interventieprincipe’ genoemd: een stilzwijgende 
afspraak tussen professionals om elkaar niet aan te spreken, om zo de wederzijdse 
afhankelijkheden niet te verstoren [2]. Iemand aanspreken op gedrag heeft risico’s, 
want het kan zomaar omslaan in zelf aangesproken worden. Niemand is immers 
perfect. Voor je het weet, zit je met jouw goede bedoelingen zelf in het beklaag-
denbankje. “Wie zonder zonde is, werpt de eerste steen” is een uitstekend prin-
cipe om onrechtvaardigheid te voorkomen, maar kan ook misbruikt worden om 



29 3

onrechtvaardigheid juist verborgen te houden. Al met al zijn er meerdere drempels 
om elkaar aan te spreken op gedrag. Die drempels bestaan ook in de gezondheids-
zorg, ze zijn een menselijk fenomeen.

Net als in andere sectoren, komt het in de gezondheidszorg voor dat profes-
sionals inadequaat gedrag vertonen. Degenen die dat het beste kunnen beoorde-
len, zijn de eigen collega’s. Zoals hiervoor beschreven, kan het echter lastig zijn om 
elkaar op dergelijk gedrag aan te spreken. Maar als artsen elkaar niet aanspreken, 
wie moet het dan wel doen? De patiënt? Die bevindt zich in een afhankelijkheids-
positie en zal de relatie met zijn behandelaar meestal niet willen verstoren. Een 
patiënt zal zich hierover pas uitspreken als hij zich onheus bejegend voelt, of als 
hij grote zorgen heeft over de kwaliteit van zorg. Het zijn dan vaak de naasten die 
zich uiten, bijvoorbeeld de ouders of de kinderen van een patiënt. Maar meestal 
mist de patiënt of diens naaste de kennis om het medisch inhoudelijke onaccep-
tabele gedrag, zoals het negeren van een richtlijn, te herkennen. De bestuurder? 
Die is weliswaar eindverantwoordelijk, maar is voor zijn informatievoorziening 
afhankelijk van andere zorgprofessionals. Dus dan zal iemand zich eerst richting 
de bestuurder moeten uitspreken. De Inspectie? Die komt in beeld als er signalen 
zijn, zoals een calamiteit of een (anonieme) melding. Dan is het al te laat. Nee, de 
directe collega’s zijn het beste gepositioneerd om twijfels over professioneel gedrag 
vroegtijdig te herkennen. En ze maken het regelmatig mee. Uit onderzoek van de 
Radboud Universiteit bleek dat minstens 9 % van de zorgprofessionals het voor-
gaande jaar met een incompetente of verminderd functionerende collega te maken 
had gehad [3]. Twee derde van de respondenten gaf aan gehandeld te hebben, bij-
voorbeeld door met de betreffende collega een gesprek aan te gaan. De onderzoe-
kers concluderen dat voor zorgprofessionals duidelijk moet zijn hoe ze hun zorgen 
in zo’n situatie kenbaar moeten maken. Ze weten niet goed hoe ze het moeten aan-
pakken. Hier openbaart zich een lacune in de medische opleiding: het aanspreken 
en aangesproken worden op mogelijk onprofessioneel gedrag. En, nog een stap 
ervoor, inzicht krijgen in menselijk gedrag en het effect dat gedrag kan hebben op 
de omgeving.

Het hidden curriculum en de gekookte kikker

Om onprofessioneel gedrag bespreekbaar te maken, moet je het eerst kunnen 
 herkennen. Gedurende de opleiding Geneeskunde en de vervolgopleiding komt de 
(aankomend) arts in aanraking met diverse uitingen van gedrag. Welk gedrag als 
‘professioneel’ bestempeld wordt, kan sterk afhankelijk zijn van de lokale context. 
In het Engels wordt wel gesproken over het hidden curriculum, een onuitgespro-
ken socialisatieproces dat jonge artsen aanleert hoe zij zich dienen te gedragen. 
Groepsgedrag beïnvloedt het individuele gedrag. Een inzichtgevend voorbeeld 
hiervan is een experiment waarin acteurs in een lift zich afwijkend gedragen (zoals 
allemaal naar links gedraaid staan) en nietsvermoedende mensen die de lift instap-
pen zich binnen seconden aan dat afwijkende gedrag aanpassen. De opname is op 
YouTube te vinden onder ‘Prudential: Everybody’s Doing It’. Het hidden curricu-
lum zorgt ervoor dat nieuwe collega’s hun gedrag snel aanpassen aan de groep. Dat 
is functioneel, omdat het de samenwerking versterkt, maar het kan ook bijdragen 

Het hidden curriculum en de gekookte kikker
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aan een onveilige cultuur als gedragsnormen zich loszingen van normen  buiten de 
groep. Wat binnen de groep onder ‘professioneel gedrag’ wordt verstaan,  verhoudt 
zich dan niet meer tot wat de buitenwereld eronder verstaat. Lange werkdagen, 
kwetsend taalgebruik, bagatelliseren van risicovolle ingrepen, cowboygedrag, 
onaantastbare stafleden; iedereen heeft er tijdens coschappen wel voorbeelden van 
gezien.

Stapsgewijs wordt onacceptabel gedrag getolereerd, totdat het de nieuwe norm 
wordt. Groepsgedrag werkt vaak zelfversterkend en leden van de groep zijn zich 
er na verloop van tijd vaak niet meer van bewust. Dit fenomeen wordt ook wel 
het ‘gekookte-kikkereffect’ genoemd. Als je een kikker in een pannetje lauw water 
doet, zwemt hij vrolijk rond. Als je het pannetje langzaam opwarmt, springt de kik-
ker er niet uit, totdat hij overlijdt, omdat het water te heet is. De kikker heeft niet 
door dat hij langzaam dood kookt. Als buitenstaander is het onbegrijpelijk dat de 
betrokkenen niet zien wat voor een ellende ze veroorzaken, maar de betrokkenen 
zelf zijn ziende blind. Als niemand dit corrigeert, of als er geen externe factor is 
die het gedrag doorbreekt, eindigt de ontstane situatie steevast in een drama. En 
het is meestal een patiënt die daar de prijs voor betaalt. Dan pas wordt voor ieder-
een zichtbaar hoe ver ze als groep zijn afgeweken van het normale. Ook dit is niet 
uniek voor artsen. Je aanpassen aan de groep is een menselijke eigenschap. Het 
gebeurt razendsnel en vaak zelfs onbewust.

Even een tussenstand: het is moeilijk om anderen aan te spreken op hun gedrag 
en het is een natuurlijke menselijke reactie om je aan te passen aan de groep waarin 
je je bevindt. In de gezondheidszorg zijn het de artsen die, beter dan wie ook, de 
kennis en de positie hebben om onprofessioneel gedrag bij collega’s te herkennen 
en bijtijds te bespreken. De arts moet dus iets doen wat voor de mens tegennatuur-
lijk is. Één geluk: de geneeskunde staat hierin niet alleen en velen zijn de artsen 
hierin voorgegaan.

Als je de ontwikkeling van veiligheid in verschillende sectoren bekijkt, is steeds 
hetzelfde patroon te zien. Eerst gaat de aandacht naar kennis en technische innova-
ties, daarna naar het managen van die kennis en techniek en daarna naar gedrag en 
cultuur [4]. Neem autorijden. Eerst werden auto’s gebouwd die niet uit elkaar vie-
len en wegen waarop de banden niet kapot gingen. Daarna kwamen er regels zoals 
maximale snelheid en een verplicht rijbewijs. Daarna kwamen er campagnes zoals 
BOB en Onderweg Offline. Je kunt een auto en de omgeving van een auto nog zo 
veilig maken, niets kan op tegen gevaarlijk gedrag en een cultuur die dat gedrag 
tolereert. Zo zorgden teveel drinken en te hard rijden in 2016 voor respectievelijk 
20 en 30 % van de verkeersongevallen [5]. Een ander voorbeeld is de luchtvaart. 
Eerst werd aerodynamica onderzocht en werden vliegtuigen zo gebouwd dat ze 
bleven vliegen, toen kwamen er richtlijnen en checklists om het overzichtelijk 
te houden voor de piloten en daarna kwamen interventies zoals Crew Resource 
Management, gericht op samenwerking en cultuur. De techniek is de basis, de 
regels scheppen de kaders voor veiligheid, maar het is de cultuur die bepaalt of de 
techniek en de regels veilig worden toegepast. De cultuur bepaalt de mate waarin 
men zich aan de regels houdt en bereid is elkaar daarop aan te spreken. De gezond-
heidszorg is pas aan het begin van de derde stap. Er zijn de afgelopen honderd jaar 
spectaculaire vorderingen gemaakt in kennis en techniek. De afgelopen decennia 
zijn er vele richtlijnen en protocollen opgesteld om artsen te helpen deze kennis en 
techniek correct toe te passen. Hiermee zijn de voorwaarden geschapen om onder 
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variërende omstandigheden steeds optimale kwaliteit van zorg te kunnen bieden. 
Maar de derde stap, aandacht voor gedrag en cultuur, komt pas sinds enkele jaren 
mondjesmaat op gang. Niet alleen de inhoud is nieuw voor artsen, ook datgene wat 
deze stap van hen verlangt. Verbeteren van gedrag en cultuur is wezenlijk anders 
dan het toepassen van nieuwe kennis of techniek. Je kunt het niet in een opleiding 
of bijscholing aanleren. Bijdragen aan een veilige cultuur vergt geen vaardigheid, 
het vergt een mindset.

Het licht moet aan

Hoe verandert een mindset, hoe verandert de cultuur van een groep? De Brits- 
Ghanese filosoof Kwame Anthony Appiah deed onderzoek naar morele revoluties. 
In zijn boek De Erecode beschrijft hij hoe de praktijken van voetbinden, slavernij 
en duelleren na tradities van eeuwen in relatief korte tijd in onbruik raakten. Deze 
praktijken veranderden niet door rationele argumenten. Argumenten waarom  
voetbinden verminkend was, waarom slavernij onmenselijk was en waarom duelleren  
een zinloze verspilling van mensenlevens was, waren ruim beschikbaar en alom 
bekend. De praktijken verdwenen door veranderde gevoelens van eer. Ze werden 
niet langer als eervol gezien en wekten in plaats daarvan schaamte op [6].

Schaamte is een krachtige drijfveer voor gedrag. Schaamte is verbonden aan 
sociale identiteit. Schaamte ontstaat wanneer je een erecode schendt van de groep 
waarmee je je verbonden voelt. Je voelt het als je een grens overgaat, zelfs als die 
grens nooit uitgesproken is. Het zorgt ervoor dat leden van een groep zich houden 
aan sociaal acceptabel gedrag, zelfs wanneer er niemand aanwezig is om het gedrag 
te controleren. Het vergt dus geen extern toezicht, omdat het sociale netwerk 
daarin voorziet. Sterker nog, een interne erecode is notoir resistent voor externe 
krachten. De waarden van de groep gaan boven de waarden van de buitenwereld. 
Als zo’n groep heel hecht is, spreekt men ook wel van een clan. Het onderzoek van 
arts en organisatieadviseur Yolande Witman toonde dat de professionele habitat 
van artsen de kenmerken heeft van een clan [7]. Een clan laat zich niet graag door 
een buitenstaander aansturen, dat sluit niet aan bij hun waarden. Tradities zijn 
belangrijker dan regels. Vanuit de tradities ontstaan interne regels en de hechtheid  
van de professionele gemeenschap zorgt voor een strenge sociale controle.  
Medische professionals hechten meer waarde aan gemeenschappelijke waarden en 
overtuigingen dan aan hiërarchie of regels. Anders verwoord: artsen hebben een 
sterke erecode, die via het eerder genoemde hidden curriculum van generatie op 
generatie wordt overgedragen.

Zo zijn generaties artsen opgeleid met het idee dat zij onfeilbaar moesten 
zijn. Fouten werden gezien als persoonlijke falen, een bron van schaamte. Open-
heid hierover was uitzonderlijk en werd door de beroepsgroep al snel gezien als 
‘uit de school klappen’, een schending van de erecode. De mate van onbedoelde 
schade in de gezondheidszorg is, mede hierdoor, lang onbekend gebleven. Zo 
kon het beeld ontstaan dat het iets zeldzaams was, wat je aan jezelf te wijten had 
als je ermee in aanraking kwam. Uit onderzoek en anekdotische casuïstiek blijkt 
dat betrokkenheid bij een ernstig incident leidt tot emoties als angst, onzeker-
heid, schuldgevoelens en schaamte [8]. Het is aannemelijk dat deze emoties een 
belemmering vormen voor openheid over wat er gebeurd is, zelfs wanneer de arts 
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rationeel gezien het nut van leren van incidenten onderkent [9]. Zo onderhoudt 
schaamte de misvatting dat incidenten in de zorg zeldzaam zijn en dat de schuld 
voor een incident bij de betrokkenen zelf ligt. Interessant is dat de erecode van art-
sen ‘schaamte’ koppelt aan ‘feilbaarheid’; de arts schaamt zich voor zijn fout. Dit 
vormt een belemmering om iets wat als ‘een fout’ kan worden gezien, te bespreken 
en ervan te leren. Zowel de arts als de patiënt loopt hierdoor kans op onbedoelde 
schade. De arts voelt zich ten onrechte schuldig en leert niet welke systeemfactoren 
aan het incident hebben bijgedragen. De zorgsystemen worden niet aangepast om 
de kans op herhaling te verkleinen, waardoor de volgende patiënt hetzelfde risico 
loopt. Emoties verdrukken de ratio en daarmee de veiligheid voor zowel arts als 
patiënt. Rationeel gezien is het kraakhelder dat mensen feilbaar zijn en artsen dus 
ook. Ons geheugen is beperkt, in het donker kunnen we geen kleuren zien, honger 
en slaaptekort beïnvloeden onze besluitvorming. Dat heeft met de menselijke fysio-
logie te maken, niet met onze achtergrond, intelligentie of motivatie. Het is dus 
zaak om de omgeving van artsen zo aan te passen dat deze menselijke factoren zo 
goed mogelijk ondervangen worden. Gezien hun kennis van de fysiologie zouden 
artsen dit als geen ander moeten weten. Echter, in lijn met wat Appiah beschreef, 
hebben deze rationele argumenten geen invloed op de erecode. Artsen weten dat ze 
feilbaar zijn, maar blijven desondanks de verwachting van onfeilbaarheid op zich-
zelf en hun studenten projecteren zolang de erecode dit voorschrijft. Dit houdt de 
schaamte voor feilbaarheid in stand en belemmert een veilige cultuur. Stel je eens 
voor dat schaamte niet ontstond door feilbaarheid, maar door het verspillen van 
een kans om beter te worden, te leren. Stel je voor dat de erecode van artsen niet 
voorschrijft om onfeilbaar te zijn, maar om altijd beter te willen worden.

De psychologe Carol Dweck beschrijft in haar boek Mindset dat er twee mind-
sets zijn: een statische en een op groei gerichte [10]. In de statische mindset (fixed 
mindset) ga je ervan uit dat je een bepaalde, definitieve mate van talent hebt. Je 
bent ergens goed in of niet. In de op groei gerichte mindset (growth mindset) ga je 
ervan uit dat je talenten kunt ontplooien. Je bent ergens goed in of nóg niet. Dweck 
geeft talloze voorbeelden uit diverse sectoren en onderbouwt zo hoe een statische 
mindset uiteindelijk leidt tot teleurstelling, terwijl een op groei gerichte mindset 
juist veerkracht ontwikkelt. Zoals Oliver Cromwell in de zeventiende eeuw gezegd 
zou hebben: “Wie stopt met beter worden, stopt met goed te zijn.”

Als de erecode van artsen een growth mindset zou voorschrijven, zou het 
natuurlijk zijn om elkaar bijtijds aan te spreken bij signalen van onprofessioneel 
gedrag. Het zou beschamend zijn om een collega de kans te onthouden beter te 
worden in zijn vak, het zou beschamend zijn om signalen over mogelijke onder-
maatse zorg te negeren. De basisaanname zou zijn dat iedereen fouten maakt, 
iedereen momenten van zwakte heeft waarin het gedrag niet is wat het zou moeten 
zijn en iedereen wel eens minder ontvankelijk is voor goedbedoelde feedback. Dit 
zou net zo waardevrij bezien worden als het feit dat een mens in het donker geen 
kleuren kan zien. Het netvlies hoeft zich niet te schamen, we moeten de omgeving 
van het netvlies aanpassen, zodat deze zijn werk kan doen: het licht moet aan.

Er zijn al voorbeelden in de gezondheidszorg waarin deze denkwijze 
gestalte krijgt. Het medisch vervolgonderwijs heeft, sinds de invoering van het 
 CanMEDS-systeem, een slag geslagen richting het aanleren van competenties 
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die verder gaan dan medische kennis of klinische vaardigheden. Daar waar crew 
resource management, of medisch teamwerk, wordt ingevoerd leren zorgverleners 
om elkaar waardevrij aan te spreken op gedrag, in het belang van de patiënt. Niet 
alleen artsen onderling, maar ook verpleegkundigen en andere zorgverleners krij-
gen de ruimte om elkaar, inclusief de artsen, aan te spreken. Systemen voor peer 
support helpen zorgverleners om in het reine te komen met de eigen, menselijke 
feilbaarheid en verschuiven de focus van schaamte naar leren. Het besef groeit dat 
dit zowel het belang van de zorgverlener als dat van de patiënt dient.

Nog wat onwennig, maar toch

De gezondheidszorg staat op de drempel van de derde fase van veiligheidsontwik-
keling. We hebben de kennis en techniek en we weten hoe we hiermee om zouden 
moeten gaan. Gedrag en cultuur zijn nu de zwakste schakels om naar het volgende 
niveau te komen. Om door te breken moeten zorgverleners hun menselijke feil-
baarheid erkennen, bespreekbaar maken en strategieën ontwikkelen om hiermee 
om te gaan. De eerste voorzichtige stapjes worden al gezet in het onderwijs en met 
initiatieven zoals medisch teamwerk en peersupportsystemen. Het voelt onwennig 
om over feilbaarheid te spreken, omdat artsen over een periode van honderden 
jaren afgeleerd hebben hier open over te zijn. Die onwennigheid is niet slecht, die 
is natuurlijk. Onze eeuw schept een momentum om door te pakken, om artsen op 
te leiden die zich niet schamen voor hun feilbaarheid, maar die begrijpen hoe de 
interactie tussen omgeving en menselijk gedrag zowel zorgprocessen als de cultuur 
beïnvloedt. Artsen die trots zijn op iedere bijdrage die ze kunnen leveren om de 
risico’s van deze feilbaarheid te verminderen en daarmee de kwaliteit van zorg naar 
nieuwe hoogtes te brengen.

Heeft u een momentje?     |        |

Toen Roos was uitgesproken, viel er een korte stilte. Stephan knikte en gaf 
aan dat het nooit zo bedoeld was. Hij verontschuldigde zich voor zijn toon en 
dankte Roos dat ze het op deze manier met hem besprak. Jeetje, dacht hij, ben 
ik nou die dokter geworden waar ik zelf vroeger zo’n hekel aan had? Hoe heeft 
dat kunnen gebeuren? Hij was oprecht dankbaar dat Roos de moed had hem 
hiermee te confronteren. Roos was onder de indruk van deze eerlijke en open 
reactie van dokter Van Brielle, een voorbeeld voor later!
Voor beide artsen bleek het een vormend moment. Stephan van Brielle lukte 
het om zijn gedrag te veranderen en werd weer de arts die hij wilde zijn. Dit gaf 
hem hernieuwde energie en, diep in zijn hart, was hij best een beetje trots dat 
het hem gelukt was om zichzelf te hervinden. Roos Sonnema realiseerde zich 
hoe belangrijk het is om, juist als aios, het belang van de patiënt altijd voor te 
laten gaan, hoe moeilijk de situatie ook is. Niet ‘achter de rug van de supervisor 
mopperen’, maar erop af. Alleen dan kan iedereen er van leren. Collega’s met wie 
zij haar ervaring deelt, putten hier inspiratie en hoop uit.
(Namen bij de auteurs bekend. Op verzoek van betrokkenen is het verhaal 
onherleidbaar gemaakt.)

Nog wat onwennig, maar toch
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De beweging ‘Optimale zorg – Dappere dokters’ streeft ernaar dat dokters de 
meest gunstige zorg leveren voor elke patiënt, waarbij de persoon van de patiënt 
belangrijker is dan zijn ziekte. Daarnaast geven dokters rekenschap van dat hande-
len. Aanspreekbaar zijn op eigen handelen zegt meer over kwaliteit dan de huidige 
afvinkcultuur van indicatoren. Geneeskunde behoort contextueel bepaald te zijn. 
Het gesprek met de patiënt over wat voor hem de beste keuze is. De analyse en 
besluitvorming om wel of niet in te grijpen bij dezelfde aandoening in een andere 
context is een kernvaardigheid van ons vak. Het gesprek aangaan om uit te leggen 
dat nog meer diagnostiek niets meer bijdraagt, een collega kritisch durven bevra-
gen over zijn ingezette beleid. Dit is het gedrag dat hoort bij dappere dokters, waar-
bij ‘dapper’ niet ‘stoer’ betekent, maar gaat over het juiste doen, vooral daar waar 
het moeilijk wordt. Niet meer en niet minder. Moedig zijn.

Dapperheid gaat over de dokter zelf, het betekent de tijd nemen om deze 
weging met de patiënt te maken en rekenschap te geven van hoe de beslissing tot 
stand is gekomen. Niet betuttelend, maar gelijkwaardig. Dappere dokters durven 
zichzelf ter discussie te stellen vanuit een professionele autonome positie en doen 
zo recht aan de rol die de dokter heeft, dienend aan patiënt en maatschappij.

Wat is dapper?
Aristoteles brengt ‘dapperheid als deugd’ naar voren in Ethica Nicomachea. In 
zijn deugdethiek, met dapperheid, wijsheid, gerechtigheid en matigheid als 
kerndeugden, stelt hij dat de mens zoekende is naar het deugdzame midden, 
de gulden middenweg. Een deugd is het juiste tussen een teveel en een tekort. 
Het is een levenshouding die niet toevallig is, maar duurzaam en een die met 
plezier wordt uitgedragen. De deugd zit in de mens zelf en in al zijn beslissingen. 
Het is of wordt een onderdeel van zijn identiteit. Dapper is het juiste tussen 
lafheid en overmoed. Dapperheid is per situatie verschillend en betekent iets 
anders voor een oud vrouwtje dan voor een jonge man in dezelfde situatie. De 
klassieke filosofen zijn op zoek naar een antwoord op de vraag wat een goed, 
geslaagd leven inhoudt. Zij doen dit door zélf na te denken. De moed opbrengen 
het eigen verstand te gebruiken (Socrates). Dit gebeurde vooral met elkaar, 
waarin men elkaar inspireerde, corrigeerde en aansprak om zo te komen tot een 
deugdzaam leven.
Bij de moderne filosofen grijpt Immanuel Kant weer terug op dit klassieke 
denken met zijn adagium ‘durf te denken’, geleend van Horatius (‘sapere aude’). 
Heb de moed om vanuit het eigen verstand te handelen. Moed om authentiek 
te zijn en waar nodig onredelijke druk van autoriteit te weerstaan (Nietzsche). 
Moed om vrijmoedig te spreken, over zichzelf, ook als het tegen de gevestigde 
orde in gaat (in Foucault’s Parrhesia).
Jezelf ter discussie durven stellen en het goede doen wanneer het moeilijk is, 
vraagt moed en rekenschap. Het vindt zijn oorsprong in de klassieke filosofie, 
maar wordt na het verdwijnen van de grote kerkelijke invloeden sinds Immanuel 
Kant en de Verlichting door veel filosofen gezien als de moeilijke weg die te gaan 
is om kennis en wijsheid te vergaren, met als doel een beter (dapper) mens te 
worden.
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Wat gebeurde er met de dokter?

Het nadenken over goed handelen in de geneeskunde en wat voor soort hulpverlener- 
patiëntrelatie goede zorg oplevert is dynamisch. Het is in beweging onder  
invloed van maatschappelijke veranderingen. Politiek, recht, economie, weten-
schap, media, publieke opinie, investeerders en verzekeraars hebben allemaal 
invloed op hoe gedacht en gehandeld wordt. Ook in de huisartsgeneeskunde zijn 
de beroepsethische normen door de tijd heen veranderd. In de jaren vijftig en zes-
tig van de vorige eeuw trad de huisarts vooral bevoogdend op. Op basis van scho-
ling, ervaring en autoriteit bepaalden de huisartsen met elkaar wat goed was voor 
hun patiënten.

Was de huisarts van de jaren vijftig en zestig een paternalistische opvoeder, de 
huisarts van de jaren zeventig en tachtig voedde op tot zelfstandigheid en eigen 
verantwoordelijkheid. Deze norm blijft belangrijk, maar in de jaren negentig komt 
daar nog een dimensie bij. De beroepsethische norm wordt geleidelijk die van 
terughoudend beleid. Terughoudend beleid is belangrijk om twee redenen. Aller-
eerst moet het ervoor zorgen dat patiënten niet onnodig worden geschaad. Extra 
zorg geeft immers meer kans op iatrogene schade. Ten tweede moet terughoudend-
heid de zorg betaalbaar houden [1].

Eind tachtiger jaren nam het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) een 
invloedrijk besluit, namelijk het ontwikkelen van richtlijnen die waren bedoeld om 
het medisch beleid in de dagelijkse praktijk van de huisarts te ondersteunen. Lag 
het decennium daarvoor het accent vooral op de psychosomatiek en de methodi-
sche aanpak van de consultvoering, nu veranderde de focus weer naar de soma-
tiek. De standaarden werden opgesteld op basis van gepubliceerd wetenschappelijk 
onderzoek over een probleem. Zij beoogden een grotere uniformiteit in handelen 
van de huisarts te bewerkstelligen. Evidence-based medicine werd de norm. Er zijn 
inmiddels meer dan honderd standaarden gepubliceerd. Voor veel huisartsen vor-
men deze standaarden de basis van hun vak [2].

Maar met de voortgang in tijd werd deze gewenste professionalisering eerder 
tot het knellende keurslijf waarvoor reeds werd gewaarschuwd [3], tevergeefs. De 
standaarden, bedoeld als ondersteunend instrument bij de keuze van een (be)han-
deling, werden de dwingende geldigheid hoe een patiënt behandeld moest wor-
den. En dat terwijl de standaarden gebaseerd zijn op evidence-based medicine, die 
vooral geldt voor de gemiddelde (trial)patiënt en zelden direct vertaalbaar is naar 
de unieke persoon die tegenover de dokter zit. Het volgen van de standaarden is 
zeker niet doorslaggevend voor goede zorg.

De op autoriteit gebaseerde positie van de huisarts veranderde naar een meer 
eenduidig opgeleide professional en dat bracht de huisartsenzorg naar een hoger 
niveau. Maar er ging ook iets verloren: de vanzelfsprekende nabijheid buiten kan-
tooruren, de opmerkzaamheid over wat er gebeurt in je patiëntenpopulatie, omdat 
je als dokter onderdeel uitmaakt van diezelfde lokale gemeenschap, en het delen 
van de verantwoordelijkheid met collega’s dichtbij. Hoe gaan we deze vanzelfspre-
kendheden opnieuw betekenis geven?

Wat gebeurde er met de dokter?
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Wat gebeurde er met de patiënt?

Zo oud als de mensheid is, wordt er hulp gevraagd bij ziekte en onzekerheid. In 
de kern verandert er dus niets aan de relatie tussen arts en patiënt. Hoe deze hulp 
wordt gevraagd en ontvangen is wel veranderd. In het hedendaagse publieke debat 
klinkt steeds vaker dat de patiënt een zorgconsument is, die op zoek moet naar 
meer zelfregie. Van de autoritaire dokter die voor de patiënt beslist, groeien we 
in het huidige tijdperk toe naar meer gezamenlijke besluitvorming van dokter en  
patiënt. Het gezamenlijke wordt gevormd door een gelijkwaardige inbreng van beide  
partijen in de keuze van een behandeling. De patiënt zelf gaat over de weging van 
de zinvolheid van de behandeling, de dokter over de effectiviteit daarvan. Zinvol-
heid betekent ook dat de patiënt zichzelf als partner moet (kunnen) gedragen. Dit 
betekent niet dat de patiënt te allen tijde gelijk heeft en altijd mag krijgen wat hij 
meent nodig te hebben. Effectiviteit gaat over deskundigheid. Helpt het, is het vei-
lig en is het doelmatig, zijn overwegingen die daarbij horen. De effectiviteitsweging 
van de dokter speelt een gelijkwaardige rol naast de zinvolheid [4].

Wat gebeurde er met de maatschappij?

Het richtlijnenbeleid van de huisartsen viel samen met de vragen die de samen-
leving ging stellen over praktijkvariatie, fouten en onnodige zorg. Het antwoord 
daarop was een simplistisch kwaliteitsdenken. Indicatoren, vastgesteld als instru-
ment om bij te dragen aan inzicht in eigen kwaliteit, werden een doel op zich. Ster-
ker nog, ze werden inkoopinstrumenten. Impliciete kennisbronnen verloren hun 
waarde ten gunste van de expliciete kennisbron evidence. Dat wat goed is voor 
patiënten is te bepalen via systematisch onderzoek. Het kan worden vastgelegd in 
richtlijnen en gemeten met indicatoren. Daarmee is de gestelde kwaliteit de kwa-
liteit van epidemiologen en de mensen van de kwaliteitsindustrie. Goede kwaliteit 
wordt in dit denken gekenmerkt door het aan regels voldoen, de juiste formulie-
ren invullen, protocollair werken, professionele inwisselbaarheid en vermeende 
voorspelbaarheid.

De marktwerking, het leidend principe van de nieuwe Zorgverzekeringswet 
in 2006, heeft de ontwikkeling van een gezondheidszorgomgeving versterkt waar 
‘meten en belonen of straffen’ ertoe neigt te domineren. Dat leidt tot een attitude 
waarin geneeskundig handelen wordt benaderd als een inspanning, die hoofdzake-
lijk ten dienste staat van meetbare productie en weinig ruimte laat om gewaardeerd 
te worden op je gedragingen die laten zien wat voor dokter je bent. Tegelijkertijd 
versterkt marktwerking de voortschrijdende trend van individualisering van de 
maatschappij, waarbij de autonomie van de patiënt en individuele keuzevrijheid 
belangrijker worden geacht dan rechtvaardigheid ten opzichte van anderen en de 
samenleving. Daarbij stimuleert het huidige (markt)denken dat alleen het beste 
goed genoeg is en wordt maximale patiëntveiligheid verwacht, waarbij incidenten  
met slechte afloop voor de patiënt onverbiddelijk door pers, publieke opinie 
en politiek worden aangepakt. Met name de slechte uitkomst door nalaten van 
een (be)handeling wordt zwaar aangerekend, terwijl een slechte uitkomst door  
overdaad aan medische interventie zelden de (publieke) aandacht krijgt.
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Dapper: Het juiste doen wanneer het moeilijk wordt

De geschetste ontwikkelingen van de laatste twintig jaar laten het recept zien voor 
een gezondheidszorgsysteem dat oververhit dreigt te raken. Met als gevolg over-
behandeling, defensief handelen en overmatige bureaucratische handelingen onder 
het mom van kwaliteitsbeleid, omdat alles vastgelegd moet worden, vaak ook 
meerdere keren hetzelfde. Dit alles leidt tot maximale in plaats van optimale zorg 
voor de patiënt en tot gedemotiveerde en opgebrande zorgverleners.

Succesvol huisartsenmanifest tegen product-denken
11 Maart 2015 spijkert een groep huisartsen een manifest op de deur van 
het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, waarmee zij een 
duidelijk signaal willen geven: ‘Product-denken sloopt het zo succesvolle 
huisartsenmodel’. Het manifest wordt binnen enkele dagen onderschreven door 
ruim driekwart van de Nederlandse huisartsen. Hiermee geeft de beroepsgroep 
een duidelijk signaal af dat de denkwijze waarbij de patiënt in de huisartsen-
praktijk als een optelsom van verschillende (potentiële) ziektebeelden kan 
worden gezien, die met bijna industriële benadering gebaseerd op strak 
geprotocolleerd handelen uiterst efficiënt behandeld of gecontroleerd kan 
worden, zowel de patiënt als de huisarts tekort doet.

Bron: 7 www.hetroermoetom.nu.

In een maatschappij waar de illusie van de maakbaarheid van het leven leidend lijkt 
en ziekte niet meer als pech wordt beschouwd, maar als iets wat voorkomen had 
kunnen worden door ofwel meer diagnostiek of een gezonder leven, is het goed om 
te kijken hoe dapperheid gedefinieerd kan worden.

Dapper zijn is de Aristoteliaanse gulden middenweg, tussen lafheid en over-
moedig zijn in. Vertaald naar de artsen van nu is lafheid de vlucht naar de over-
diagnostiek, om defensieve redenen of onder druk van de patiënt. Overmoed is het 
aannemen van een superieure houding ten aanzien van de patiënt, geloof in eigen 
voortreffelijkheid, zonder oog voor de patiënt en zijn context. De eerste groep 
dokters neigt naar supermarktgeneeskunde. De tweede groep sluit de gelederen 
van de dokters. Beide gedragingen versterken de zogenoemde conspiracy of silence 
(het gezamenlijk verzwijgen wat er op de werkvloer misgaat). Dapper zijn betekent 
contrair durven zijn aan de huidige maatschappelijke trends. Dus geen inzet van 
diagnostiek als dat geen meerwaarde heeft voor het medische beleid en uitleggen  
waarom, tegen de overtuiging van de patiënt in, geen scans worden gemaakt.  
Het betekent medische superioriteit thuislaten en in contact blijven, ondanks  
vermeende eigen wijsheid van de patiënt. Dapper betekent ook kritisch blijven op 
eigen functioneren en dat ter discussie durven blijven stellen, ondanks ervaren kwets-
baarheid en toegenomen juridisering van de maatschappij. Dapper is bovenal trouw 
blijven aan het totaal van waarden van de geneeskunde en dat blijven uitdragen  
in de basis- en specialistische geneeskundeopleidingen.

De zorg in Nederland bevindt zich op een kantelpunt. De gedachte dat het 
anders moet en ook kán, wordt steeds breder gedragen. Het gaat dan niet alleen om 
overbehandeling, bekostiging en inrichting van de zorg. Maar óók over de waarden 

Dapper: Het juiste doen wanneer het moeilijk wordt

http://www.hetroermoetom.nu


40 Hoofdstuk 4 · Optimale zorg – Dappere dokters

4

in de zorg. Waarden die te maken hebben met vertrouwen in de professional, samen-
hang, gelijkwaardigheid en het principe van optimale zorg voor de patiënt. Zorg 
waarbij dokters aandacht en tijd hebben voor betrokkenheid en eigen verantwoor-
ding van de patiënt bij besluitvorming over behandeling, maar hun professionele 
verantwoordelijkheid daarmee niet van zich af schuiven. Die inspanningen leveren 
om patiënt te helpen hun gezondheidsproblemen te begrijpen, te luisteren naar de 
belangrijkste punten voor de patiënt en deze punten mee te nemen in de keuze van 
de vervolgstappen. Deze zorginhoud, in plaats van financieel- en managementden-
ken, moet de leidraad zijn voor uitvoering van de zorg en als belangrijkste basis die-
nen voor financiering en kostenbeheersing.

De massaal gesteunde opstand van de huisartsen van het actiecomité ‘Het Roer 
Moet Om’ heeft eraan bijgedragen dat marktwerking, productiedenken en over-
matige bureaucratie in de zorg ter discussie worden gesteld. De traditionele kwa-
liteitssystemen, gekenmerkt door controledrang, moeten hun langste tijd gehad 
hebben. Ze zijn te bewerkelijk, niet efficiënt en het is vaak onduidelijk of het de 
patiënt daadwerkelijk betere zorguitkomsten oplevert. Systemen die ook nog eens 
weinig vertrouwen tonen in de professional, terwijl de individuele patiënt door-
gaans (veel) vertrouwen heeft in zijn behandelaar. En dat terwijl het principe van 
vertrouwen onmisbaar is bij het reduceren van de zorgcomplexiteit.

Het probleem zit hem echter niet alleen bij de wet- en regelgeving, de verze-
keraars, de patiëntenorganisaties en de toezichthouders. Ook binnen de zorgor-
ganisaties zelf zullen veel niet-realistische branchenormen, procedures en regels 
geschrapt moeten worden. Daarvoor is echt een cultuuromslag noodzakelijk, die 
leidt tot moderne kwaliteitssystemen, gebaseerd op anders denken over kwaliteit 
en veranderprocessen. Waarin recht wordt gedaan aan de pluriformiteit van kwa-
liteit; er is niet één goede uitkomst denkbaar. Meerdere overwegingen dragen bij 
aan het best denkbare medische beleid voor die ene patiënt. Met andere woorden, 
waar de ene patiënt kiest voor chemotherapie doet de ander met een vergelijkbaar 
ziektebeeld dat niet. Beide uitkomsten van beleid kunnen het beste zijn. Objectief 
ziek-zijn bestaat niet. Naast kennis en kunde zijn er zinvolheidsoverwegingen van 
de patiënt, ervaringen van arts en patiënt en zo meer, die van invloed zijn op het 
uiteindelijke plan voor de patiënt [5–7].

De vernieuwde kwaliteitssystemen moeten vooral realistisch zijn, uitgaan van 
vertrouwen in de professionaliteit van zorgverleners en inspireren om het vak goed 
uit te oefenen. Er is erkenning dat ongelijke gevallen ongelijk behandeld moeten 
worden en de erkenning dat er verschillende opvattingen zijn over wat goede zorg is.

Bevordering van kwaliteit is uitgangspunt, controle is hieraan ondergeschikt. 
Het systeem bevat alleen indicatoren waarvan de zeggingskracht is aangetoond en 
die kwaliteit op patiëntniveau verbeteren. Het aldus geschapen kwaliteitskader is 
voor iedere zorgverlener een normaal haalbaar doel en gaat niet gepaard met extra 
bureaucratische last: Goed is de norm, excellentie is een keuze [8]. “Weten wat juist 
is en het niet in praktijk brengen, is gelijk aan gebrek aan moed” (Confucius 551–
479 BC).

Een betrokken houding van dokters is onmisbaar om de noodzakelijke ver-
andering in de zorg te bewerkstelligen, bewegingen vanuit de basis van profes-
sionals maken tegenwoordig het verschil. Het leren van de kunst van het vak moet 
in balans zijn met het leren van de kunde. Creativiteit kan alleen gedijen op een 
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basis van gedegen kennis. De bevlogenheid mag terugkeren in de zorg, elke huis-
arts is betrokken bij zijn praktijk, vanuit die energie moet gebouwd worden aan 
een nieuw elan.

Gedurende de gehele artsenopleiding en daarna moet het maatschappelijk en 
professionele functioneren concreet worden vormgegeven, zodat de dokter zich 
niet kan loszingen van de maatschappij waarin hij werkt, maar daadwerkelijk ver-
bonden is met de patiënten voor wie hij werkt. Maar dan moet hij ook vertrouwd 
worden in zijn kunde. Kwaliteitssystemen zijn geen controlesystemen, spiegelinfor-
matie bespreken is geen afrekenmodel en intervisie is geen therapie. Professionals 
worden beter van en met elkaar, maar deze processen zullen gefaciliteerd moeten 
worden [9].

De noodzaak van dapper zijn

Dokters moeten durven om vanuit de inhoud van hun werk beslissingen te nemen, 
die zij op elk moment van de dag kunnen toelichten. Ook als het afwijkt van het 
protocol. De autonome huisarts in de spreekkamer is er niet alleen om het leed van 
de patiënt te verzachten maar moet zich mengen in het maatschappelijk debat [10].

Dit alles vraagt een dappere houding van professionals, om samen dapper te 
zijn en samenhorigheid te betrachten tegen bewegingen in de samenleving die aan 
de kaak gesteld moeten worden. Om de rug te rechten, de rolmodellen te zijn op de 
opleiding, aanspreekbaar te zijn op eigen handelen door collega’s en door de maat-
schappij. Maar bovenal om aan iedere patiënt in de spreekkamer de best mogelijke 
zorg te bieden, die het beste past in zijn context. En dat moet terug in gezamenlijk 
opleiden, in nascholing en in beroepsattitude, zichtbaar worden in onderling ver-
trouwen en samenwerking, gefaciliteerd worden in tijd en geld.

Dat is waar de beweging optimale zorg – dappere dokters over gaat. Een bewe-
ging waarin de betrokkenen uit hun dagelijkse vertrouwde routine stappen en daad-
werkelijk aan de slag gaan om de zorg te verbeteren. Bij voorkeur vanaf vandaag.
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» Op twee dingen moet men zich bij ziektes toeleggen: baat te brengen of dan 
tenminste niet te schaden. Hippocrates 460–377 v.Chr. Bron: Epidemiae 1, 11.

De dag dat een kind erachter komt dat het leven eindig is, is indrukwekkend. Het 
voelt zich bedrogen, omdat het levensfeest een einde blijkt te hebben. Ik kan het 
me nog als de dag van gisteren herinneren. De muziek gaat uit en de lichten gaan 
aan. Waarom ben ik op aarde neergezet als ik toch weer moet verdwijnen?

De dood. Hoe hard het ook is, er is geen ontkomen aan. Wij zijn slechts figu-
ranten in een toneelstuk van korte duur. We leven met ruim zeven miljard mensen 
op deze planeet en gelukkig moeten wij allemaal op een dag verdwijnen om plaats 
te maken voor anderen. Onze cellen sterven af, maar onze genen hervinden nieuw 
leven in de volgende generatie. Toch lijkt in de laatste halve eeuw een illusie van 
onsterfelijkheid te zijn ontstaan. Waarin we zijn gaan denken, hopen of geloven dat 
wij, als westerse mens, nu zelf de spelregels van dood en leven kunnen bepalen. 
Dat gevoel van maakbaarheid is mogelijk ontstaan doordat we misleid worden. De 
levensverwachting van de westerse mens is in de afgelopen eeuw drastisch geste-
gen. Gedurende de periode 1870 tot 1940 steeg deze exponentieel snel van 40 naar 
70 jaar. Was in 1901 de levensverwachting in de Verenigde Staten bij geboorte 49 
jaar, aan het eind van de eeuw was het 77 jaar en in India en de Volksrepubliek 
China steeg de levensverwachting van 40 jaar in het midden van de vorige eeuw tot 
63 jaar aan het begin van dit millenium [1].

Deze drastische ontwikkeling is grotendeels het resultaat van verbeterde 
 hygiëne, zoals riolering en schoon drinkwater, beschikbaarheid van goed voedsel, 
 verbeterde levensomstandigheden en door de medische uitvindingen van vaccins 
en antibiotica. Door de toename van de levensverwachting lijkt in onze westerse 
wereld een ‘onsterfelijkheidsillusie’ te zijn ontstaan. Misschien, dronken van al die 
levenswinst, denken we onoverwinnelijk geworden te zijn. Dagelijks worden we 
hierin bekrachtigd via de televisie, door hoogleraren die ons bij populaire praat-
programma’s vertellen ‘dat ouderdom een ziekte is’ of dat ‘kanker straks een chro-
nische ziekte wordt’ [2, 3]. Maar wat vaak vergeten wordt, is dat de winst die is 
geboekt met name in het laatste levensdeel zit. Wij rekenen ons rijk wanneer we 
uitspraken doen als ‘40 is het nieuwe 30’ want helaas worden we allemaal nog 
steeds op het zelfde moment grijs en kaal, verliezen we nog steeds op dezelfde 
leeftijd dezelfde hoeveelheid spiermassa en zijn we na de menopauze niet langer  
vruchtbaar zonder medische trucs. Kortom, we leven langer, maar de verlenging  
zit ’m voornamelijk in de herfst en winter van ons leven.

Ondertussen neemt de incidentie van kanker drastisch toe en lijkt de medische 
stand een halve eeuw na het verklaren van de war on cancer dit veelkoppig monster 
maar niet de deur uit te krijgen [4]. Dit komt omdat er in het westen nauwelijks 
andere doodsoorzaken meer over zijn. Niet tyfus, malaria, tbc, hiv en pneumonie 
maar kanker is het nieuwe gezicht van de dood en daarmee een vast onderdeel 
van ons leven geworden. Omdat wij de nadruk van de oorlog tegen kanker vrijwel 
geheel en al leggen op het behandelen ervan, explodeert de medische consumptie.

Exorbitant dure systemische middelen doen hun intrede, zonder dat we precies 
weten wat de langetermijneffecten zijn. ‘Kleine kansengeneeskunde’ noemen we 
dat ook wel. We verstrekken behandelingen die 15 % kans bieden om twee maan-
den langer te leven met bijwerkingen en een lage kwaliteit van leven. Deze strategie 
legt een enorme druk op de publieke middelen. Existentiële vragen zoals ‘wat mag 
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een mensenleven waard zijn’ worden helaas door de politiek niet beantwoord, ter-
wijl veel wetenschappers en dokters wel pleiten voor een grens. Bijna twee van de 
drie medisch specialisten wil graag dat er een maximumbedrag wordt vastgesteld 
[5]. Hun argument is dat juist het niet trekken van een grens onethisch is, omdat 
we dan de vraag uit de weg gaan hoe schaarste het beste verdeeld kan worden.

In dit speelveld loopt de dokter rond: aan de ene kant patiënt en familie, 
hopend op een eeuwig leven, en aan de andere kant de overheid, die de zorgreke-
ning probeert te drukken zonder haar vingers te branden aan belangrijke ethische 
kwesties. De dokter staat onder grote druk.

De strijdmetafoor

Wanneer het in de media over ziekten gaat, lijken kankerpatiënten zich ‘positief te 
moeten opstellen’ en te moeten knokken. We bewonderen sporthelden die over-
leven dankzij een ‘gevecht’ tegen hun ziekte. Ook de omstanders willen vaak iets 
doen en tonen vechtlust door deel te nemen aan gesponsorde wieler- en zwem-
evenementen met de bijbehorende slogans als ‘opgeven is geen optie’. Ziekten als 
kanker worden zo dus expliciet neergezet als een vijand, die met een strijd door de 
zieke zelf verslagen moet worden.

Ook artsen lijken steeds gericht te zijn op het behandelen. Terughoudend zijn 
is moeilijk en voor sommigen zelfs geen optie. De vechtretoriek kan een blinde 
behandelreflex veroorzaken en zorgen voor het ontbreken van een kritische hou-
ding ten aanzien van de grenzen. De aandacht van arts, patiënt en familie is steeds 
meer gericht op het behandelgedeelte van de ziekte, met soms maandenlange bed-
legerigheid in een belabberde conditie, veelvuldig voor controles naar het zieken-
huis, kleine successen en veel teleurstellingen.

Deze trend leidt tot de vraag of we onze geliefden niet teveel onder druk zetten 
met deze strijdmetafoor en wellicht meer schade dan goed doen? Kanker is onder-
deel van het eigen lichaam en als patiënt daar tegen vechten lijkt een hachelijke 
zaak. Bovendien is het probleem met de strijdmetafoor dat er in Nederland jaar-
lijks 40.000 mensen aan kanker sterven. Waren deze mensen te negatief ingesteld 
of hebben ze niet hard genoeg gevochten?

De strijdmetafoor insinueert een vals gevoel van controle, terwijl mensen met 
kanker veelal een passieve rol hebben en de controle vaak juist moeten inleveren. 
Zij worden behandeld en ondergaan de therapie. In het ziekenhuis zien we weinig 
‘gevechten’, maar wel zieke, onzekere patiënten, die zich overgeven en geen andere 
keuze hebben dan te vertrouwen op hun behandelaars. De strijdmetafoor heeft te 
maken met doodsontkenning. We willen de dood niet tegemoet treden wanneer 
het tijd is maar blijven liever net zo lang wegrennen totdat we uitgeput bij de staart 
gegrepen worden, zonder op een degelijke manier afscheid te nemen van onze 
geliefde wereld. Het idee van ‘doorknokken’ creëert een tekort aan aandacht voor 
de mensen om de patiënt heen. Kanker treft niet alleen de patiënt, maar juist ook 
partner, kinderen en familie. Je bent samen ziek. In de vechtcultuur is geen ruimte 
voor acceptatie, verbinding of denken over de toekomst. Je gaat verbeten door en 
nadat de strijd is verloren, rest een grote leegte.

De strijdmetafoor
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De illusie van het behandelen

Door onze dagelijkse ‘successen’ realiseren wij dokters ons te weinig dat getals-
matig onze behandelwinst maar zeer marginaal is. Terwijl we overspoeld worden 
door het aanbod van patiënten met kanker lijken dokters steeds meer in een soort 
‘behandelstand’ te staan. We behandelen steeds meer en vaker terwijl aan primaire 
preventie van kanker relatief weinig aandacht wordt besteed.

Het gevoel dat er nog snel iets gedaan moet worden overheerst, als patiënten 
te horen krijgen dat zij een aandoening hebben die niet meer te genezen is. Door 
deze haast in het beslissingsproces ontbreekt het overzicht en wordt vergeten dat 
behandeling gericht op het verlichten van klachten of alleen het verbeteren van de 
kwaliteit van leven soms een betere optie kan zijn. Eerdere studies laten zien dat 
het spreken over een dergelijk symptoomgericht scenario voor de patiënt mogelijk  
beangstigend is en dat deze vaak nog alles op alles wil zetten om alsnog een  
ziektegerichte behandeling te krijgen [5]. De drang om te leven zorgt ervoor dat 
veel patiënten elke strohalm die hen wordt aangeboden willen grijpen, in de hoop 
de uitzondering op de regel te zijn. Artsen vinden het vaak lastig om het niet- 
actieve behandelscenario te bespreken. Ze ervaren dit als ‘niets doen’, waarin de 
patiënt ‘hoop ontnomen wordt’ [6].

Door de komst van meer behandelmogelijkheden worden keuzes steeds com-
plexer. Verschillende opties met voor- en nadelen dienen tegen elkaar te worden 
afgewogen. Wanneer genezing niet meer mogelijk is, is het zoeken naar een balans 
tussen kwaliteit en de duur van leven een lastig proces. Gedurende het ziektepro-
ces verschuift de aandacht van ziektegericht naar symptoomgericht behandelen. De 
intentie waarmee een behandeling wordt gestart verandert. Zo kan bijvoorbeeld pal-
liatieve chemotherapie ingezet worden met als doel de tumorgroei te remmen, het 
leven te verlengen of de kwaliteit van leven te behouden, terwijl grote(re) chirurgi-
sche ingrepen in principe alleen uitgevoerd worden wanneer er een intentie is om 
te genezen. Door deze complexiteit zijn patiënten niet altijd goed op de hoogte van 
behandeldoelen [7]. Ook zijn ze zich vaak niet bewust van de bijwerkingen van deze 
behandelingen, die soms tot het einde van het leven een grote rol blijven spelen.

Casus meneer A     |        |

Meneer A van 71 jaar bezocht onze polikliniek met een grote tumor in de 
endeldarm en uitzaaiingen daarvan in de lever. De tumor was met een operatie 
initieel niet meer te behandelen. Theoretisch gezien was het met langdurige 
bestraling en chemotherapie wel mogelijk de tumor te verkleinen, zodat 
meneer daarna eventueel alsnog een grote endeldarmoperatie kon ondergaan. 
Daarna zou hij chemotherapie moeten krijgen, waarna de lever behandeld zou 
kunnen worden met een tweede grote operatie. Meneer had in het verleden 
een hartinfarct gehad, gebruikte bloedverdunners en had hoge bloeddruk 
en suikerziekte. Toch werd het hier beschreven behandelscenario aan hem 
en de familie voorgelegd. Betrokkenen stemden in principe in, meneer wat 
twijfelachtig. Twee dagen later kwam meneer op de Spoedeisende Hulp met 
een acute bloeding uit de tumor, waardoor hij in levensgevaar verkeerde. Hij 
werd opgenomen op de IC en met een radiologische interventieprocedure werd 
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met succes een bloedvat dichtgeschroeid om de bloeding tot staan te brengen. 
Na deze ervaring wilde hij de voorgestelde uitgebreide behandeling niet meer 
ondergaan en werd besloten niet curatief (met intentie tot genezen) maar 
symptoomgericht te behandelen. De patiënt was enorm opgelucht, de familie 
kon het maar lastig accepteren. Samen met de huisarts werd een palliatief 
zorgtraject afgesproken en meneer kon naar huis om in zijn eigen omgeving 
te zijn met nog een aantal maanden in het vooruitzicht, zonder drie tot vier 
ziekenhuisbezoeken per week.

In de emotionele periode waarin ongeneeslijk zieke patiënten verkeren kunnen zij 
en hun naasten vaak niet goed overzien wat de toekomst hen bij de verschillende 
behandelvormen allemaal gaat brengen. Artsen bespreken de therapieën met de 
bijbehorende complicaties tegenwoordig wel, maar vergeten vaak te vermelden dat 
ouderen zelfs na een operatie zonder complicaties over het algemeen minder goed 
functioneren, aan kwaliteit van leven inleveren en meestal hun zelfstandigheid 
kwijtraken. Ook vinden ze het doorgaans erg lastig om patiëntspecifiek te bepalen of 
iemand de behandeling aankan. Een gevolg is dat er vaak te weinig aandacht is voor 
de routes die bewandeld kunnen worden zonder een ziektegerichte behandeling.

Onderzoek naar behandeldoelen bij gevorderde kanker laat zien dat slechts 
44 % van de patiënten een alternatief kreeg aangeboden naast de optie om tumor-
gericht te behandelen en slechts eenderde van de patiënten had een keuze [8]. Het 
is voor artsen vaak tijdrovender patiënten uit te leggen waarom het verstandig kan 
zijn een ziektegerichte behandeling achterwege te laten, dan het aan tijd kost om 
een dergelijk behandeling te starten. Doorbehandelen wordt ook in stand gehou-
den door volle medische agenda’s van patiënten, die als gevolg van aanvullende 
diagnostiek en behandelingen weinig tijd hebben voor reflectie en om het einde 
van het leven onder ogen te zien. Zo gaat de behandeling vaak door tot de tijd 
van overlijden daar is. Een dergelijke behandelcultuur zorgt ervoor dat patiënten, 
naasten en zorgverleners vaak tot laat in het ziektebeloop weinig tijd voor afscheid 
hebben, danwel voor het organiseren van de praktische zaken die na het overlijden 
belangrijk zijn.

Waartoe zijn wij artsen? De rol van holisme

De vraag is of wij als dokters onszelf wel holistisch genoeg opleiden. Een arts die 
holistisch denkt, kijkt naar het geheel aan factoren van een patiënt, niet alleen naar 
een specifiek probleem. In alle gevallen gaat het over het ‘geheel zien’. Een patiënt 
moet gezien worden als een holistische eenheid, een psychosomatisch en sociaal 
wezen. Het is een uniek persoon, die ook als unicum ‘behandeld’ moet worden; dit 
kan met een behandeling, die voldoet aan de wensen en behoeften van de patiënt. 
Kunnen we dit ook afleiden uit de Nederlandse artseneed [9]? Deze werd gerevi-
seerd in 2003. “Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uit-
oefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid 
bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbie-
dig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem 
goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.”

Waartoe zijn wij artsen? De rol van holisme
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Zoals de eed suggereert, moeten wij goed luisteren naar patiënten. Maar dat is 
niet genoeg om over te gaan tot holistische besluitvorming. Immers, is alleen luis-
teren wel voldoende? Moeten wij niet veel meer doorvragen: “Waar houdt u van, 
wat vindt u belangrijk, wat zijn uw doelen na de behandeling en is dat haalbaar?” 
Die nieuwsgierigheid naar het diepste wezen van de patiënt is vereist om behande-
ling op maat te kunnen geven. Sommige patiënten haken namelijk af als zij weten 
dat zij bijvoorbeeld niet meer kunnen genieten van een glas wijn of ’s zondags niet 
meer naar het voetbalstadion kunnen. Anderen weigeren te leven zonder arm of 
been of met een stoma. Dit kan ertoe leiden dat er soms slechts deels of helemaal 
geen behandeling wordt verstrekt omdat dat de beste vorm van medische begelei-
ding is. Alleen al de patiënt informeren en uitgebreid uitleg geven over het ver-
wachte traject is een vorm van begeleiden. Kennis over de ziekte en behandelopties 
leidt vaak tot opluchting bij de hoofdpersoon, maar ook bij familie.

Shared decision making

Bij ‘samen beslissen’ staat de dialoog en informatie-uitwisseling tussen patiënt en 
arts centraal. Samen beslissen gaat niet alleen over het gezamenlijk nemen van een 
medische beslissing, maar meer nog over het proces daarnaartoe. Het bespreken 
van wensen, voorkeuren en verwachtingen zijn belangrijke factoren. De meeste 
beslissingen zijn preferentiegevoelig; de dialoog met patiënten is dan van groot 
belang [10]. Dit speelt nog nadrukkelijker als er meerdere behandelopties zijn 
waarvan de effectiviteit vergelijkbaar is, maar de voor- en nadelen verschillen, of 
als het draait om opties met de nadruk op kwaliteit van leven versus kwantiteit van 
leven. Eerder beschreef voormalig minister Schippers in een brief aan de Tweede 
Kamer dat patiënten, samen met hun arts, optimaal horen te kunnen beslissen over 
de behandeling die in hun situatie passend is [11]. Daarbij geldt dat de beste optie 
voor elke patiënt anders is en ook de manier waarop mensen geïnformeerd willen 
worden, kan verschillen. De onlangs gelanceerde campagne ‘betere zorg begint met 
een goed gesprek’ geeft aanknopingspunten voor zowel patiënten als artsen om tot 
zo’n goed gesprek te komen, een gesprek waarin gestreefd wordt naar het maken 
van weloverwogen keuzes. Zo bleek uit een studie vanuit het Universitair Medisch 
Centrum Groningen, waar drie jaar geleden een extra preoperatief gesprek met een  
oncologieverpleegkundige als standaard werd ingevoerd, dat een op de zes patiënten  
op grond van dit gesprek alsnog besloot af te zien van een operatie. De ingeplande 
operatie werd ingeruild voor een zogeheten palliatieve behandeling, waarbij het 
niet meer ging om maximale levensverlenging maar om met zo min mogelijk pijn 
en klachten zo aangenaam mogelijk te leven in de tijd die restte. Uit het gesprek 
werd soms duidelijk dat iemand zijn zelfstandigheid niet wilde riskeren in ruil voor 
een eventuele verlenging van het leven. Dit bleek vaak een reden om af te zien van 
een zware ingreep [12].
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Casus de heer D     |        |

Recent kwam meneer D van 89 jaar samen met zijn zoon op de polikliniek. 
Zijn passie was het tweewekelijks meereizen naar de uitwedstrijden van zijn 
voetbalclub als ‘assistent coach’. Hij drukte ook wekelijks het blaadje voor 
de club. De zwellingen in zijn hals zaten er al jaren, maar recent was hij er 
toch maar mee naar de huisarts gegaan. Het bleek te gaan om een naar de 
lymfeklieren uitgezaaide vorm van schildklierkanker. Hij had daarnaast diverse 
andere aandoeningen waarvoor hij medicatie gebruikte. Met deze vorm van 
schildklierkanker overleef je vaak lang en de tumor gedraagt zich meestal niet 
heel agressief. Een operatie aan de schildklier en de hals zou een grote ingreep 
betekenen, met mogelijk heesheid, gebruik van calcium en radioactief jodium 
en smaakverlies tot gevolg. Het was dubieus of meneer zo‘n operatie aan zou 
kunnen. Na drie gesprekken werd samen met hem en zijn zoon uiteindelijk 
besloten af te zien van een grote operatie omdat hij zijn passie ‘voetbalassistent’ 
niet wilde opgeven. Er werd wel een noodplan gemaakt, mocht meneer zich 
acuut presenteren met benauwdheid. Zowel hij als zijn zoon waren erg tevreden.

Goede zorg

Om werkelijke zorg op maat aan te kunnen bieden, waarbij de patiënt op holis-
tische wijze centraal staat, is het van belang dat niet alleen het behoud van leven 
maar ook het einde ervan een plaats heeft in het ziekenhuis. Natuurlijk is het doel 
van ons vak geneeskunde de dood zo lang mogelijk buiten de deur te houden.  
Wanneer het einde onontkoombaar is geworden, is het zaak dat we met onze patiënt 
op tijd de juiste en passende doelen bespreken. Ziekte heeft met falen of slagen  
niets te maken en hoeft dus ook niet altijd tot de laatste dag bevochten te worden 
met alle mogelijke medische interventies die de moderne geneeskunde vandaag te 
bieden heeft. Patiënten worstelen vaak al genoeg met de onzekerheden van hun 
prognose, veranderingen in financiële omstandigheden en relaties en bijwerkingen 
van de behandeling. Op zulke momenten kunnen gesprekken van hoge kwaliteit 
tussen behandelend artsen en patiënten resulteren in meer realistische korteter-
mijndoelen, die nu juist wel mogelijk worden. Bijvoorbeeld het bijwonen van een 
belangrijke familiegebeurtenis.

Goede medische zorg betekent dat uitstekende palliatieve zorg vroegtijdig 
wordt geïntroduceerd als een integraal onderdeel van het ‘behandelteam’. Zodat 
de patiënt zich comfortabel voelt en op het moment dat hij ervoor kiest in staat is 
afscheid te nemen van familie en vrienden, in plaats van zich eenzaam vast te bijten 
in een vechtproces zonder stip aan de horizon.

Deze zorg gaat gepaard met een diepere communicatie met families, partners 
en gezinnen, waarbij de achterblijvers en de patiënt belangrijke gevoelens tegen-
over elkaar kunnen uiten en elkaar kunnen voorbereiden op de nieuwe situatie. 
Zonder het gevoel te hebben dat zij zich moeten verschuilen achter de façade van 
het positieve denken [13].

Goede zorg
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» It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends 
upon his not understanding it! (Upton Sinclair)

Toen ik twintig jaar geleden als neuroloog in de Geestelijke Gezondheidszorg 
(GGZ) ging werken, werd ik enthousiast onthaald. Mijn afwijkende achtergrond 
werd als een voordeel gezien en de kennis die ik meebracht werd zeer gewaardeerd. 
Aanvankelijk was ik alleen consulent neurologie, maar na enkele jaren werd ik als 
hoofdbehandelaar gevraagd voor de Korsakovafdeling, die ik samen met anderen 
heb uitgebouwd tot een centrum voor neuropsychiatrie en gedragsneurologie. Dat 
lijkt nu lang geleden. Inmiddels ben ik weer bijna terug bij af en functioneer ik 
vooral nog als consulent neurologie.

Wat is er gebeurd? Heeft iemand vastgesteld dat ik incompetent ben, of niet aan 
bepaalde eisen voldoe? Dat niet. Sterker nog, wanneer ik beoordeeld zou worden 
aan de hand van de enige criteria die ooit zijn opgesteld voor de opleiding en accre-
ditatie van specialisten in de neuropsychiatrie en de gedragsneurologie, vervat in het 
Amerikaanse core curriculum for fellowship training in Behavioral Neurology & Neuro-
psychiatry van het Joint Committee on Subspecialty Certification of the American Neuro-
psychiatric Association (ANPA) and the Society for Behavioral and Cognitive Neurology 
(SBCN) [1], dan zou het management van de instelling eenvoudig kunnen vaststellen 
dat ik op dit moment juist als enige binnen de instelling voldoe aan die criteria.

Maar in gidsland Nederland zijn de systeemeisen inmiddels belangrijker en 
dwingender geworden dan inhoudelijke competenties. Hetzelfde systeem dat heeft 
bepaald dat ik zonder administratieve vooropleiding en zonder secretariële vaar-
digheden tegenwoordig als mijn eigen secretaresse kan en moet functioneren, 
heeft tevens beschikt dat ik ondanks twintig jaar ervaring niet langer zelfstandig 
neuropsychiatrische stoornissen kan behandelen. Simpelweg omdat ik geen hoofd-
behandelaar of regiebehandelaar meer mag zijn. Daar is geen andere reden voor 
gegeven dan dat het huidige ggz-systeem niet voorziet in de aanwezigheid van een 
gedragsneuroloog. In de conceptiefase heeft gewoon niemand aan die mogelijkheid 
gedacht. En dan houdt alles op. De enige die hierover ooit een woord van protest 
heeft laten horen was de verzekeringsarts van ziektekostenverzekeraar Menzis. Een 
bondgenootschap uit onverwachte hoek. Hoe dan ook, voortaan word ik gesuper-
viseerd door de psychiaters van de afdeling, die ik bijna alle mede heb opgeleid en 
die mij nog steeds om advies vragen bij ingewikkelde patiënten. Binnenkort word 
ik waarschijnlijk gesuperviseerd door een vers opgeleide verpleegkundig specialist, 
want die mogen tegenwoordig wel regiebehandelaar zijn.

Toch ben ik niet ontevreden of ongelukkig. Mijn collega’s zijn aardig en tact-
vol en behandelen me met respect. Zij zijn niet bij machte om het systeem te ver-
anderen en zijn zelf vooral bezig met hun eigen overlevingsstrijd, die zwaarder en 
ingewikkelder is dan de mijne. Psychiaters hebben het tegenwoordig ronduit zwaar. 
Vanaf de zijlijn, half uitgerangeerd, kan ik als participerende waarnemer goed zien 
welk drama zich voor mijn ogen voltrekt: de evolutie van psychiaters tot systeem-
beheerders. In de hoofden van de psychiaters wordt de leefwereld van de zorgvra-
gende patiënt verdrongen door de systeemwereld van de zorgsturende managers.

De systeemeisen van de huidige ggz leiden tot twee ontwikkelingen, die uiterst 
nadelig zijn voor dokters en patiënten:
1. verregaande protocollering en standaardisering van diagnostiek en zorg;
2. een verschuiving van aandacht en financiële middelen van de patiënt met ernstige, 

complexe stoornissen naar de patiënt met lichte, enkelvoudige stoornissen [2].
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Hoe zijn deze ontwikkelingen tot stand gekomen? En waarom lukt het zo slecht 
om deze ontwikkelingen af te remmen? Wat is er met de psychiaters gebeurd, dat 
zij meegaan in deze ontwikkelingen? Waarom wordt er zo zwakjes en spaarzaam 
tegen geprotesteerd? Wat zijn de mogelijkheden van verzet?

One size fits all?

Ggz-instellingen staan onder enorme druk van ziektekostenverzekeraars om de 
kosten te beheersen, het behandelproces doorzichtiger te maken en de effecten van 
behandelingen in maat en getal uit te drukken. Dit onheil hebben de ggz-instel-
lingen in zekere zin over zichzelf afgeroepen door een ernstig gebrek aan efficiën-
tie, transparantie en accountability in het verleden. Daarnaast zijn de kosten van 
de geestelijke gezondheidszorg de afgelopen decennia harder gestegen dan de kos-
ten in andere sectoren van de zorg. Bovendien verloopt de afbouw van ggz-bedden 
in Nederland veel trager dan in de rest van Europa [3]. De druk van bovenaf is 
daarom begrijpelijk, maar rechtvaardigt dit de ingrijpende herstructurering van de 
zorg in de ggz?

Alles wijst erop dat de in de vorige paragraaf genoemde, ongewenste ontwikke-
lingen in de ggz een ongepland gevolg zijn van de onvoorziene systeemdynamiek 
die zich ontrolde sinds de introductie van marktwerking in de zorg. Gedwongen 
om de kosten te beheersen en de opbrengsten te maximaliseren ontdekten de raden 
van bestuur van de grote ggz-instellingen de ideale patiënt: de patiënt met lichte, 
enkelvoudige stoornissen. Deze patiënt heeft de onweerstaanbare neiging om van-
zelf te herstellen, zodat de ‘behandeleffecten’ bij voorbaat al gegarandeerd zijn, ter-
wijl de behandelkosten beperkt blijven. Om nog beter tegemoet te komen aan de 
eisen van transparantie en kosteneffectiviteit werden zorgverlening en effectevalua-
tie zo veel mogelijk gestandaardiseerd met behulp van zorgprogramma’s en routine 
outcome monitoring (ROM).

Psychiaters en andere behandelaars hebben de laatste jaren enthousiast mee-
geschreven aan specifieke zorgprogramma’s met afzonderlijke zorgpaden voor de 
verschillende stoornissen. Onbedoeld en ongewild hebben ze daarmee meege-
werkt aan een instrument voor disciplinering en standaardisering van de zorg. Een 
zorgprogramma is belangrijk en zinvol als samenvatting van het bewijs voor de 
verschillende interventies en als richtlijn voor de inzet van specifieke behandelin-
gen. Maar wanneer ‘uit kostenoverwegingen’ van bovenaf behandelopties worden 
geschrapt en andere dwingend worden opgelegd, ontwikkelen zorgprogramma’s 
zich tot dwangbuizen voor behandelaren en patiënten. Een DSM-classificatie leidt 
volgens de resulterende systeemlogica automatisch tot een vaste behandeling of 
een vast stappenplan: one size fits all. Daarmee wordt de individuele patiënt groot  
onrecht aangedaan. Wat op groepsniveau de beste behandeling is, hoeft dit op indi-
vidueel niveau niet te zijn, vooral niet wanneer de richtinggevende DSM-diagnosen  
niets anders zijn dan classificerende benamingen waarmee grote, heterogene  
groepen worden aangeduid. Wat zouden internisten ervan vinden wanneer ze alle  
gevallen van buikpijn op dezelfde wijze zouden moeten behandelen, zonder eerst de 
diagnose verder te verfijnen? Een DSM-classificatie is een begin en niet het eind van 
een diagnostisch proces. Achter een en dezelfde classificerend(e) DSM-5-diagnose 
(of beter: -label) kan een grote variëteit aan problemen schuilgaan, bij mensen  

One size fits all?
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met sterk verschillende levensgeschiedenissen, kwetsbaarheden, overlevingsstrate-
gieën, kwaliteiten, mogelijkheden en voorkeuren. Alleen bij een optimale afstem-
ming op die onderscheidende factoren kan een optimaal behandelresultaat bereikt 
worden, zoals we later in dit hoofdstuk nog zien. Gestandaardiseerde behandelpa-
den zijn niet de beste oplossing. Bij patiënten met ernstige en complexe stoornis-
sen is het zelfs onmogelijk om te werken met gestandaardiseerde behandelpaden. 
Dat maakt de zorg voor hen duur en ingewikkeld. Is het huidige systeem hierop 
berekend? In zekere zin wel: deze patiënten moeten vaak (of kunnen gemakkelijk) 
buitengesloten worden van zorg, omdat de meeste zorgprogramma’s ‘geen passend 
behandelaanbod’ hebben voor deze patiënten met complexe stoornissen. Het hui-
dige ggz-systeem bevordert het opheffen van afdelingen voor complexe doelgroe-
pen. De afgelopen tien jaar is bijvoorbeeld de helft van de ggz-afdelingen voor 
hersenletselpatiënten opgeheven en het aantal bedden is teruggebracht tot een 
derde.

Meten is weten?

Een vergelijkbaar probleem ontstaat bij de routine outcome monitoring (ROM). In 
principe is het een goed idee om het effect van behandelingen volgens een gestan-
daardiseerde procedure te meten. Maar de nu gebruikte instrumenten zijn zeer 
onvolmaakt en leveren waarschijnlijk geen bruikbare informatie op, terwijl ze wel 
gebruikt (misbruikt) worden om de prestaties van verschillende ggz-instellingen 
met elkaar te vergelijken [4]. Wie zich inspant voor de zwakste, ziekste en moei-
lijkste patiënten scoort dan het slechtst, wie handig sjoemelt scoort het best. ROM- 
adherenten ontkennen dat de huidige instrumenten daarvoor gebruikt worden, maar  
verwijzen wel speels naar alternatieve invullingen voor de ‘M’ in het acroniem 
ROM: routine outcome measurement en routine outcome management [5]. Van een 
managementaspect is nu al sprake. Bij een onvoldoende aantal ROM-metingen  
zetten ziektekostenverzekeraars strafkortingen op de DBC-vergoedingen in om 
bestuurders van ggz-instellingen te dwingen psychiaters onder druk te zetten. Op 
hun beurt voelen psychiaters zich gedwongen hun patiënten onder druk te zet-
ten. Want hoeveel zin heb je om die lijsten in te vullen wanneer je psychisch in de 
knoop zit? Bevorderlijk voor het contact kan het niet zijn, wanneer je probeert een 
patiënt over te halen tot het invullen van een lijst waarvan je zelf de zin of waarde 
niet inziet.

Het systeem wordt verder gekenmerkt door geïnstitutionaliseerd wantrou-
wen, dat tot uiting komt in de vorm van een ongelooflijke administratieve druk, 
die onevenredig sterk op de schouders van de psychiaters terechtkomt. Zonder dat 
ze daarvoor voldoende tijd kunnen vrijmaken. Ziektekostenverzekeraars stellen 
dat ‘uit analyses is gebleken’ dat er bij een DBC gemiddeld 70 % directe tijd wordt 
gedeclareerd en 30 % indirecte tijd en stellen dit daarom min of meer als norm. 
Dat betekent dat een psychiater op ieder gesprek van 45 minuten gemiddeld min-
der dan 20 minuten de tijd heeft om zich voor te bereiden, verslagen en brieven te 
schrijven, DBC’s te registreren, signalerings-, crisis-, suïcidepreventie- en behan-
delplannen te schrijven of bij te werken, de ROM-registraties te controleren, met 
medebehandelaars te overleggen, multidisciplinaire behandelplanbesprekingen 
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bij te wonen en andere behandelaren aan te sturen. Eventuele reistijd valt er ook 
onder. Hoe realistisch is dit? Wie complexe patiënten behandelt en daardoor struc-
tureel meer dan 50 % indirecte tijd registreert, moet dit onderbouwen met een uit-
voerige toelichting aan de ziektekostenverzekeraars.

Loyaliteit?

Ik verwonder mij dagelijks over de loyale wijze waarop psychiaters proberen te 
voldoen aan de eisen die het huidige ggz-systeem aan ze stelt. Wat is er met deze 
dokters gebeurd? Het systeem dwingt ze voortdurend tot keuzes, die niet in het 
belang van de patiënt en niet in hun eigen belang lijken te zijn. Waarom voldoen 
ze daaraan? In de afgelopen twintig jaar heb ik veel psychiaters leren kennen. Over 
het algemeen zijn het aardige, betrokken en plichtsbewuste dokters. Mijn stellige 
indruk is dat ze in vergelijking met andere medisch specialisten geneigd zijn beter 
voor hun patiënten en slechter voor zichzelf zorgen. Wat maakt ze dan toch tot 
trouwe uitvoerders van systeemeisen waarin ze zich diep in hun hart niet kunnen 
vinden?

Een belangrijk deel van de psychiaters vereenzelvigt zich zelfs met het systeem. 
Ze worden toenemend regisseur en controleur van het steeds strakker gereguleerde 
behandelproces in de ggz, sturen andere behandelaars en medewerkers aan en zijn 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de complexe systeemeisen. Medische ken-
nis en kunde worden daarbij steeds minder essentieel, managementcompetenties 
steeds belangrijker. Deze keuze zou nog enigszins begrijpelijk zijn als er veel ruimte 
was voor zelfsturing en eigen initiatief, maar daarvan is juist steeds minder sprake. 
Waarom accepteren psychiaters dan de rol van systeemregisseur?

Op zoek naar antwoorden kan ik vier samenhangende redenen bedenken, die 
alle te maken hebben met het feit dat psychiaters in een kwetsbare positie zitten 
waaruit ze moeilijk kunnen ontsnappen en het systeem een veiligheid biedt die 
elders niet te vinden is. Deze redenen zijn:
1. psychiaters zijn niet in staat gebleken een effectieve tegenmacht te vormen 

binnen het huidige ggz-systeem;
2. de wetenschappelijke onderbouwing van de psychiatrische interventies schiet 

tekort en maakt de psychiaters kwetsbaar;
3. vanuit de maatschappij en vanuit andere disciplines staan de psychiaters 

daarom bloot aan stevige kritiek;
4. psychiaters die zich ontworstelen aan het systeem verliezen iedere bestaans-

zekerheid.

Geen tegenmacht

In Bureaucratie is een inktvis onderscheidt René ten Bos twee bureaucratische tra-
dities. De Europese, die beschreven wordt in het werk van Max Weber, en de Ame-
rikaanse, die teruggaat op het werk van Frederick Taylor [6]. In de Amerikaanse 
traditie draait alles om een optimaal resultaat en de hoogste graad van efficiën-
tie. Zo ontstaat ‘een soort utopische drang waarin alles zo lean mogelijk gemaakt 
wordt’. De uitvoerenden moeten bij voorbaat zo goed als hersenloos zijn en worden 
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strikt gecontroleerd. De Europese traditie wordt gekenmerkt door respect voor 
middelmaat, de aanwezigheid van een tegenmacht en tolerantie voor onduidelijk-
heid. De bureaucratie functioneert daar als een buffer.

Het Amerikaanse model werkt in Nederland niet goed, zeker niet bij hoogop-
geleide professionals. Toch rukt in de Nederlandse ggz het Amerikaanse model 
onontkoombaar op. In ziekenhuizen is de medische staf een machtsfactor van 
belang. De directie kan er niet omheen en is gedwongen om belangrijke beslis-
singen met deze medische staf te bespreken. Zonder instemming daarvan is bijna 
geen beleid uitvoerbaar. De medische staf vormt dus een tegenmacht, die de 
macht van de directie tempert en de beslissingen daarvan corrigeert. In de ggz is 
dat anders. Er zijn bijna geen ggz-instellingen waar het de psychiaters is gelukt een 
krachtige, eendrachtige medische staf te vormen die als een tegenmacht kan optre-
den en die in staat is om directies en raden van bestuur terug te fluiten. Dat maakt 
psychiaters kwetsbaar. Ze worden individueel benaderd en zijn zo gemakkelijk uit 
elkaar te spelen. Ze bezwijken snel voor druk van bovenaf, vooral wanneer dit ver-
pakt wordt als een moreel appèl. Ze hebben een bevoorrechte positie ten opzichte 
van psychologen, maar deze positie is verleend in ruil voor contraprestaties en 
niet bevochten. Het levert spanningen op met psychologen en andere professio-
nals, maar geen reële macht. Een psychiater die het niet eens is met de beslissin-
gen van bovenaf kan een eenzame strijd voeren, zijn bezwaren inslikken, de innere 
Emigration verkiezen of vertrekken. Een effectieve tegenmacht valt echter niet te 
 mobiliseren.

Mythische mechanismen

Ook met de wetenschappelijke onderbouwing van hun diagnostiek en behandelin-
gen zijn de psychiaters in toenemende mate in de problemen gekomen. Het onge-
breidelde optimisme dat de presentatie van DSM-III in 1980 kenmerkte, is volledig 
verdwenen. Met de opeenvolgende DSM-classificaties is het geloof in een systeem 
van valide diagnosen op neurobiologische grondslag volledig verdampt. DSM-5 
lag al voor de introductie zwaar onder vuur. Dat is begrijpelijk, want DSM-5 kent 
bijna geen valide psychiatrische diagnosen. De psychische stoornissen die worden 
beschreven zijn classificerende diagnosen, afspraken over de herkenning en bena-
ming van symptoomclusters, geen beschrijvingen van ziekten. Niemand weet bij-
voorbeeld hoeveel ziektebeelden of neurobiologische disfuncties kunnen leiden tot 
de symptomatologie die geclassificeerd wordt als ‘schizofrenie’. Daarom is er ook 
binnen de psychiatrie onenigheid over de vraag of schizofrenie wel ‘bestaat’. Er is 
niet eens consensus over de vraag wát er al dan niet ‘bestaat’: een ziekte, een syn-
droom of slechts een zinvol heuristisch vehikel [7]. Het label ‘schizofrenie’ heeft 
ook nauwelijks voorspellende waarde: sommige patiënten herstellen volledig 
na een enkele psychotische episode, terwijl deze bij anderen het begin is van een 
leven dat gedomineerd wordt door stoornissen en beperkingen. Helaas is er op dit 
moment geen bruikbaar alternatief voor de DSM-5-classificatie. Zolang de Research  
Domain Criteria (RDoC) van het Amerikaanse National Institute of Mental Health 
[8] en andere ordeningssystemen nog in de conceptiefase verkeren, zitten de 
 psychiaters met DSM-5 opgescheept. Vooral omdat de bekostigingssystematiek van 
de ziektekostenverzekeraars erop gebaseerd is.
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Daarnaast is er twijfel ontstaan over de effectiviteit van de verschillende behan-
delingen. Het beste voorbeeld is de steeds grimmiger wordende discussie over de 
effectiviteit van antidepressiva. De farmaceutische industrie heeft de beroepsgroep 
hiermee jarenlang een rad voor ogen gedraaid. Het eerste probleem is dat er geen 
enkele dwingende reden is om aan te nemen dat het werkingsmechanisme, dat 
jarenlang als de ware verklaring voor het effect van antidepressiva werd verkocht, 
hout snijdt. Antidepressiva remmen de heropname van serotonine, noradrena-
line of andere neuromodulerende stoffen, maar er is tot nu toe geen enkele over-
tuigende aanwijzing gevonden voor een gebrek aan deze stoffen bij depressies. In 
tegenstelling tot wat jarenlang is beweerd door de industrie, en nagepraat door 
psychiaters, is bij depressieve patiënten het serotoninegehalte in het brein niet dui-
delijk verlaagd en bij een kunstmatige verlaging van het serotoninegehalte worden 
mensen niet depressief. Zijn dit recente inzichten? Nee hoor, het is allemaal ont-
dekt en in toptijdschriften gepubliceerd tussen 1971 en 1974 [9].

Ook al zijn alle chemische disbalanshypothesen tot nu toe ontkracht, een 
belangrijke vooronderstelling van de behandeling met antidepressiva blijft dat er bij 
depressies op de een of andere wijze sprake moet zijn van neurobiologische ontre-
gelingen. Maar ook deze minimale hypothese is zeer aanvechtbaar. Het pikante is 
dat juist de neuropsychiatrie de belangrijkste argumenten tegen een neurobiologi-
sche oorsprong van depressies levert. Bij chronische neurologische aandoeningen is 
de kans op een depressie verdrievoudigd, maar er is sprake van een zeer aspecifiek 
effect. Bij alle aandoeningen, of ze nu stabiel zijn (zoals een beroerte) of progressief 
(zoals multipele sclerose en de ziekte van Parkinson), wordt een gelijke toename van 
depressies en een gelijke verdeling van incidenties gezien. Bij alle neuropsychiatri-
sche aandoeningen is de lifetime-prevalentie van depressies 40 %, treedt de helft van 
deze depressies in het eerste jaar na de diagnose van de neuropsychiatrische aandoe-
ning op en daalt de incidentie in het daaropvolgende jaar tot 16 % om vervolgens 
ieder jaar geleidelijk verder af te nemen. De curves van de incidenties in de opeen-
volgende jaren zijn bij alle aandoeningen hetzelfde, of ze nu progressief zijn of niet 
[10]. Deze depressies hangen dus op geen enkele wijze samen met aard, lokalisatie of 
ernst van de cerebrale schade. De enige factoren die de incidentie bepalen zijn:
1. het feit dát er sprake is van een chronische, het levensperspectief ingrijpend 

veranderende aandoening;
2. het moment waarop de diagnose wordt gesteld.

Deze constellatie van feiten is alleen te begrijpen vanuit de hypothese dat het bij 
de grote meerderheid van deze depressies gaat om een reactieve, psychogene aan-
doening en niet om een neurobiologische ontregeling. Dat werd recentelijk nog 
eens onderstreept in een grote studie naar de effecten van antidepressiva bij depres-
sies die optraden na een beroerte. Daarbij werd geen enkel verschil in effectiviteit 
gevonden tussen het antidepressivum (escitalopram) en de placebo [11].

Omstreden effectiviteit

Farmacologen hebben het altijd onlogisch gevonden dat serotonineheropname-
remmers nooit kort na inname van een antidepressief werken, terwijl het cerebrale 
serotoninegehalte kort na inname wel begint te stijgen. Hier is geen sprake van 
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een principiële onmogelijkheid, want met ketamine verdwijnen depressies binnen 
enkele uren [12]. Er zijn allerlei ad-hoc-hypotheses verzonnen om te verklaren dat 
het weken kan duren voordat serotonine- of noradrenalineheropnameremmers 
werken. Deze hulpconstructies zijn wetenschapstheoretisch gezien verwerpelijk, 
blijken niet goed ondersteund te worden door uitkomsten van dierexperimenteel 
onderzoek [12] en krijgen natuurlijk pas enig bestaansrecht wanneer er ook wer-
kelijk een duidelijk effect optreedt. Maar ook dat is twijfelachtig. Methodologen, 
psychologen en specialisten van andere disciplines hebben goede meta-analyses 
gepubliceerd, die aannemelijk maken dat antidepressiva weinig of niets bijdragen 
aan de verbetering van depressieve stemmingsstoornissen. De verbetering lijkt 
(vrijwel) volledig verklaarbaar door een combinatie van spontane verbetering en 
een placebo-effect van onbekende (en omstreden) grootte [13, 14]. Twee meta-
analyses hebben een enorme impact gehad [15, 16]. Beide vinden een verschil tus-
sen antidepressiva en placebo’s dat gemiddeld minder dan 2 punten bedraagt op de 
Hamilton Depression Rating Scale (HDRS), terwijl volgens het National Institute for 
Clinical Excellence (NICE) de verbetering minstens 3 punten moet bedragen om 
als klinisch relevant te kunnen gelden. Dit kleine verschil in het voordeel van anti-
depressiva kan overigens niet eens met zekerheid worden geïnterpreteerd als een 
duidelijk bewijs voor de – geringe – effectiviteit van het antidepressivum. Door de 
algemeen bekende, onmiskenbare bijwerkingen van antidepressiva is de blindering 
veelal een wassen neus. Dokters en patiënten hebben vrij snel een duidelijk ver-
moeden of er een placebo wordt geslikt of een antidepressivum. Dat kan tot ver-
mindering van het placebo-effect in de placebogroep leiden. In de onderzoeken 
met actieve placebo’s, waarbij door de toevoeging van atropine ook in de placebo-
groep duidelijke farmacologisch geïnduceerde bijwerkingen optreden, wordt geen 
enkel verschil meer gevonden tussen placebo’s en antidepressiva [17]. Bij ernstige 
depressies, met een score op de HDRS vanaf 25 [16] of 29 [15] wordt het verschil 
klinisch relevant, maar ook dan is de hypothese dat antidepressiva werkelijk effec-
tief zijn slechts een van de mogelijke verklaringen voor het verschil. Twee minder 
bekende en minder geciteerde meta-analyses geven een wat optimistischer beeld. 
In het beste geval gaat het ook daar om relatief bescheiden effecten, die bovendien 
voor velerlei uitleg vatbaar zijn [18, 19]. De grafiek waarmee Gibbons probeert aan 
te tonen dat antidepressiva effectief zijn [19] wordt door Gøtzsche hergebruikt om 
te laten zien dat de placebogroep in het slechtste geval één tot twee weken later her-
steld is dan de groep die de antidepressiva kreeg [14]. Dat zou dan betekenen dat 
antidepressiva in het beste geval de depressieve episode met ongeveer tien dagen 
bekorten.

Kortom, ofschoon het niet is uitgesloten dat de huidige antidepressiva in ver-
gelijking met placebo’s bij een deel van de depressies een bescheiden, additionele 
symptoomverlichting induceren, is dat wetenschappelijk nog lang geen uitge-
maakte zaak. De nulhypothese, dat antidepressiva geen klinisch relevant effect heb-
ben op een depressieve stemming, staat op dit moment nog vrij stevig overeind. 
Geen enkele studie heeft tot nu toe een overtuigend bewijs geleverd dat ons dwingt 
deze nulhypothese te verwerpen. De kleine verschillen tussen placebo’s en anti-
depressiva, die bij een deel van de studies optreden, kunnen evengoed verklaard 
worden door alternatieve hypothesen die betrekking hebben op methodologische 
tekortkomingen, zoals treffend geïllustreerd wordt door de resultaten van de stu-
dies met actieve placebo’s [17].
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Dit probleem is niet gemakkelijk op te lossen, want de nood is hoog en place-
bo’s voorschrijven mag niet meer. Dat psychiaters, die dagelijks geconfronteerd 
worden met hevig lijdende patiënten, hier erg ongemakkelijk van worden, is goed 
te begrijpen. Maar negeren of ontkennen van het probleem is geen optie. De kriti-
sche auteurs die de farmacologische werkzaamheid van antidepressiva aanvechten, 
zijn geen ideologisch bevlogen antipsychiaters maar intelligente methodologen [14, 
20]. Hun kritiek is zeer gedetailleerd en goed onderbouwd met studies van hoge 
kwaliteit. Wie hun conclusies of kritiek effectief wil bestrijden, zal gedetailleerd op 
de aangeleverde feiten, analyses en argumenten moeten ingaan. Dat niemand dit in 
de afgelopen negen jaar heeft aangedurfd is een veeg teken.

Wat mij in ieder geval niet aanvaardbaar lijkt, is selectief te gaan winkelen in 
het feitenmateriaal en onder verwijzing naar de meest bruikbare meta-analyses en 
zonder verdere onderbouwing te beweren dat antidepressiva ‘echt beter [werken] 
dan placebopillen en zeker niet slechter dan een gemiddelde pil in de geneeskunde.’ 
(Vinkers en Vis [21], pag. 118). Daarvoor is het probleem te groot en zijn de nega-
tieve meta-analyses te goed uitgevoerd.

Ontkenning

De discussie over de werkzaamheid van antidepressiva is ook uitvoerig gepresen-
teerd en becommentarieerd in het publieke domein. Meerdere commentaren in de 
gedrukte pers en meerdere kritische consumentenprogramma’s hebben er de afge-
lopen jaren aandacht aan besteed. Dit heeft tot veel onrust geleid bij het algemene 
publiek, bij patiënten en uiteindelijk ook bij psychiaters. Te laat, naar mijn smaak. 
Mijn persoonlijke ervaring is bovendien dat veel psychiaters zich persoonlijk aan-
gevallen voelen wanneer je de teleurstellende effectiviteit van antidepressiva ter 
sprake brengt. Dat kan niet waar zijn! Ook wanneer ik memoreer dat ik neuroloog 
ben, en dus afkomstig uit een vakgebied waar effectieve medicamenteuze behan-
delingen tot voor kort nauwelijks beschikbaar waren en de patiënten vooral gehol-
pen werden door ze bij te staan in het leren omgaan met de onbehandelbare ziekte, 
biedt dat geen ingang voor een gesprek.

Een treffende illustratie van de ontkenning van de problemen is de opstel-
ling van psychiaters, of in ieder geval van de Nederlandse Vereniging voor Psy-
chiatrie, bij het jubileumsymposium ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan 
van het Geneesmiddelenbulletin op 30 juni 2016. Het thema van het symposium 
was ‘Wetenschap en economie’. Zoals zich laat raden ging het vooral over de grote 
invloed van farmaceutische bedrijven op het wetenschappelijke onderzoek naar 
de effectiviteit van geneesmiddelen en de problemen die daaruit voortkomen. Het 
middagprogramma was volledig gewijd aan psychofarmaca en psychiatrie. Toch 
waren er onder de talrijke bezoekers slechts enkele tientallen psychiaters. Dat was 
geen toeval want de leden van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie had-
den van hun voorzitter een e-mail ontvangen met de volgende tekst: “De NVvP is 
genodigd om een spreker af te vaardigen voor het symposium van het Geneesmid-
delenbulletin eind juni. We hebben besloten om hier niet op in te gaan. De pro-
grammering van het symposium is dusdanig opgesteld dat de psychiater zich slechts 
kan verdedigen. In het ochtenddeel zijn sprekers genodigd waarvan bekend is dat 
zij notoir tegenstander van de psychiatrie of haar wetenschappelijke insteek zijn.  

Ontkenning
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Ditzelfde geldt voor een belangrijk deel van de middag. Er wordt daardoor geen tot 
onvoldoende ruimte gecreëerd voor een neutrale of positieve beeldvorming over de 
psychiatrie. Wij zijn van mening dat dit niet ten goede komt aan ons vak en onze 
patiënten en zullen derhalve geen spreker afvaardigen naar het symposium.”

Dit is nog net geen dwingend advies om weg te blijven van het symposium, 
maar het scheelt weinig. De argumentatie, waarschijnlijk opgesteld door psychiater 
en filosoof Damiaan Denys, is wonderlijk. Op een symposium over misstanden in  
de psychiatrie is het natuurlijk niet raar dat er ‘onvoldoende ruimte wordt gecreëerd  
voor een neutrale of positieve beeldvorming over de psychiatrie’. Maar is dat  
een reden om niet te komen? Zou Angela Merkel weigeren om een symposium 
over de holocaust te bezoeken, enkel en alleen omdat op zo’n symposium ‘geen tot 
onvoldoende ruimte wordt gecreëerd voor een neutrale of positieve beeldvorming’ 
over de Duitse volksaard?

Zelf ben ik wel naar het symposium gegaan en het was uitermate boeiend met 
inspirerende betogen van Allen Frances en Jim van Os over het grote belang van 
psychiatrische zorg en een vurig pleidooi voor meer zorg aan de zwakste, meest 
kwetsbare patiënten. Geen van de sprekers was een ‘notoir tegenstander van de 
psychiatrie of haar wetenschappelijke insteek’. Allen waren het wetenschappers en 
drie van de sprekers waren zelf psychiater. Maar kritisch, moedig en open waren ze 
allemaal wel. Problemen werden niet ontkend. Een weldadige ervaring.

Geborgenheid?

De psychiatrie is een belangrijk medisch specialisme, alleen al omdat geen andere 
stoornis de kwaliteit van leven zo ernstig aantast als een depressie of een angst-
stoornis. Maar het is ook een moeilijk specialisme. Er is de afgelopen decennia 
veel onderzoek gedaan naar de neurobiologische determinanten van psychische 
stoornissen, maar dat heeft geen solide kennis opgeleverd waar de psychiater in de 
spreekkamer iets mee kan [22, 23]. Er is ook geen unified hypothesis of depression 
en de effectiviteit van antidepressiva is onzeker [22]. Psychiaters staan vaak met 
lege handen. Hoe moeten zij hier mee omgaan? Welke keuzemogelijkheden heb-
ben psychiaters die in de roep om verandering direct (bijna instinctief) een reële 
bedreiging voor hun bestaanszekerheid herkennen? Waar moeten de psychiaters 
heen, die de onaangename wetenschappelijke feiten niet kunnen verdragen en deze 
het liefst zouden willen verwerpen zonder een kritische analyse te hoeven maken 
en zonder zich bloot te hoeven stellen aan de kritiek uit de samenleving of de opge-
trokken wenkbrauw van een collega? Waar moeten ze heen? Het antwoord is sim-
pel: naar het systeem. In het systeem worden de richtlijnen uitgevoerd, simpelweg 
omdat het de richtlijnen zijn die op dat moment gelden. Wanneer er gerede twijfel 
ontstaat over de onderbouwing van deze richtlijnen worden ze nog steeds uitge-
voerd. Simpelweg omdat er geen andere richtlijnen zijn. Dat is de veiligheid van 
het systeem. Het systeem biedt zekerheid en geborgenheid.

Dit klinkt als felle kritiek, en in zekere zin is het dat ook. Anderzijds begrijp ik 
een keuze voor het systeem heel goed. De moderne psychiater is vaak een jonge 
vrouw, die zich de hele dag kapot werkt tot het moment dat ze écht weg moet, 
omdat ze anders te laat is bij de kinderopvang. Wat is wijsheid wanneer je drie 
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jonge kinderen hebt rondlopen in een huis dat belast is met een zware hypotheek? 
Hoe leg je dan uit aan je lieve huisman dat je uit het systeem wilt stappen? Dat zou 
professionele zelfmoord betekenen, met een droevige financiële nasleep.

Ontsnappen uit een gesloten systeem is lastig en kent een hoge prijs. Van een 
insider word je ineens een outsider. Dat wordt je door de achterblijvende insiders 
niet in dank afgenomen. Wie wil weten hoe deze systeemdynamiek werkt kan zijn 
licht opsteken bij Joris Luyendijk en Yanis Varoufakis, die beschreven hoe verge-
lijkbare systemen werken bij bankiers en politici [24, 25]. Alleen psychiaters als Jim 
van Os, met groot wetenschappelijk gewicht en internationaal aanzien, hebben vol-
doende rugdekking om zonder al te veel kleerscheuren uit het systeem te stappen.

Eenzame strijders lopen een groot afbreukrisico in de ggz. Daarom deze 
oproep: “Psychiaters aller instellingen, verenigt u en kom in verzet!” Revoluties 
lossen niets op. Creëer samen, volgens de beste Europese bureaucratische tradi-
ties, een stevige tegenmacht in de ggz en hervorm het systeem van binnenuit, met 
zachte hand!

Perspectieven

Hoe zou die hervorming er uit moeten zien? Is er een alternatief voor de gestan-
daardiseerde en geprotocolleerde zorg van de huidige ggz, een alternatief dat recht 
doet aan de belangen van dokter en patiënt? Dat denk ik wel. Karl Jaspers heeft 
meer dan honderd jaar geleden op onnavolgbare wijze beargumenteerd dat de psy-
chiatrie wezenlijk een gespleten specialisme is. Dat is een probleem dat niet oplos-
baar is, maar dat ook niet opgelost hoeft te worden. Psychische stoornissen laten 
zich via twee routes benaderen:
1. top-down vanuit de ervaringen, belevingen en betekenisgevingen van patiënten;
2. bottom-up vanuit de voorwaarden voor een normaal functioneren en vanuit de 

neuropathologische veranderingen die dat normale functioneren verstoren of 
ontregelen [26].

Stevige bruggen slaan tussen deze totaal verschillende kennisdomeinen is nog 
nooit gelukt. Het zou impliceren dat we het lichaam-geestprobleem tot ieders 
bevrediging zouden hebben opgelost. Dat zit er voorlopig niet in en wellicht gaat 
het nooit gebeuren. Het zou om een derde perspectief vragen, van waaruit we twee 
andere perspectieven zouden kunnen overzien en met elkaar verbinden. Maar zo 
lang we dit derde perspectief niet hebben, moeten we ons verzoenen met de onver-
mijdelijkheid van een dubbel perspectief of het ene domein tot het andere reduce-
ren. Dat lost niets op. Ervaringen, belevingen en betekenisgevingen van patiënten 
reduceren tot neurobiologische processen kan alleen wanneer men het subjectieve 
domein elimineert. Daarmee is het probleem niet opgelost, het is alleen maar ont-
kend of weggeduwd.

Psychische stoornissen laten zich tot nu toe niet begrijpen als het simpele 
gevolg van neurochemische ontregelingen. De effecten van psychofarmaca zijn 
ook nooit specifiek angstremmend, antidepressief of antipsychotisch. De dem-
pende, stimulerende of modulerende effecten worden bij iedereen gezien, gezond 
of ziek, en leiden dan tot een breed scala aan psychische en vaak ook lichamelijke 

Perspectieven
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veranderingen [27]. (De bekendste anti-epileptica konden daarom ook een tweede 
carrière krijgen als stemmingsstabilisatoren in de psychiatrie.) Bij een deel van de 
mensen met psychische stoornissen kan dat per saldo goed uitpakken en kunnen 
deze aspecifieke modulerende effecten een zinnige bijdrage leveren aan het welbe-
vinden, bijvoorbeeld omdat ze het lijden van zijn scherpste kantjes ontdoen. Dok-
ters bedriegen zichzelf en hun patiënten wanneer ze van psychofarmaca iets meer 
verwachten dan dit. Deze realistische en bescheiden visie op de mogelijkheden van 
psychofarmaca maakt de blik vrij voor een herwaardering van andere factoren die 
bijdragen aan herstel en gezondheid. De moderne wetenschappelijke studie van 
placebo-effecten en van algemene therapie-effecten is in dit opzicht erg instructief.

Vooral bij pijn en bij stemmingsstoornissen lijken placebo-effecten een grote 
bijdrage aan ieder therapie-effect te leveren. De studie ervan staat nog in de kinder-
schoenen. Waarschijnlijk is het waargenomen of veronderstelde placebo-effect in 
werkelijkheid een samengesteld effect, waarbij het ‘echte’ placebo-effect slechts ver-
antwoordelijk is voor een deel van het totale effect. De kwaliteit van de interactie 
tussen dokter en patiënt, het natuurlijke beloop, sociaal-wenselijk gedrag en allerlei 
andere factoren dragen er ook aan bij [28, 29]. Hoe dan ook, de verwachting van 
een positief effect (pijnverlichting, stemmingsverbetering) levert waarschijnlijk een 
grote bijdrage aan het daadwerkelijk optreden ervan. Psychiaters kunnen dus veel 
bereiken door bij hun patiënten de positieve verwachtingen te versterken.

Bij psychotherapie blijken allerlei a-specifieke, algemene factoren bij te dragen 
aan het effect van de therapie. Het is aannemelijk dat deze factoren ook optreden 
bij farmacotherapie en daar bijdragen aan het waargenomen placebo-effect, maar 
deze factoren zijn alleen bij psychotherapie goed onderzocht. Psychotherapie blijkt 
bij depressies net zo effectief of ineffectief te zijn als farmacotherapie. Net als bij 
farmacotherapie worden de grootste effecten gezien bij ernstige depressies. Het 
maakt daarbij niet uit welke therapie gegeven wordt; ze werken alle even goed of 
even slecht. Ook cognitieve gedragstherapie blijkt niet effectiever te zijn dan wille-
keurig welke andere psychotherapie [13]. Is er dan helemaal niets dat hier verschil 
maakt? Toch wel, want al maakt het niet uit wát je een patiënt aanbiedt, het is wel 
belangrijk hóe je dat doet. Bij onderzoek naar de effectiviteit van psychotherapie 
zijn weliswaar alle therapieën even effectief, maar niet alle therapeuten. Sommige 
therapeuten bereiken duidelijk betere resultaten dan andere.

Er zijn drie kenmerken gevonden die behandelingen van effectievere the-
rapeuten onderscheiden van die van minder effectieve. Spectaculair en verba-
zingwekkend zijn deze niet, maar toch is het belangrijk om ze helder voor ogen 
te houden en er gericht naar toe te werken. Allereerst is van belang dat de thera-
peut zich empathisch en meelevend opstelt, zodat er een echte vertrouwensband 
kan ontstaan. Een tweede factor die de effectiviteit van een psychotherapeutische 
behandeling in positieve zin beïnvloedt, is dat de therapeut een positief verwach-
tingspatroon bij de patiënt weet te creëren door een acceptabele of aannemelijke 
verklaring voor het probleem van die patiënt te geven. Alleen zo kan een goede 
samenwerkingsrelatie ontstaan. Ten slotte wordt de effectiviteit van een behande-
ling vergroot wanneer therapeut en patiënt duidelijke overeenstemming bereiken 
over zin en doel van de behandeling [13].
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Ik kan geen goede reden bedenken waarom deze factoren niet ook een cruci-
ale rol zouden spelen in de relatie tussen arts en patiënt. Het lijkt me daarom een 
goed idee om deze relatie- en effectiviteit-verbeterende factoren als de belangrijk-
ste pijlers van ieder behandelcontact te benoemen en in de dagelijkse praktijk in te 
bouwen.

Wat mij betreft is dit goed te realiseren door trouw het complete programma 
van de evidence based medicine (EBM) beweging te volgen. Ruim twintig jaar gele-
den werd dit concept van medische besluitvorming gepresenteerd als een nieuw 
paradigma voor de klinische geneeskunde. Het uitgangspunt was helder. De ini-
tiatiefnemers stelden dat het niet langer aanvaardbaar was dat overgeleverde 
inzichten uit de traditie, anekdotisch bewijs en theorieën uit de basiswetenschap-
pen fungeerden als de fundamenten van het medisch handelen. In plaats daarvan 
zou dit handelen gebaseerd moeten worden op drie fundamenten:
1. bewijs verkregen uit gerandomiseerde, gecontroleerde trials en observationele 

studies van hoge kwaliteit;
2. klinische ervaring;
3. de behoeften en wensen van de patiënten [30].

Deze bevindingen van het onderzoek naar placebo-effecten en aspecifieke therapie- 
effecten sluiten wonderwel aan bij het derde element van EBM: de wensen  
en behoeften van de patiënt. Die kunnen zelfs het startpunt van diagnostiek en 
behandeling worden. Jim van Os heeft voorgesteld om ieder diagnostisch pro-
ces te beginnen met vier vragen aan de patiënt en de behandeling te oriënteren 
naar de antwoorden die de patiënt daarop geeft: Wat is er met je gebeurd? Wat is 
je kwetsbaarheid en je weerbaarheid? Waar wil je naar toe? en Wat heb je nodig? 
[2] Misschien lijkt dit een erg simpele oplossing voor de complexe diagnosti-
sche problemen van de moderne gezondheidszorg, maar wat is er tegen simpele 
oplossingen?

Zorgprogramma’s, DSM-classificaties en ROM-metingen hoeven niet te ver-
dwijnen uit de psychiatrie. Maar we moeten weg uit de systeemwereld van de 
zorgmanagers en terug naar de leefwereld van de patiënt. Wat de patiënt ervaart, 
ontregelt, overeind houdt en wenst, moet weer richtinggevend worden voor diag-
nostiek en behandeling. Al ons meten en weten is nog steeds bruikbaar, zolang het 
maar dienstbaar is aan het eigenlijke doel van ons handelen: zorg die effectief is 
voor de enige patiënt die ertoe doet, de patiënt die tegenover ons zit.
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In mijn herinnering was het op een prachtige lentedag dat ‘dé professor’ in 
bloedeigen persoon ons tekst en uitleg kwam geven over de eerste herziening 
van de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 [1]. Het Nederlands Huisartsen 
Genootschap (NHG) omschrijft zichzelf als ‘de wetenschappelijke vereniging van 
huisartsen’ en stelt zich tot doel ‘een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuit-
oefening door de huisarts te bevorderen’. ‘Door vertaling van wetenschap naar de 
huisartsenpraktijk draagt het NHG bij aan de professionalisering van de beroeps-
groep’ [1].

Het maken van standaarden is een corebusiness van het NHG. In 1989 ver-
scheen de eerste NHG-Standaard (het woord standaard wordt in dit kader vaak 
met een hoofdletter geschreven) en deze ging over diabetes type 2. In 1993 ver-
scheen het eerste NHG-Standaardenboek met dertig standaarden en al twee jaar  
later zag de vijftigste standaard (over urine-incontinentie) het licht. Nu schom-
melt het aantal rond de negentig. Er verdwijnen ook standaarden, terwijl andere  
worden samengevoegd. Uiteraard dienen de NHG-Standaarden steeds te worden 
aangepast aan nieuwe wetenschappelijke inzichten. Zo verscheen in 2013 de derde 
herziening van de NGH-Standaard Diabetes mellitus type 2 [2].

Een vraag die niet gesteld mocht worden

Alle huisartsen uit ’s-Hertogenbosch en omstreken waren destijds in het kader van 
de bijscholing uitgenodigd voor het exposé. De NHG-Standaarden fungeerden 
toen al als stokpaardje van onze beroepsgroep en het was dan ook heel erg druk. 
Behalve enkele beelden van een overvolle, door zonlicht opgewarmde serreachtige 
zaal is mij weinig bijgebleven van het betoog. Op één herinnering na, die sinds-
dien op mijn netvlies staat gebrand. In de herziening van de betreffende standaard 
waren onder meer de criteria voor de diagnose diabetes type 2 verruimd (volgens 
mij ging het om een verlaging van de nuchtere plasmaglucosewaarde) en ik stelde 
de professor de vraag hoeveel Nederlanders hierdoor van het ene op het andere 
moment de status van (diabetes)patiënt kregen. De zaal reageerde verontwaardigd, 
hoe durfde ik met zo’n hondsbrutale vraag voor de dag te komen. Het was alsof ik 
heiligschennis pleegde en de professor weigerde dan ook antwoord te geven.

De wortels van de NHG-Standaarden

De huisartsgeneeskunde was met de NHG-Standaarden een voorloper in de zorg-
sector. Misschien kan worden gesteld dat inhoudelijk gezien het werken volgens 
standaarden, richtlijnen en protocollen de geneeskunde de laatste drie decennia 
het méést heeft veranderd. Meerdere ontwikkelingen en trends hebben hieraan bij-
gedragen. De wortels van de NHG-Standaarden zelf liggen bij de 48 pagina’s tel-
lende nota ‘Basistakenpakket van de huisarts’ (1983) van de Landelijke Huisartsen 
Vereniging (LHV) [3]. Er bleek binnen de huisartsgeneeskunde een toenemende 
behoefte aan consensus met een degelijke onderbouwing.

In 1959 was op de – binnen de beroepsgroep als legendarisch beschouwde – 
Conferentie van Woudschoten vastgelegd dat de huisarts in een persoonlijke 
arts-patiëntrelatie op integrale wijze continue zorg moest leveren. Deze signatuur 
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gaf de huisarts een eigen identiteit en daarmee ook bestaansrecht. Zeven jaar later 
werd de huisartsgeneeskunde als universitaire discipline erkend en kwam er een 
beroepsopleiding tot huisarts. Voorheen mocht elke arts zich na het behalen van de 
bul als huisarts vestigen.

Met het imago van ‘de poortwachter van het zorgportaal’ bleef het echter kwak-
kelen. Waarom kregen patiënten, in tegenstelling tot in landen om ons heen, geen 
rechtstreekse toegang tot specialisten? De NHG-Standaarden vormden een nieuw 
fundament, hetgeen het NHG zelf geen windeieren legde. Vanaf de eerste stan-
daard verdubbelde het aantal leden in tien jaar tijd om daarna te blijven stijgen. De 
eigen identiteit van de huisarts werd verstevigd.

Met zijn regeltjescultuur is Nederland een vruchtbare voedingsbodem voor 
het maken van standaarden, protocollen en richtlijnen. Ook in een ander opzicht 
had het NHG de wind mee. De no-nonsensepolitiek van kabinet Lubbers I (1982–
1986) leidde in Nederland tot een zekere verharding van het maatschappelijke kli-
maat, met een accentverschuiving van soft skills naar hard skills. De nu als bizar 
overkomende open vraag (“Eh?”), waarmee ik als huisarts-in-opleiding volgens de 
agoog van de beroepsopleiding een consult moest beginnen, was plots afgedaan.

Evidence-based medicine

Het succes van de NHG-Standaarden is mede te danken aan de ontwikkeling van 
evidence-based medicine (EBM). Hierbij wordt medisch handelen gekenmerkt door 
een zorgvuldig, expliciet en oordeelkundig gebruik van het beste bewijsmateriaal 
bij het nemen van beslissingen voor individuele patiënten. EBM is gelanceerd in 
1990 maar komt voort uit een stroming in het medisch onderwijs, die zich afzet 
tegen de overdracht van medische kennis op basis van autoriteit: wat een gezagheb-
bende hoogleraar doceert, is belangrijk en dien je te onthouden.

Hoe gedegen deze vorm van kennisoverdracht is, heb ik zelf ervaren. Gedu-
rende mijn gehele loopbaan als huisarts associeerde ik een verhoogde bloeddruk 
aan overmatig gebruik van drop, een boodschap die er door een hoogleraar interne 
geneeskunde was ingeramd. En zowaar ben ik ooit één jonge patiënte met drop-
hypertensie op het spoor gekomen. Bij de onderwijshervorming, die vooraf ging  
aan EBM, werd studenten en artsen juist bijgebracht om na te denken over en kri-
tisch om te gaan met verworven kennis en vooral om kritisch naar het eigen han-
delen te kijken. Mogelijk kan de recente trend van ‘medisch leiderschap’ als een 
ambitieuzer en wijder reikende variant hiervan worden beschouwd.

EBM wordt sinds de jaren negentig van de vorige eeuw steeds meer vereen-
zelvigd met wetenschappelijk gefundeerde standaarden, richtlijnen en protocollen. 
Naarmate het accent meer op het ‘harde’ wetenschappelijke karakter kwam te lig-
gen, werden ‘meten is weten’ en dus ook registreren en objectiveren belangrijker. 
Zoals bij veel vernieuwingen uiten degenen die aan de basis hiervan staan zich 
vaak genuanceerder dan hun schoolse opvolgers. Het is namelijk nooit de bedoe-
ling van de pioniers van EBM geweest om medische besluitvorming bij individuele 
patiënten louter te baseren op wetenschappelijke evidence [4]. Het oordeel van de 
arts, waarop vroeger de besluitvorming was gebaseerd, en de voorkeuren van de 
patiënt dienen hierbij immers ook een wezenlijke rol te spelen.

Evidence-based medicine
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Ofschoon het NHG zelf vrijwel vanaf het begin heeft uitgedragen dat standaar-
den slechts richtlijnen zijn, kregen deze als objectieve en dus ook controleerbare 
maatstaven voor toezichthouders en zorgverzekeraars de status van toetssteen. 
Zonder dat artsen zich dit realiseren waren en zijn zij hieraan juridisch gebonden 
[5]. Mevrouw mr. Jenneke Rowel-van der Linde, voorzitter van het Centraal Tucht-
college voor de Gezondheidszorg liet mij, in het kader van een blog eind 2016 per 
e-mail weten: “Ik kan u als de lijn in het tuchtrecht aangeven dat als uitgangspunt 
geldt dat richtlijnen en protocollen gevolgd horen te worden en dat er bij afwijken 
daarvan een acceptabele motivering moet zijn” [6].

Hoewel mijn vragen hierover helaas niet door haar werden beantwoord, durf 
ik te stellen dat, vanuit tuchtrechtelijk perspectief, het dienen van het belang van 
de patiënt – en dus juist medisch handelen – vrijwel of helemaal samenvalt met 
het aantoonbaar volgen van de standaarden. De in Medisch Contact gepubliceerde 
uitspraken bevestigen dit. Transparant handelen krijgt in deze context de betekenis 
van aantonen dat je als arts de regels volgt of hiervan gemotiveerd afwijkt. Verder 
lijkt een dokter niet te hoeven gaan. Logischerwijze verschuift de aandacht van de 
arts hierdoor van de patiënt naar de regels.

Knagen aan de wortels

De ironie wil dat het NHG de rol van de gezaghebbende leermeester, op wiens 
autoriteit blind moet worden gevaren, heeft overgenomen. Zelf heb ik meerdere 
malen ervaren dat kritiek op NHG-Standaarden nauwelijks werd gepruimd. Wie 
dat waagde, knabbelde aan de wortels van de huisartsgeneeskunde. Dat EBM ooit 
begon met het aanleren van een kritische houding was men snel vergeten.

Aan het begin van het derde millennium kwamen evenwel zowel de 
NHG-Standaarden als EBM in toenemende mate onder vuur te liggen. Moet een 
dokter niet meer zijn dan een slaafse uitvoerder van richtlijnen (‘kookboekgenees-
kunde’)? Hoe verhouden zich de persoonlijke arts-patiëntrelatie en een integrale 
benadering met een standaardaanpak tot elkaar? Zelfs binnen het NHG besefte 
men dat er werd getornd aan het klassieke beeld van de huisarts zoals vastgelegd 
op de Conferentie van Woudschoten [7]. Hoe bruikbaar zijn standaarden, die 
meestal zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek bij beperkte groeperingen, 
bij ouderen of mensen met meerdere aandoeningen? Makers van richtlijnen, vaak 
kleine, vrij besloten groepjes, werden beschuldigd van banden met de farmaceuti-
sche industrie.

Vanwege tijdgebrek of om financiële redenen bleken sommige standaarden 
in de praktijk niet goed hanteerbaar. Zeker in de beginperiode werden standaar-
den louter gevolgd voor zover er voordien al overeenstemming bestond over een 
bepaald beleid. Want natuurlijk bestonden er ook vóór de eerste NHG-Standaard 
richtlijnen. Dat deze niet overal hetzelfde waren, dwong juist tot nadenken en 
leidde tot interessante discussies. De vraag is zelfs opgeworpen of de kwaliteit van 
de zorg sinds de NHG-Standaarden wel aantoonbaar zoveel beter is geworden [8]. 
Ik kan mij geen wetenschappelijk onderzoek herinneren waaruit dit onomstotelijk 
blijkt. Nederlandse huisartsen beseffen onvoldoende dat direct over de grenzen 
met België en Duitsland volgens andere richtlijnen wordt gehandeld, die zeker niet 
slechter hoeven te zijn.
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Inmiddels zijn standaarden, protocollen en richtlijnen echter niet alleen bin-
nen de huisartsgeneeskunde, maar binnen de hele Nederlandse gezondheidszorg 
als vanzelfsprekend gemeengoed geworden. In de beleving van veel zorgverleners 
vormen deze zelfs de ruggengraat van de zorg. Bij circa twee derde van de huis-
artspraktijken is NHGDoc geïnstalleerd: als de zorg van de huisarts of praktijk-
ondersteuner (POH) niet aan de geldende richtlijnen voldoet verschijnt er een 
waarschuwing op het scherm. De eerlijkheid gebiedt echter om hier aan toe te voe-
gen dat lang niet alle gebruikers staan te trappelen van enthousiasme, nog los van 
de vraag hoe serieus de waarschuwingen worden genomen. Uit onderzoek bleek 
bijvoorbeeld dat de waarschuwingen van NHGDoc over hartfalen in slechts 0,24 % 
van de gevallen werden opgevolgd [9].

Een bepaald niet voorbeeldige patiënt

Ik had jarenlang de onhebbelijke gewoonte om bij elke tankbeurt een zakje drop te 
kopen en soms wel meer dan één. De prijs om als ‘lieve dokter’ patiënten eeuwig en 
altijd uiterst vriendelijk en vanuit een bodemloze put vol begrip van dienst te zijn, 
leidde regelmatig tot een opgefokt gevoel. Dropjes in het dashboardkastje moes-
ten een uitweg bieden. Ik probeerde deze onlustgevoelens weg te snoepen. Het was 
kort voor kerstmis dat de spanningen in mijn lijf desalniettemin tot uitbarsting 
kwamen in een scala van klachten.

“Uw stoplicht is op oranje gesprongen”, zei ik in dit soort situaties tegen mijn 
patiënten. Al dan niet gevraagd liet ik hun bloed op van alles onderzoeken, want 
je weet maar nooit. Ik vulde dus nu voor mijzelf een labformulier in en onderweg 
naar het laboratorium in het ziekenhuis moest er nog een half zakje Engelse drop 
aan geloven. Een vriendelijke laborant belde even later op. Mijn glucosegehalte was 
dusdanig hoog, dat ik weigerde om het te geloven. Maar toen ik de proef op de som 
nam op de glucosemeter in mijn spoedkoffer bleek dat de glucosewaarde inder-
daad boven het meetbereik lag.

Voor menigeen is een zieke dokter net als een dikke diëtiste een bron van ver-
maak. De schipper die als geen ander dient te weten wat de juiste koers is, dreigt 
dan met zijn schip tegen de rotsen te pletter te slaan. Veel dokters weten niet goed 
raad met een zieke collega en zeker wanneer er, bijvoorbeeld in het kader van de 
waarneming, belangen op het spel staan hoeft een arts die ziek wordt bij hen niet 
op compassie te rekenen.

Een collega behandelen, ik had er veel in mijn praktijk, voelt inderdaad anders 
dan een ‘normale’ patiënt. Ervaringen van patiënten zijn van groot belang om de 
zorg te verbeteren, maar dat geldt misschien zelfs nog meer voor de inbreng van 
dokters in hun rol als patiënt. Waarom worden zij, deze ‘zielige, gekneusde vogels’, 
desalniettemin zo weinig serieus genomen? Omdat de wereld van dokters wezen-
lijk verschilt van de wereld van patiënten. Het lijkt soms te gaan om twee com-
plexen vlakbij elkaar, maar zonder onderlinge verbinding.

Mijn toenmalige huisarts was een leeftijdgenoot, die het niet zo nauw nam met 
de NHG-Standaarden en er een hapsnapbeleid op na hield. Ik kreeg stevige pil-
len, die ik zelf zelden voorschreef, en verplichtte mijzelf tot een Spartaans beleid. 
Toen ik halverwege een fietsrit door een hypoglykemie bijna mijn bewustzijn ver-
loor, nam desgevraagd een andere huisarts het roer over. Die stuurde mij naar zijn 

Een bepaald niet voorbeeldige patiënt



70 Hoofdstuk 7 · Dubbele zorg om de zorg: visie van een arts die ook patiënt is

7

 praktijkondersteuner. Een vriendelijke dame, maar haar routinematige aanpak 
(“hoe staat het met de seks?”) stuitte me tegen de borst. Sindsdien is het weer pap-
pen en nathouden.

Het zal duidelijk zijn dat ik bepaald geen voorbeeldige patiënt ben. Voorbeel-
dige dokters zijn dan ook dun gezaaid. Overigens blijkt sinds kort dat bij diabe-
tes mellitus type 2 een one-size-fits-all benadering tot overbehandeling kan leiden. 
Afhankelijk van leeftijd, levensverwachting en comorbiditeit loopt de streefwaarde 
(van in casu het HbA1c) op van beneden de 48 mmol/mol tot 58-64 mmol/mol 
of zelfs hoger. Daarom wordt nu bij deze chronische aandoening een gepersona-
liseerde aanpak bepleit [10]. Ik vermoed echter dat hierdoor heel wat standaarden 
zullen sneuvelen of drastisch gewijzigd moeten worden.

Bepaald niet voorbeeldige dokters

Naast een loopbaan van twee decennia als huisarts staan inmiddels ook twee 
decennia als patiënt, c.q. gezinslid, familielid, vriend of goede kennis van patiënten, 
die nogal wat negatieve ervaringen hebben opgeleverd. Ik vind het echt schrikba-
rend hoeveel er binnen een kleine kring van bekenden mis gaat. Hierbij gaat het 
niet om calamiteiten die de media halen maar om ‘kleine perikelen’ in het grijze 
veld tussen goed en slecht medisch handelen. Deze verdienen echter toch de aan-
dacht omdat de patiënt er nadeel van ondervindt. Bovendien kan door een samen-
loop van dit soort ‘kleine perikelen’ wel degelijk de weg naar een calamiteit worden 
geëffend. Laten we een selectie van voorvallen de revue passeren, die zich de laat-
ste drie jaar hebben voorgedaan (waarbij de namen van betrokkenen uiteraard zijn 
veranderd), dan levert dat de volgende bloemlezing op.

Kleine perikelen     |        |

Anja is hondsberoerd van het hoesten, heeft koorts, geeft flink op en voelt zich 
al enigszins benauwd. Het spreekuur van de huisarts zit vol maar ze mag komen 
voor een bepaling van het CRP (C-reactief proteïne), dat wordt beschouwd 
als een maat voor een ontsteking. Anja’s CRP blijkt torenhoog. Zij is glansrijk 
geslaagd voor de ‘ik-ben-een-serieuze-patiënt’-test en de huisarts komt 
geschrokken binnen om mee te delen dat direct moet worden gestart met een 
stevige kuur. Lichamelijk onderzoek blijft achterwege.
De sportieve student Berend loopt een vervelend botbreukje in zijn voet op. Op 
de Spoedeisende hulp wordt de diagnose gesteld en die blijft gelukkig overeind. 
De weg naar herstel leidt echter langs vier of vijf arts-assistenten chirurgie, die 
allen anders denken over het beleid. Dit varieert van helemaal niets doen tot een 
wekenlange gipsbehandeling. Blijkbaar ontbreekt een richtlijn. Wanneer Berend 
voorzichtig een opmerking maakt uit onzekerheid over het beleid wordt hem in niet 
mis te verstane bewoordingen gebrek aan vertrouwen verweten. Een orthopeed in 
een ander ziekenhuis moet zijn gemoed kalmeren: de breuk zal uit zichzelf herstellen.
Chris klaagt al een tijd over tintelingen in zijn handen en belandt bij de 
neuroloog. Hij is bang voor ALS (amyotrofische laterale sclerose); zijn vader is 
hieraan overleden. De specialist vermoedt echter dat een trage schildklierfunctie 
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de oorzaak van de klachten zou kunnen zijn en stuurt hem door naar de internist. 
De assistent in opleiding tuurt heel lang naar de richtlijnen op het scherm maar 
vindt geen aanleiding om hem te behandelen. Eén afwijkende bepaling zegt 
immers niets, of er nu wel of geen klachten zijn. Chris vraagt zijn huisarts om een 
herhaling van het bloedonderzoek. Dat levert dezelfde afwijkingen op. Nu krijgt 
hij wel pillen en langzaam verdwijnen de klachten.
Dave kan meepraten over dokters die liever naar het beeldscherm dan naar hem 
kijken. Een neurochirurg kan zijn blik niet van plaatjes van een CT-scan afhouden 
en zegt zonder hem aan te kijken dat er een duidelijke indicatie voor een 
operatie is. Een paar jaar laten probeert een tweede neurochirurg hem hiervan 
opnieuw te overtuigen met een indrukwekkende hoeveelheid statistische 
gegevens die het scherm in de spreekkamer vullen. Natuurlijk begrijpen beide 
specialisten niet waarom Dave afhaakt.
Net als Berend houdt Elise van sporten maar zij bemerkt dat haar hart bij 
hockeywedstrijden fors tekeergaat en dat deze klacht alsmaar toeneemt. Haar 
weg door het medische circuit duurt meer dan een half jaar. Nog voor de 
cardioloog haar ziet, worden er een echo en 24-uursregistratie van het hartritme 
aangevraagd. De onderzoeken leveren niets op en het zal volgens de specialist 
dus wel psychisch zijn. Op verzoek van Elise en ‘omdat jouw vader dokter is’ 
wordt een inspanningstest gedaan. Die toont forse afwijkingen. De cardioloog 
laat er nu geen gras over groeien. Hij wil een spierbiopsie, een MRI van het 
hart en een verwijzing naar de longarts. Zou enig bloedonderzoek soelaas 
bieden? Oké! Twee uur later volgt een telefoontje: Elise kampt met extreme 
bloedarmoede en deze blijkt de sleutel van de – helaas ook moeizaam   
verlopen – behandeling.
Gert krijgt te maken met een acuut oogprobleem. In korte tijd bezoekt hij drie 
ziekenhuizen. Maar liefst zes artsen buigen zich over zijn klacht. Geen van de 
mogelijke verklaringen kan worden hardgemaakt. Een van de specialisten krijgt 
het nog net niet over zijn lippen dat hij het zonde van de tijd vindt dat Gert naar 
hem is doorgestuurd. Een onverklaarbare klacht of iets als psychisch duiden en 
een patiënt niet serieus nemen, liggen in de medische branche dicht bij elkaar.
De moedige Henriette heeft darm- én borstkanker. Tot overmaat van ramp 
worden er uitzaaiingen in haar longen ontdekt. Het is aan de longarts om aan te 
geven dat er geen hoop meer is. Terwijl de specialist op een groot scherm door 
een scan van de longen scrolt en wijst op de forse omvang van de aandoening 
krijgt de patiënte een spoedcursus radiologie. De conclusie is duidelijk: hier 
valt voor dokters geen enkele eer meer aan te behalen. De opgetrommelde 
oncologieverpleegkundige mag als klaagmuur fungeren.
De negentiger Idze belandt met een hoofdwond op de Spoedeisende hulp. 
Het protocol vereist dat wordt gevraagd of meneer bij een hartstilstand 
gereanimeerd wil worden. De man is oud, maar kan nog van het leven genieten. 
Dus kiest hij voor reanimatie. Even later stelt een volgende hulpverlener hem 
dezelfde vraag. Was de patiënt soms onduidelijk? Dit herhaalt zich nog twee of 
drie keer tot ergernis van Idze, die zich hierover zo opwindt – men wil blijkbaar 
liever dat hij doodgaat – dat hij een infarct krijgt.

Bepaald niet voorbeeldige dokters
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De alledaagse praktijk

Het is een trieste opsomming, die twee vragen oproept:
1. Gaat het om slechte dokters?
2. Zijn er ook nog goede dokters?

Het antwoord op de eerste vraag is neen. Het gaat niet om slechte dokters, maar 
om zorgprofessionals die in een keurslijf terecht zijn gekomen. In datzelfde keurs-
lijf moet ook de patiënt worden geperst. De klacht waarmee patiënten komen, 
wordt gekneed tot een balletje dat in een protocol kan worden geworpen, waaruit 
vervolgens vanzelf het beleid rolt.

Overigens gaat het vaak al mis bij het verwoorden van een klacht. Als ik een 
afspraak bij mijn huisarts maak, vraagt de assistente waarvoor dit consult nodig is. 
Op welke wijze mijn klacht vervolgens bij de huisarts onder ogen komt weet ik niet 
en bovendien lijkt het op deze wijze of ik mijn bezoek moet rechtvaardigen. Een 
verwijzing van een huisarts naar een specialist gaat tegenwoordig via ZorgDomein 
(een vorm van intranet). De patiënt ziet niet meer wat er over hem wordt geschre-
ven en fouten blijven onopgemerkt. Dit vind ik persoonlijk nog erger dan de geslo-
ten verwijsbrief van vroeger, die tenminste nog stiekem kan worden geopend. Bij 
de specialist vormt niet de klacht van de patiënt, maar wat de huisarts hierover 
schrijft het uitgangspunt.

Het lichamelijk onderzoek wordt steeds vaker vervangen door bloed- en beeld-
vormend onderzoek. Er lijkt een trend om nog voor het eerste contact met de spe-
cialist dit soort onderzoek te laten doen. Het resultaat hiervan – worden er wel of 
geen afwijkingen gevonden – bepaalt vervolgens de teneur van het consult. Een 
cardioloog in opleiding vertelde mij dat hij niet meer durft af te gaan op het licha-
melijk onderzoek. Percuteren had hij afgeleerd en de stethoscoop fungeerde nog 
net niet als versiering.

Artsen voelen zich veilig achter een muur van evidence-based standaarden, 
richtlijnen en protocollen. Geef hen eens ongelijk: zorgmanagers, opleiders, super-
visors, besturen en directies van ziekenhuizen, de Inspectie voor de Gezondheids-
zorg en Jeugd (IGJ), tuchtrechters en zorgverzekeraars bevestigen hen hierin. Het 
is zelfs nog sterker: de jongste generatie artsen kan zich überhaupt geen voorstel-
ling maken van een geneeskunde zonder standaarden, richtlijnen en protocollen. 
Zodra een klacht níet hierin kan worden ondergebracht, slaat de paniek toe.

Ofschoon medici een academische opleiding hebben en zouden moeten kun-
nen reflecteren over hun werkwijze, wordt dit eerder ontmoedigd dan aangemoe-
digd. Het zogenaamde wetenschappelijk fundament van de geneeskunde heeft een 
kritiekloze status gekregen. Dit gaat ten koste van aandacht voor wezenlijke aspec-
ten van de relatie tussen arts en patiënt, die niet geobjectiveerd kunnen worden 
zoals vertrouwen, empathie, compassie en oog voor angst. Daarmee kom ik tot het 
antwoord op mijn tweede vraag. Mijn ervaring is dat goede artsen juist hiervoor 
wel oog hebben. Op de een of andere wijze slagen zij erin om geen marionet te 
worden van de organisatie, maar om hun authenticiteit te behouden. Dat is echter 
slechts weinigen vergund. Binnen het team vormen zij vaak ‘de outsiders’.
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Laagvliegers
Mijn werk als kunstenaar spitst zich toe op drie vragen:
5 Wat is de bron van creativiteit?
5 Hoe gaat de mens om met lijden?
5 Wat is mijn visie op onze samenleving?
In drie projecten, die een zekere overlap kunnen vertonen, heb ik deze vragen 
uitgewerkt. In ‘Kijk op krabbels’ (1987–2002) staat de creatieve ontwikkeling 
van het jonge kind centraal, voor zover deze tot uiting komt in tekenen en 
schilderen. Wat betreft het menselijk lijden fungeren de kruisweg en het 
laatste avondmaal als metaforen maar wordt ook ingezoomd op andere 
Bijbelse thema’s (1999–2015). Mijn visie op onze samenleving wordt sinds 
2013 uitgewerkt in het project ‘Laagvliegers’, dat een groot aantal flyers, 
ansichtkaarten, postzegels en stempels omvat.
De titel ‘Laagvliegers’ refereert enerzijds aan een vogelperspectief en anderzijds 
aan de lage status van flyer- en ansichtkaarten, die niet zelden wordt gekoppeld 
aan clichématig gebruik van beelden. Wat betreft de vorm kenmerkt dit project 
zich door de combinatie van beeld en tekst. Wat betreft de inhoud uit ik mijn 
visie en gevoelens over wat ik waarneem en ervaar. Ik verken ‘ruimtes en 
tussenruimtes’, die bewerkstelligen dat alles wat ogenschijnlijk los van elkaar 
staat toch op de een of andere wijze aan elkaar is gerelateerd. Zelf maak ik 
hiervan deel uit en deze zoektocht heeft dan ook een sterk persoonlijk karakter. 
Ik dwing mijzelf om mij kwetsbaar op te stellen.
In mijn essay ‘Dubbel zorg om de zorg: visie van een arts die ook patiënt is’ 
vormt een rode lijn de ruggengraat. Hetgeen hierin wordt verwoord vormt het 
bezinksel van mijn gedachten over de zorg, die op hun beurt zijn gebaseerd 
op ervaringen. Als arts, patiënt en burger signaleer ik in de zorg echter ook 
heel veel wat ik nog geen plek heb kunnen geven, terwijl ik hierdoor wel word 
geraakt. Dit louter benoemen zonder het te kunnen plaatsen is onbevredigend. 
Als kunstenaar kom ik verder. ‘Laagvliegers’ levert mij het ‘format’ om wat ik 
zie en ervaar maar wat (nog) niet in mijn gedachten is uitgekristalliseerd toch 
(vaak associatief) te benaderen. In dit artikel een kleine selectie in de vorm van 
.fig. 7.1 t/m 7.5.

Drie ‘indringers’ in de spreekkamer

Terwijl protocollering van binnenuit de geneeskunde een ander gezicht heeft gege-
ven, hebben drie ontwikkelingen van buitenaf een nauwelijks te onderschatten 
invloed op de dagelijkse praktijk in de spreekkamer:
1. de automatisering oftewel in een breder kader de informatietechnologie;
2. de marktwerking die is gekoppeld aan de herziening van het Nederlandse zorg-

stelsel in 2006;
3. de opkomst van het zorgmanagement.

Het gaat om ‘indringers’, waarbij dit woord bewust tussen aanhalingstekens is 
geplaatst om de suggestie te vermijden dat hun invloed louter negatief zou zijn.

Drie ‘indringers’ in de spreekkamer
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. Figuur 7.1 Jij bent ook maar tijdelijk bij elkaar gesprokkeld

. Figuur 7.2 Leven is ook zonder te roken dodelijk
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. Figuur 7.3 Nederland blaast massaal laatste adem uit

. Figuur 7.4 Ook jij gaat niet vrijuit

Drie ‘indringers’ in de spreekkamer
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Veel mensen denken bij automatisering aan het faciliteren van de dagelijkse 
gang van zaken. Bij huisartsen is bijvoorbeeld de zogenaamde groene kaart, waarop 
vroeger alles werd vastgelegd, vervangen door het elektronisch patiëntendossier 
(EPD). Zelf heb ik de opkomst van het huisartseninformatiesysteem (HIS), de 
kern van de ICT in de huisartsenpraktijk, en alle moeizame ontwikkelingen hier 
rond omheen van zeer nabij meegemaakt. Wie ooit zelf met de ‘groene kaart’ heeft 
gewerkt, zal bevestigen dat het HIS niet alleen dwingt tot een andere verslaglegging 
maar na enige tijd ook het medisch denken beïnvloedt. ICT’ers, die programma’s 
ontwikkelen voor de zorg, beschikken achter de coulissen over een enorme macht, 
waarbij maar zelden wordt stilgestaan.

Jarenlang heb ik auteurs van artikelen over ICT in de zorgsector benaderd met 
het verzoek mij een artikel over een wetenschappelijk onderzoek te sturen waar-
uit blijkt dat ICT daadwerkelijk de patiëntenzorg verbetert. Dit leverde slechts één  
overtuigende publicatie op, die echter betrekking had op een kleine groep patiënten.  
De meeste artikelen gingen over de mogelijkheden van ICT onder ideale  
omstandigheden met medewerkers die het programma volledig beheersen en álles 
foutloos invoeren en interpreteren. In menig ziekenhuis heeft ‘het systeem’ de status 
van een dictatoriale machthebber, naar wiens pijpen men moet dansen. Zorgver-
leners die van ziekenhuis willen verkassen, worden in hun nieuwe werkomgeving 
niet zelden met een compleet ander systeem geconfronteerd.

Op de werkvloer van de arts heeft geld natuurlijk altijd een rol gespeeld. Omdat 
particuliere patiënten meer opbrachten dan mensen die bij het ziekenfonds waren 
aangesloten, kregen de eersten vaak een voorkeursbehandeling. De marktwerking 
en de noodzaak tot bezuinigen hebben bij artsen in loondienst de illusie wegge-
nomen dat zij in de spreekkamer louter met geneeskunde bezig zijn. Op basis van 
eigen ervaringen en ervaringen van bekenden krijg ik steeds meer de indruk dat 
geld het medisch beleid stroomlijnt en in sommige gevallen zelfs bepaalt.

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft becijferd dat ‘manager van een zorginstel-
ling’ tussen 1996 en 2014 het snelst groeiende beroep was [11]. De opkomst van 
het zorgmanagement heeft geleid tot de introductie van een nieuw, vaak Engelstalig  

. Figuur 7.5 U mag zelf bepalen in hoeveel tijd u wilt inslapen
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jargon. Het heeft mij wel eens verbaasd dat managers uit bijvoorbeeld de horecasec-
tor, reclamebranche, het bankwezen, een grootwinkelbedrijf of een of andere indus-
triële onderneming vrij gemakkelijk de overstap naar de zorgsector kunnen maken. 
Hun focus ligt echter niet primair op de patiëntenzorg, maar op de organisatie. Bin-
nen het ‘zorgbedrijf ’ worden dan bijvoorbeeld efficiency of bezuinigingen op zich-
zelf staande speerpunten in hun beleid. Naar buiten toe worden veel tijd, geld en 
energie gespendeerd aan een prestigieuze, glansrijke uitstraling, een onaantastbaar 
imago en een onbesmette reputatie van het ziekenhuis.

Kenmerkend is dat de invloed van zorgmanagers van bovenaf vaak via besturen 
en directies wordt uitgeoefend. ‘Gegevensmakelaars’ zoals MediQuest en een scala 
aan indicatoren c.q. parameters, die door de zorgprofessionals zelf geregistreerd 
dienen te worden, hebben als doel de zorg te monitoren. De vraag is echter of de 
investeringen in tijd en geld opwegen tegen de beoogde verbetering van zorg. En 
zo ja: of hiervoor geen betere alternatieven zijn. Ik krijg het gevoel dat vanuit het 
zorgmanagement een derde, losstaand complex is opgetrokken, naast dat van de 
dokter en dat van de patiënt.

De dokter: veel verandert niet

In 1979 werd onder een van mijn pseudoniemen ‘Alexander van Es’ het dagboek 
Anatomie van het gevoel gepubliceerd. Dat ging over mijn eerste coassistentschap 
i.c. mijn kennismaking met de ziekenhuiswereld. Ik kreeg toen een reactie van 
een gepensioneerde arts, die schreef dat er sinds zijn opleiding in de jaren der-
tig, in ziekenhuizen niets wezenlijks was veranderd. In 2016 gaf ik de zevende 
druk van dit boek aan een coassistent, die bij een consult van een gezinslid was en 
veel betrokkenheid uitstraalde. Op zijn bedankkaart schreef hij precies hetzelfde. 
Elke verandering trekt aandacht door de glans van het nieuwe. Een voortdurende 
stroom van vernieuwingen zou wel eens de aandacht kunnen afleiden van datgene 
wat blijkbaar níet verandert en zou juist daarom wel eens de essentie van genees-
kunde kunnen zijn.

Anatomie van het gevoel werd aanvankelijk gepubliceerd als wekelijkse column 
in Medisch Contact, het weekblad van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij 
tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG). Weinig series hebben tot zoveel com-
motie geleid als dit dagboek. Uiteraard zou ik ongeschikt zijn om arts te worden. 
Ik heb inderdaad overwogen om geneeskunde de rug toe te keren. Niet omdat ik 
mijzelf ongeschikt achtte als arts, maar vanwege de intolerantie. Uiteindelijk heb ik 
een opleidingsplaats als kinderarts laten vallen om huisarts te worden.

Die intolerantie binnen de medische wereld is gebleven. Buitenstaanders heb-
ben geen flauw vermoeden hoe artsen in en buiten het ziekenhuis elkaar het leven 
zuur kunnen maken en zelfs tot zelfmoord kunnen drijven. Op het einde van mijn 
loopbaan als huisarts ben ik door een collega achter mijn rug om en zonder enige 
onderbouwing aangeklaagd wegens vermeend disfunctioneren. De voormalige 
Inspectie voor de Gezondheidszorg vond hiervoor geen enkele aanwijzing en werd 
zelf door de Nationaal ombudsman tweemaal bekritiseerd voor de wijze waarop 
met mij werd omgegaan. De affaire sleepte zich negen jaar lang voort, tot op het 
niveau van de minister die vervolgens vanuit de Tweede Kamer werd bekritiseerd.

De dokter: veel verandert niet
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De collega die mij heeft aangeklaagd, is in verband hiermee tweemaal tucht-
rechtelijk veroordeeld. Maar waar ging het hem uiteindelijk om? Dat schreef hij de 
andere leden van mijn waarneemgroep: “Zolang ik Ignace ken, sinds 1985, maak ik 
mij zorgen over hem en zijn beleving van het beroep huisarts. De emoties welke hij 
beleeft en telkens weer uitgebreid verwoordt aangaande zijn lotgevallen in de huis-
artsenpraktijk, zijn voor mij oninvoelbaar en een signaal van verkeerde beroeps-
keuze.” Arts-auteurs bevinden zich in een mijnenveld.

De patiënt: de essentie blijft

Wanneer een garagebedrijf adverteert dat de klant koning is, weet u wel beter. 
Want uiteindelijk gaat het niet om de klant maar om zijn portemonnee. Telkens 
wanneer in de medische branche wordt geroepen dat het echt en alleen om de 
patiënt gaat, roept dat weerstand bij mij op. Ik ben er een vurige voorstander van 
om niet de patiënt, maar de relatie arts-patiënt centraal te stellen. Dat wil zeggen: 
de relatie arts-patiënt te beschouwen als start- en eindpunt in de zorg. Deze rela-
tie is fundamenteel anders dan tussen een verkoper en een koper. Een dokter heeft 
macht en de patiënt is hiervan afhankelijk.

Aandacht voor de dokter en het klimaat waarin deze moet werken lijkt mij heel 
belangrijk. Dat één op de zes coassistenten last heeft van burn-out is zeer veront-
rustend [12]. Eerder bleek al dat ongeveer een op de acht medisch specialisten in 
Nederland met burn-outklachten kampt en een verhoogd risico op een burn-out 
heeft. Bij artsen in opleiding tot specialist ligt dit percentage zelfs nog hoger [13].

De zorgsector bevindt zich niet op een eilandje binnen de samenleving, maar 
maakt hiervan integraal onderdeel uit. Sinds 2003 omvat de artseneed de passage: 
‘ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving’. Hieraan koppel ik altijd de 
vraag of het bij kennen blijft. Zelfs reflectie hierover blijkt vaak al teveel gevraagd, 
omdat artsen hierop niet worden afgerekend. Aandacht voor de zorgverlener en 
zijn werkklimaat komt uiteindelijk ten goede aan de patiënt.

Het woord patiënt komt van het Latijnse patientia, dat in het Nederlands her-
leid kan worden tot de dubbele betekenis van ‘dulden’: lijden en geduld hebben. 
Alle veranderingen die zich in de loop van de tijd in de zorg hebben voorgedaan 
en zullen blijven voordoen, nemen niet weg dat de mens geconfronteerd wordt en 
zal blijven worden met lijden en dat dit lijden een existentieel karakter heeft of kan 
hebben. Ik denk – nee, ik ben er als voormalig huisarts en patiënt van overtuigd – 
dat de geneeskunde zich uiteindelijk hierop moet blijven richten.
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‘Ik was in het derde jaar van mijn opleiding tot longarts. Dat jaar deed ik de 
consulten op de intensive care. De intensivisten hadden mij in consult gevraagd 
bij een van de beademde patiënten, een man met een pneumonie rechts die niet 
opklaarde. Hij was van middelbare leeftijd en afkomstig uit een instelling in de 
buurt. Vroeger zou je zwakzinnigenzorg zeggen. Je kon zien dat de mensen die 
hem verzorgden van hem hielden. Ze kwamen elk bezoekuur en ze hadden zijn 
rode puntmuts zo opgehangen dat, als hij zijn ogen zou opendoen, hij die muts 
als eerste zou zien. In het tehuis had hij zijn muts dag en nacht op. Zonder zijn 
muts was hij zichzelf niet. Bij bronchoscopie bleek dat in de stambronchus een 
stuk hard plastic klem zat, waarschijnlijk van een speelgoedje. Een obstructie-
pneumonie was het gevolg.
Toen dit eenmaal was vastgesteld, kwam de tweede vraag aan de afdeling 
Longziekten: kunnen jullie met een bronchoscoop dat stuk plastic uit zijn 
luchtweg halen? Dat leek mogelijk, maar was niet simpel. In elk geval was 
het uitgesloten dat ik of een van de andere assistenten dat zouden proberen. 
Een van de stafleden moest dit doen. Er werd druk overlegd. Wie moesten 
stand-by staan voor als er een complicatie zou optreden? Veel artsen: intensivist, 
anesthesist, thoraxchirurg, longarts. Geleidelijk aan verspreidde zich door het 
ziekenhuis het nieuws dat er iets bijzonders stond te gebeuren en het was 
stampvol in de ruimte waar de ingreep zou plaatsvinden. De anesthesist had een 
coassistent meegenomen.
De scopie begon. Er hing een beetje een giechelige sfeer, die opeens omsloeg 
toen de patiënt een hartstilstand kreeg. Reanimatie volgde. Na 20 minuten, toen 
de tijd waarna je mocht stoppen, was er geen hartactie en geen bloeddruk. 
Reanimatie gestopt. Patiënt overleden onder het beeld van een elektrome-
chanische dissociatie. En iedereen draaide zich op zijn hakken om en liep 
weg. De anesthesist gaf de wit weggetrokken co een por en zei: “Ik zei je toch 
dat je vandaag spannende dingen zou meemaken! Kom op, we gaan naar de 
volgende.” En ook zij gingen weg.
De patiënt, nu een lijk, lag verkreukeld in het bed. Niemand keek nog om. Ik 
bleef als enige achter. Verkreukelde man in bed. Ik heb hem nog even geaaid. 
Zijn puntmuts hing nog waar zijn liefdevolle verzorgers die hadden opgehangen. 
Ik voelde me ontdaan, verdrietig en verloren.
Over dit hele voorval is nooit meer gesproken. Ik zou toen ook geen woorden 
gehad hebben. Maar iederéén zweeg, niemand vroeg iets, niemand kwam erop 
terug. Ik denk nog wel eens aan deze patiënt. En aan de coassistent.’

Het kan bijna elke klinisch werkzame arts overkomen: van het ene op het andere 
moment ben je getuige, en soms zelfs veroorzaker, van een ramp. Een dergelijke 
ervaring wordt gezien als een potentiële oorzaak van een psychotrauma. En dat is 
niet de enige vorm van stress of druk waar artsen aan blootgesteld worden.
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Toename van belasting

De afgelopen jaren is er een toenemende druk op de beroepsgroep. Zeker als je 
dat vergelijkt met de situatie van pakweg 25 jaar geleden is er veel veranderd. Er 
is druk vanuit de overheid: hoofdlijnenakkoord, integrale bekostiging, concen-
tratie en spreiding van zorg. De zorgverzekeraars hebben als taak de kosten en de 
kwaliteit van de zorg te bewaken. Zij sturen enerzijds op doelmatiger werken en 
anderzijds op transparantie over de kwaliteit van de geleverde zorg. De patiënten-
verenigingen sluiten zich daarbij aan. Zij willen dat kwaliteit getoond wordt, zowel 
op ziekenhuisniveau als op het niveau van de individuele arts. De dokters zelf laten 
elkaar ook niet met rust. Je moet publiceren, produceren en uren maken. En afhan-
kelijk van het soort ziekenhuis waar je werkt, word je als arts langs meerdere meet-
latten gelegd om je bestaan te verantwoorden. De lat van de ‘juiste zorg’, die meet 
of je zorg verleent die past binnen het profiel van het ziekenhuis, de lat van de ‘pro-
ductie’, die erover gaat of je als specialist je eigen salaris wel opbrengt en de lat van 
de ‘wetenschap’, die bepaalt of je voldoende publiceert en dan in voldoende gekwa-
lificeerde tijdschriften? Als laatste is er ook druk vanuit de individuele patiënt, die 
mondiger is dan vroeger en de traditionele rol van de patiënt die de dokter volgt 
heeft ingewisseld voor de rol van medebestuurder. Gevoed door de lekenpers en de 
sociale media heeft de patiënt soms irreële verwachtingen van de arts en kan zich 
dwingend, soms zelfs gewelddadig opstellen.

Artsen kunnen in het algemeen veel aan. Toch laat bovenstaande zien dat er 
wel erg veel op hen afkomt en wie heeft geleerd op een handige manier met de toe-
nemende werkbelasting om te gaan? De meesten komen niet verder dan stapelen: 
“We rammelen het er wel doorheen, gewoon een beetje harder lopen.” En dat is op 
den duur nu juist niet vol te houden. Maar het kan ook anders. Zijn de liggende 
taken wel noodzakelijk? Moeten ze überhaupt verricht worden? Bijvoorbeeld, is het 
echt noodzakelijk om deze patiënt onder controle te houden? Nog zo’n vraag: moet 
ik deze taak per se zelf doen of kan iemand anders die overnemen? Kan de taak 
wellicht anders georganiseerd worden? Controles kunnen bijvoorbeeld via eHealth, 
de verpleegkundige kan de taak wellicht overnemen en een individueel contact kan 
misschien worden vervangen door een groepsconsult? Moeten administratie en 
verantwoording echt door de dokter zelf gedaan worden? Tot slot, en dat is in het 
kader van dit hoofdstuk de kernvraag, wat heb ikzelf nodig om mijn werk goed te 
kunnen doen en goed te blijven doen?

Het antwoord op die laatste vraag ligt op het terrein van de persoonlijkheids-
kenmerken van artsen in het algemeen enerzijds, de belasting die integraal deel is 
van de geneeskunde anderzijds en de interactie daartussen.

Ligt het aan de dokter?

Om als professional professioneel goed en gelukkig te kunnen blijven functione-
ren, moet aan drie basisbehoeften zijn voldaan. Ten eerste een gevoel van autono-
mie. In dit verband niets anders dan min of meer baas zijn over eigen tijd, ofwel 
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voldoende vrijheid voelen om te prioriteren en keuzes te maken. Ten tweede een 
gevoel van verbondenheid met anderen, je gewaardeerd weten en beseffen onder-
deel uit te maken van een groter geheel dat jou steunt en waarin jijzelf steun ver-
leent. Als laatste vertrouwen op je competenties, je vakmanschap. Je beheerst je 
vak, je doet wat je kunt en je kunt wat je doet. De dingen lukken en dat geeft een 
gevoel van geluk. Wordt gedurende langere tijd niet aan deze behoeften voldaan, 
dan kan dat leiden tot stress. We onderscheiden twee soorten stress. Chronische 
recidiverende stress, die te vergelijken is met een soort geestelijke repetitive strain 
injury. Kleine dagelijkse speldenprikken die optellen tot de dagelijkse dolkstoot. 
Chronische stress is gerelateerd aan burn-out. Acute stress daarentegen is te verge-
lijken met een geestelijk fractuur. Het is een zo intens psychotrauma dat de schade 
acuut waarneembaar is. Acute stress is gerelateerd aan PTSS. Als groep hebben art-
sen persoonlijkheidskenmerken die hen vatbaarder maken voor de effecten van de 
eerste vorm van stress. Artsen zijn in het algemeen consciëntieuze uitblinkers, die 
de lat altijd hoog leggen. Ze stellen het belang van anderen boven dat van zich-
zelf, met een enorm verantwoordelijkheidsbesef. Artsen zijn pleasers, ze willen het 
goede doen en kunnen erg moeilijk nee zeggen. Dit zijn natuurlijk de eigenschap-
pen die iemand tot een goede dokter maken, maar het is zaak er verstandig mee 
om te gaan.

Chronisch recidiverende stress leidt tot lichamelijke veranderingen. Er ontstaat 
ontregeling in de hypofyse-hypothalamus-bijnieras, die leidt tot veranderingen in 
het limbische systeem. Die leidt dan weer tot verminderd vermogen tot regulering 
van stemming en emoties en derhalve tot verminderd vermogen tot adaptatie [1]. 
Met andere woorden, door chronische stress kun je steeds minder goed omgaan 
met stress.

Bij acute stress, ofwel psychotrauma, ligt dat heel anders. Daar gaat het om een 
zeer ingrijpende gebeurtenis. Voorbeelden ervan zijn blootgesteld zijn aan een fei-
telijke of dreigende dood of ernstige verwondingen en/of (seksueel) geweld op een 
van de volgende manieren: het is de betrokkene zelf overkomen, de betrokkene was 
getuige van de gebeurtenis, het is een naaste van de betrokkene overkomen of de 
betrokkene wordt herhaaldelijk blootgesteld aan nare details van de gebeurtenis-
sen. Denk bij het laatste bijvoorbeeld aan politieagenten die kinderporno moeten 
bekijken in het kader van hun opsporingstaak.

Een trauma met gevolgen
We noemen een ingrijpende gebeurtenis een trauma als er sprake is van 
blijvende gevolgen. Is de gebeurtenis het gevolg van een fout van de arts, dan is 
de kans op blijvende gevolgen bij de arts veel groter. Zijn er blijvende gevolgen, 
dan is de arts ook slachtoffer van de gebeurtenis of fout. Niet als primair 
slachtoffer, dat is de patiënt, maar als het secundaire slachtoffer. De arts is dan 
de second victim.

Sommige zorgverleners kunnen er goed mee omgaan en herstellen, terwijl bij 
anderen de reactie kan worden omschreven als een posttraumatisch stresssyn-
droom (PTSS). De Nederlandse vereniging van beroepsziekten beschrijft de bijbe-
horende klachten als volgt: ‘Een beroepsgebonden Posttraumatische Stress Stoornis 
(PTSS, CAS code P620) is een ziektebeeld dat kan optreden na een of meer ernstige 
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traumatiserende gebeurtenis(sen) in het werk. De gebeurtenissen, die men zelf 
ondergaat of waar men getuige van is, roepen een reactie op van intense angst, hul-
peloosheid of afschuw. Drie typen klachten zijn kenmerkend:
1. symptomen van herbeleving van (delen) van het trauma;
2. vermijding van personen of situaties die aan het trauma gerelateerd zijn;
3. aanhoudende symptomen van verhoogde prikkelbaarheid, zoals slaapproblemen, 

concentratieproblemen, woede-uitbarstingen en schrikachtigheid’ [2].

Ook wordt er gesproken over verdoving van algemene reacties, een beperkter 
gevoel van affectie, vervreemding en een beperkte toekomstverwachting.

Vooropgesteld dat deze ernstige reacties niet voor alle betrokken zorgverleners 
gelden, kan een mildere reactie ook consequenties hebben voor de kwaliteit van 
de beroepsuitoefening. Vertaald naar zorgverleners: er treedt verslechtering op van 
een aantal essentiële competenties, zoals empathie, aansluiten bij de patiënt, risi-
coanalyse en besluitvaardigheid. Of zoals in de DSM-5 te lezen is: ‘De verstoring 
veroorzaakt klinische significante stress of verzwakking in sociale, beroepsmatige 
en andere functioneringsgebieden’ [3].

Een traumatische gebeurtenis is iets anders dan een ernstig nare gebeurtenis. 
Een trauma is een gebeurtenis die buiten het patroon van de gebruikelijke mense-
lijke ervaringen ligt en die duidelijk leed zou veroorzaken bij vrijwel iedereen [2]. 
Last hebben van acute stress is geen teken van zwakte. De bron ligt immers buiten 
onszelf, niet in onszelf. Ieder mens beschikt over het vermogen een PTSS te ont-
wikkelen. De oorzaak is een psychische verwonding, niet een mentale ziekte. De 
reactie is normaal, de gebeurtenis is abnormaal. Het ontstaan van PTSS komt niet 
uit de persoonlijkheid van het individu en een slachtoffer is niet zwak of inferieur.

Ligt het aan de omgeving?

Een ziekenhuis is de plaats bij uitstek waar zich ingrijpende gebeurtenissen voor-
doen. Iedere specialist of arts-assistent krijgt daarmee te maken. Je kunt zo een 
paar afdelingen aanwijzen waar vooral acute of juist chronische stress optreedt. 
De SEH, de IC, de verloskamers en de operatiekamers zijn voorbeelden van plaat-
sen waar het van het ene op het andere moment mis kan gaan met acute stress tot 
gevolg. Professionals op afdelingen als (kinder)oncologie, hematologie en de afde-
lingen van specialismen die orgaanfalen behandelen, zien zich vooral gesteld voor 
chronische stress. Huisartsen kennen met name de chronische variant. De meeste 
huisartsen worden door de structuur van hun acute zorgverlening zelden blootge-
steld aan plotse dood of ernstige verwonding.

Mijn voormalige vak als longarts oncoloog kende vooral de vele speldenprik-
ken van de chronische vorm. Ik deed 90 % van mijn tijd poli. Bijna al mijn patiën-
ten hadden longkanker in een doorgaans gevorderd stadium en de contacten met 
hen waren levenslang. Dat was gemeten in tijd vaak niet zo erg lang, maar het was 
wel een heel intensieve periode. In die jaren heb ik maar drie keer meegemaakt dat 
een patiënt overleed doordat ik iets gedaan had. En dan zat tussen mijn handelen 
(chemo voorschrijven) en het overlijden aan een neutropene sepsis een dikke twee 
weken. Dat is anders dan een jugularislijn prikken die in de a. carotis terechtkomt 
met direct een heel groot cerebrovasculair accident als gevolg. Of een sectio die 
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binnen een half uur eindigt met een dood kind en een moeder op de IC. Chro-
nisch versus acuut. Maar vaak bestaan ze naast elkaar. Belangrijk is de vraag of een 
omgeving voorwaardenscheppend is om te voorzien in de basisbehoeften, stimu-
leert, faciliteert, of in elk geval niet tegenwerkt. Als we een aantal kenmerken van 
het artsenvak afzetten tegen de hiervoor beschreven basisbehoeften raken het werk 
zelf, de hoeveelheid taken en het (relatieve) gebrek aan middelen aan de autono-
mie. Gebrek aan waardering door collega’s en steun binnen de organisatie knaagt 
aan verbondenheid en gevoel van controleverlies en perfectionisme, wat tot schuld-
gevoel kan leiden, en missers, ondermijnen het vertrouwen in het eigen vakman-
schap.

De autonomie kraakt. Want dat OK-programma moet worden gemaakt en als 
het gemaakt is, moet het ook gedraaid worden. Hoezo heb je iets belangrijkers? 
Het programma gaat voor. Halfziek met zware hoofdpijn doe je je spreekuur, want 
afzeggen komt niet bij je op. Een belangrijk gesprek kap je af, want de poli begint 
erg uit te lopen. Je zou een keer extra naar een opgenomen patiënt willen gaan, 
maar de administratie loopt op en de nascholingspunten moeten ook worden 
gehaald. Twee dingen tegelijk doen, is zowel inefficiënt als onveilig, maar vaak ziet 
de dokter geen andere mogelijkheid.

Waardering en steun zijn moeilijk als de cultuur binnen de beroepsgroep niet 
is gericht op verbondenheid: “Als je er niet tegen kunt, hoor je hier niet thuis”, “Je 
hebt er zelf voor gekozen. Niet zeuren, anders moet je maar stoppen”, “If you can’t 
stand the heat, stay out of the kitchen”. Stoer, zwijgzaam, het zelf kunnen oplossen 
is de norm. Dat maakt het lastig te vragen om steun, maar ook lastig om steun aan 
te bieden. Je bent bang het mis te hebben (“Nee, ik zit er niet doorheen, hoe kom  
je erbij, vandaag staken we.”) en jezelf dan belachelijk te maken. Maar ook bang het  
goed te hebben, want wat moet je in godsnaam met een snikkende collega als je 
zo zelf weer moet opereren. Ben ik mijn broeders hoeder? Wat betekent het voor 
mijzelf als die stoere dokter De Vries er niet meer tegen kan? Veiligheid en verbon-
denheid in het team, de vakgroep, de maatschap zijn essentiële basisvoorwaarden. 
Hoe bijvoorbeeld chirurgen over anesthesiologen praten, wijst niet op teamgeest 
en verbondenheid. “De anesthesie zit alleen maar in de koffiekamer te kankeren.”, 
“Een anesthesioloog kun je herkennen aan de koffie- en soepvlekken op zijn klom-
pen.” of “Ach, anesthesiologen zijn gewoon apen.” (de bron van deze citaten bedek 
ik met de mantel der liefde). Niet dat deze uitspraken juist zijn, maar dat ze gedaan 
worden… Dit soort afgeven op elkaar, ook al is het schertsend bedoeld, onder-
graaft het gevoel van veilige verbondenheid dat noodzakelijk is om goed te kun-
nen blijven functioneren. Bovendien is er overlap tussen ‘als normaal geaccepteerd 
doktersgedrag’ en gedrag dat past bij chronische stress dan wel PTSS. We kennen 
allemaal de collega’s die kortaf en geagiteerd reageren als ze worden aangesproken 
en emotioneel onbereikbaar zijn. We kennen ook degenen die nooit tijd hebben, 
altijd druk zijn, hollen en niet kunnen stilstaan en de collega’s die zo goed zijn in 
cynische opmerkingen. Dit gedrag wordt zo normaal gevonden dat men het niet 
percipieert als een klinische entiteit of de prodromen van een dergelijke entiteit.

En het vakmanschap? Dat is bij de meeste ‘klare’ huisartsen en specialisten wel 
in orde. Maar voor de grote groep collega’s in opleiding is het helemaal niet zo van-
zelfsprekend dat je kunt wat je moet doen.
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Waarom is dit nou belangrijk?

Artsen die lijden aan chronische stress of PTSS functioneren aantoonbaar slechter 
dan hun collega’s die niet onder stress staan. Ze maken vaker fouten in de patiën-
tenzorg en krijgen vaker klachten van patiënten en personeel over bejegening. Ze 
zijn niet vaker ziek, maar als ze ziek worden, is de uitval zeer langdurig. Hier ligt 
de belangrijkste reden, los van het persoonlijk leed van de arts, om structureel aan-
dacht te geven aan dit probleem.

In het British Medical Journal werden de resultaten gepubliceerd van een 
onderzoek dat was uitgevoerd onder 564 huisartsen naar het voorkomen van burn-
out en depersonalisatie. Wat bleek, 46 % van die huisartsen leed aan emotionele 
uitputting, 42 % gaf blijk van depersonalisatie (meer mannen dan vrouwen) en 
bij 34 % was sprake van vermindering van zelfrealisatie. Het opvallendste was dat 
collegae noch patiënten dit in de gaten hadden. Dit probleem doet zich trouwens  
niet alleen voor bij de huisarts van middelbare leeftijd. 41 % van de arts-assistenten  
heeft burn-outklachten, vier keer meer dan in de algemene beroepsbevolking  
[4]. Ruim eenderde van de coassistenten ziet de coschappen regelmatig niet zitten.  
Ze worstelen met de hoge werkdruk en hebben meer dan eens het gevoel per-
soonlijk te falen. Ook 70 % van de jonge klare oncologen hebben meetbaar burn- 
outklachten, zo werd recentelijk op het congres van de European Society for Medical  
Oncology (ESMO) gepresenteerd [5]. SEH- en IC-verpleegkundigen hebben ook 
symptomen van PTSS. Minder vaak dan de artsen, maar toch 27 % [6]. 8 % van de 
overleden anesthesiologen sloeg de hand aan zichzelf, acht keer vaker dan de alge-
mene beroepsbevolking [7].

Wat merk je ervan?

Een collega die leidt onder chronische stress gaat tekenen vertonen van professio-
nele uitputting. Patiënten worden op een onpersoonlijke, onverschillige soms cyni-
sche manier behandeld, alsof zij nummers zijn. Zoals een collega vaatchirurg tegen 
mij zei aan het begin van zijn spreekuur: “Zo, nu even een bus bejaarden wegwer-
ken.” Dit zijn kenmerken van depersonalisatie. Alles is zwaar en lastig, de motiva-
tie neemt af. Dit staat treffend in de debuutroman van Samuel Shem The House of 
God, een satire op het ziekenhuis en de manier waarop de dokters daar denken. 
Herkenbaar voor elke clinicus. Een van de patiëntencategorieën staat bekend als 
GOMER, acroniem voor Get Out Of My Emergency Room [8]. Dit zijn tekenen van 
emotionele uitputting. Uiteindelijk ontwikkelt iemand een negatief zelfbeeld en 
heeft minder zelfrespect als professional. Een neuroloog verwoordde het zo: “Ik 
zou wel wat anders willen gaan doen, maar ja, ik kan niks. Nou ja, ik kan neuro-
loog zijn, maar dat is ongeveer hetzelfde als niks.” Dit noemen we ‘vermindering 
van zelfrealisatie’.

Bij een PTSS spelen andere symptomen. De lijder is prikkelbaar, snel geïrri-
teerd en slaapt slecht, gaat slechter functioneren en er kan sprake zijn van over-
matig gebruik van alcohol, drugs- en/of medicijnen. De relatie met de partner kan 
in zwaar weer terechtkomen. De gebeurtenis die dit alles heeft getriggerd wordt 
steeds opnieuw beleefd. Om van een PTSS te spreken, moeten deze symptomen 
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langer dan een maand aanwezig zijn. En ook hier is het lastig voor de omstanders 
om deze verschijnselen te herkennen als passend bij een stoornis. Hoeveel collega’s 
kennen we niet die in scheiding liggen, of een flinke borrel lusten. Hoeveel zijn er 
niet die minder goed functioneren dan vroeger en die prikkelbaar zijn geworden.

Een groot Zwitsers artikel beschrijft drie copingreacties die medisch professio-
nals hanteren als zij een fout gemaakt hebben:
1. ontkenning;
2. schuld bij anderen leggen;
3. afstand nemen (bijvoorbeeld door te stellen dat iedereen wel eens een foutje 

maakt) [9].

Dit resulteert veelal in risicomijdend gedrag, suboptimale patiëntenzorg en een 
toenemende kans op fouten in de toekomst.

De vraag is welke rol de cultuur binnen de beroepsgroep bij dit alles speelt. 
Isoleert deze de professionals die wel in de gaten hebben dat zijzelf of hun colle-
ga’s onder stress lijden of biedt zij hulp? “Dokters zijn het tweede slachtoffer van 
een fout en zij hebben ook hulp nodig”, schrijft professor Wu van de John Hopkins 
Universiteit [10]. Het is belangrijk dat we een veilige omgeving aanbieden om te 
praten. Volgens de CanMed zijn we als artsen wel degelijk onze broeders hoeder, 
zijn we medeverantwoordelijk voor het welzijn en goed functioneren van onze col-
lega’s en gelukkig komt er nu ook erkenning vanuit de ziekenhuizen voor de gevol-
gen van chronische stress, PTSS en second victimship na een fout.

De Harvard Hospitals hebben een consensus gepubliceerd: “The hospital 
should have a program designed to provide aid to normal people who are expe-
riencing normal stress after experiencing highly abnormal events” [11]. De Joint 
Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) formuleert 
het als volgt: “Meer dan de helft van de artsen, die een incident op de intensive-
careafdeling hebben meegemaakt, geeft aan behoefte te hebben aan ondersteuning, 
maar slechts 36 % kreeg deze. De steun, indien verleend, kwam in 35 % van colle-
ga’s, maar in meer dan 40 % uit de privésfeer. Desgevraagd geeft 85 % van onder-
vraagden aan juist steun van de directe collega’s te willen hebben” [12].

De JCAHO adviseert debriefing binnen 24 tot 48 uur na een foutmelding. 
Zorginstellingen dienen een 24-uurssysteem te hebben voor de acute opvang van 
(potentiële) second victims, al was het maar om PTSS, burn-out of de vlucht in 
alcohol of drugs te voorkomen.

De University of Missouri stelt een piramidevormig systeem voor, het Rapid 
Response System, voor opvang na incidenten [13]. De primaire opvang is directe 
debriefing en emotionele steun op de eigen afdeling. De onderzoekers schatten dat 
dit voor 60 % van de betrokkenen volstaat, maar het is wel noodzakelijk de betrok-
kenen te volgen, of het wel goed met hen blijft gaan. De tweede trede is steun door 
getrainde collega’s, als blijkt dat de betrokkene symptomen van stress of PTSS ont-
wikkelt. Hier zal naar schatting 30 % voldoende aan hebben. Voor de overige 10 % 
van de second victims is begeleiding door een professionele counselor nodig.

In meerdere ziekenhuizen, onder andere het OLVG in Amsterdam en het Uni-
versitair Medisch Centrum Groningen, is actie ondernomen om blijvende gevolgen 
van chronisch of acute stress dan wel het ontstaan van second victims te voor-
komen. Dat is een goede zaak. Toch is blijvende aandacht noodzakelijk, want we 
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 hebben te maken met een cultuur van zwijgen, die geleidelijk moet veranderen om 
het schrikbarend hoge percentage van artsen dat leidt onder de gevolgen van stress, 
psychotrauma of fout te doen dalen. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van beroepsgroep en besturen van zorgorganisaties. Samen kunnen we ervoor zor-
gen dat ervaringen zoals beschreven in de inleiding niet meer met zwijgen worden 
ontvangen.
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Advanced care planning, zo heet het in de internationale literatuur. Vrijelijk vertaald 
betekent het ‘anticiperende besluitvorming’, ofwel ‘beslissen voor later’. Omdat de 
terminologie advanced care planning het meest ingeburgerd is, gebruik ik de afkor-
ting ACP.

ACP behelst in essentie het maken van voornemens over welke medische zorg 
je later wel of (vaker) niet zou willen ontvangen. Hoe concreet die voornemens 
zijn, is essentieel. Veel voornemens zijn niet meer dan gedachten. ACP behelst vaak 
dat je die voornemens op een of andere manier vastlegt, bijvoorbeeld in een wils-
verklaring, in een dossier bij de huisarts of in een schriftelijke afspraak met naas-
ten. Een ander kenmerk van ACP is dat het doorgaans voornemens betreft voor 
een situatie waarin de mogelijkheid om je eigen wil kenbaar te maken beperkt is of 
zelfs geheel ontbreekt. Waarom zou men immers een afspraak vastleggen omtrent 
wat men wil, als die wil op het moment dat de situatie zich daadwerkelijk aandient 
evengoed geuit kan worden?

In dit hoofdstuk bespreek ik de risico’s van ACP, hoe deze kunnen worden 
ondervangen en wat de rol van de dokter hierin kan zijn. We staan stil bij de balans 
tussen autonomie, authenticiteit en paternalisme van de arts. En wat is dat paterna-
lisme dan? Het is informeren, maar ook een hand toereiken, die troost en leiding 
biedt.

Hier volgen drie voorbeelden van ACP, gebaseerd op waargebeurde patiëntver-
halen. Om de anonimiteit te waarborgen zijn details zoals naam, geslacht en enkele 
ziektedetails aangepast.

Voorbeelden     |        |

5 Mevrouw Jansen (45 jaar) leidt aan amyotrofe laterale sclerose (ALS). De 
ziekte gaat gepaard met steeds meer motorische beperkingen. Ze kan nog 
net lopen, maar zal binnenkort aangewezen zijn op een rolstoel. Met haar 
partner bespreekt ze hoe ver ze wil gaan. “Als ik mij niet meer met mijn 
eigen stem verstaanbaar kan maken, dan wil ik dood”, zegt ze. “Ik wil niet 
kunstmatig communiceren zoals via een computer.” Met haar partner legt ze 
dit vast in een wilsverklaring, waarvan ze een kopie aan de huisarts geeft.

5 De heer De Vries (74 jaar oud) is oud-huisarts. Hij heeft in een schriftelijke 
verklaring laten vastleggen dat hij nooit op een intensive care behandeld 
wil worden met kunstmatige beademing. De precieze reden is onduidelijk, 
maar hij heeft onder andere aan het eind van zijn carrière enkele dramatisch 
verlopen casussen gehad. Ook komt hij uit een familie waarin de meesten 
niet oud worden en hij is al lang blij dat hij de 74 heeft gehaald. “Don’t push 
your luck”, grapte hij tegen zijn internist, die hem controleert voor diabetes 
en hypertensie. De internist legt zijn wilsverklaring vast in het elektronisch 
patiëntendossier.

5 Mevrouw Van Soest is 78 jaar. Ze is vitaal en draagt een niet-reanimerenpenning, 
die ze heeft besteld bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig 
Levenseinde. Desgevraagd geeft ze als reden op nooit ‘als een kasplantje’ te 
willen leven. De geschiedenis met prins Friso staat haar helder voor de geest en 
ze vreest na een eventuele reanimatie hetzelfde lot.
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Vooruitgeschoven autonomie

De motivatie voor ACP draait grotendeels om autonomie. Eigenlijk is ACP een 
vorm van anticiperende autonomie, namelijk zelf beschikken over welke medische 
zorg je in de toekomst al dan niet krijgt, met name in situaties waarin je vermin-
derd of zelfs helemaal niet in staat bent je wil te uiten.

Alhoewel een geschiedkundige analyse van de rol die autonomie in onze 
samenleving speelt buiten het bereik van dit hoofdstuk valt, zullen weinigen ont-
kennen dat het belang dat mensen eraan toekennen in de afgelopen 20 à 30 jaar 
sterk is toegenomen. Emeritus-hoogleraar psychiatrie Frank Koerselman zei daar-
over in het voorjaar van 2017 het volgende [1]: “De generatie van eind jaren zestig 
voedde haar kinderen op met hetzelfde vrijheids- en ontplooiingsideaal dat zij voor 
zichzelf hadden verworven. En dus namen ze niet de beslissingen voor hun kinde-
ren, maar moesten die zelf keuzes maken. Het gevolg: autonoom-zijn is de norm 
geworden. Wie daar niet aan voldoet, is een loser.”

De steeds verder toenemende nadruk op autonomie, vaak in de vorm van zelf-
beschikking of ‘eigen regie’, heeft een ambivalent effect op onze handelingsmotiva-
tie. Aan de ene kant is er de oprechte, innerlijk gedreven wens autonoom te zijn en 
het eigen lot niet in handen van een ander te leggen. Laat staan in de handen van 
een vreemde zoals een – nu nog – onbekende arts. Aan de andere kant bestaat er 
druk vanuit de omgeving. Zelfbeschikking is een gedragsnorm, je behóórt je auto-
nomie te doen gelden, ook voor een later moment waarop die wilsuiting misschien 
niet meer mogelijk is.

De opmars van autonomie als maatschappelijk ideaal gaat hand in hand met 
toenemend wantrouwen. Dat wantrouwen is diffuus en betreft daarmee niet alleen 
medemensen, maar ook bestuur en instituties. Koerselman zegt daarover [1]: 
“Iedereen vindt het vanzelfsprekend dat een ander hem vertrouwt, maar dat wil 
nog niet zeggen dat iedereen zelf bereid is de ander te vertrouwen. Anders gezegd, 
een samenleving waarin iedereen autonoom is, vereist georganiseerd wantrouwen. 
‘Transparantie’, noemen we dat eufemistisch.”

Opmerkelijk genoeg heeft vooral de wetenschap last van wantrouwen [2]. De 
medische stand is hierop bepaald geen uitzondering. Gevoed door talrijke media-
berichten over incidenten staat het vertrouwen van burgers in artsen onder druk. 
Daarbij komt dat het simpelweg klopt dat er bij hoge ouderdom of ernstige ziekte 
te lang doorbehandeld wordt, waardoor het vertrouwen dat er aan het einde van 
het leven wijs gehandeld wordt verder afneemt [3]. In de publieke perceptie is dat 
vooral artsen aan te rekenen, waarmee de rol die patiënten en familie hierin mede 
spelen nogal eens lijkt te worden vergeten.

Tel je evenwel de effecten van het autonomie-ideaal en het wantrouwen in de 
medische stand bij elkaar op, dan is het niet verwonderlijk dat mensen in toene-
mende mate genegen zijn anticiperende beslissingen te nemen over welke medi-
sche handelingen ze later wel of niet willen ondergaan.

Vooruitgeschoven autonomie
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Relativering van autonomie

Een interessante discussie is die over het effect van (angst voor) ziekte op het ver-
mogen en de wenselijkheid om volledig autonoom te blijven. Ziekte veroorzaakt 
afhankelijkheid en behoeftigheid, die lastig samengaan met volledige autonomie. Al 
in de achttiende eeuw werd geschreven: “Necessitous men are not, truly speaking, 
free men, but to answer a present exigency, will submit to any terms that the crafty 
may impose upon them.” Lord Henly, LC, in Vernon v Bethell, 1762. 28 ER 838.

Of afhankelijkheid die (angst voor) ziekte veroorzaakt en de autonomie daad-
werkelijk in het gedrang brengt, is een filosofische discussie die we hier niet hele-
maal uitspellen. Een verdedigbaar standpunt is dat ook beslissingen die zijn 
ingegeven door angst of drang naar verlichting van pijn en klachten, in zekere zin 
als strokend met autonomie kunnen worden beschouwd. Ook al zou dezelfde per-
soon zonder diezelfde angsten en drang naar verlichting tot andere keuzes zijn 
gekomen. Maar ook de omgeving speelt een cruciale rol bij hoe afhankelijkheid 
en onwelbevinden autonomie beïnvloeden. Politiek ideoloog en columnist René 
Cuperus zegt over de rol van omstandigheden en emoties bij de uitoefening van 
autonomie in de Volkskrant [4]: “Zelfbeschikking is een valse liberale mythe. Men-
sen zijn geen rationele wezens, maar relationele wezens; sterk beïnvloedbaar door 
omstandigheden, temperamentwisselingen en menselijke verhoudingen.”

Los van wat men vindt van de effecten van afhankelijkheid op autonomie, het 
valt niet te ontkennen dat angst en lijden, naast autonomie, een tweede behoefte van 
de mens blootleggen. Namelijk die aan een uitgestoken hand, die leidt en troost. De 
norm van autonomie heeft regelmatig tot gevolg dat die uitgestoken hand in diskre-
diet wordt gebracht, vaak door mensen die zelf nooit echt ziek zijn geweest.

De discussie over autonomie bij ziekte zou minder moeten gaan over hoe deze 
volledig behouden kan worden, maar meer over wat een gezonde balans is tussen 
autonomie enerzijds en de behoefte aan geborgenheid en troost anderzijds. Die 
geborgenheid kan gevoeld worden doordat artsen meer de leiding nemen en daar-
mee een paternalistische rol aannemen.

Problemen bij anticiperende besluitvorming

De hiervoor beschreven bespiegelingen, hoe interessant ook, gaan vooral over de 
rol van autonomie en besluitvorming bij actuele ziekte. Ze zijn evenwel relevant 
voor ACP, het onderwerp van dit hoofdstuk.

Bij ACP speelt een aantal problemen een rol:
5 Autonomie als norm. Autonomie loopt tegen haar grenzen aan als deze een 

dwingend karakter krijgt. Een besluit nemen over latere zorg om aan een 
extern opgelegde norm van autonoom zijn te voldoen, is in feite een aantasting 
van autonomie. Immers, autonomie behelst evengoed het standpunt om je 
autonomie niet te doen gelden, bijvoorbeeld voor een denkbeeldig toekomstig 
ziektescenario. Zoals eerder gezegd, wordt er met regelmaat druk op mensen 
uitgeoefend om autonoom te zijn: “Nee moeder, dat moet ú beslissen, het is 
úw leven.” Bij ACP is dat niet anders, maar iedereen moet vrijelijk van antici-
perende besluitvorming kunnen afzien en bijvoorbeeld latere beslissingen aan 
naasten overlaten of eenvoudigweg ‘we zien wel’ antwoorden. Het maakt niet 
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uit of men deze keuze maakt uit onmacht, uit nihilisme of vanuit de rationele 
overtuiging dat voor autonomie geen plaats is bij het beslissen over toekomstige 
zorg en behandeling.

5 Gevoelsvoorspelling. De Angelsaksische literatuur gebruikt het moeilijk vertaal-
bare begrip affective forecasting om iets te beschrijven waar mensen buitenge-
woon slecht toe in staat zijn: voorspellen wat je denkt, voelt en derhalve zult 
beslissen in sterk veranderde omstandigheden. Mensen zijn geneigd de toe-
komstige waardering van hun kwaliteit van leven tijdens een chronische ziekte 
of met een blijvende handicap te onderschatten. Dit heeft te maken met een 
anticiperend focus op wat men níet meer zal kunnen, in plaats van wat men 
nog wel kan. Ook onderschatten mensen hun aanpassingsvermogen, de mate 
waarin hun coping hen beschermt tegen emotioneel lijden. Het gevolg is dat 
mensen vrijwel stelselmatig hun grenzen beetje bij beetje verleggen naarmate 
hun conditie achteruitgaat [5]. Onderzoek laat zien dat in grofweg 80 % van de 
gevallen patiënten veel meer klachten of functieverlies accepteren dan ze voor-
heen hadden gedacht.

5 Onvoorspelbaarheid van ziektescenario’s. In veel gevallen gaat ACP over denk-
beeldige toestanden waarin men komt te verkeren, maar waarvan met zich niet 
realiseert dat die toestanden zich volgens heel diverse scenario’s kunnen ontwik-
kelen. Een sprekend voorbeeld is de circulatiestilstand: de toestand waarvan bij-
voorbeeld dragers van de niet-reanimerenpenning stellen dat ze besloten hebben 
dat er dan geen reanimatie mag plaatsvinden. De bloedsomloop kan evenwel 
door totaal verschillende oorzaken stilvallen. Niet alleen die oorzaken, maar ook 
de omstandigheden waaronder die zich voordoen, zijn van groot belang voor 
de kansen op succesvolle reanimatie. Aan het ene uiteinde van het spectrum 
bevindt zich de patiënt die levenloos wordt aangetroffen en bij aansluiten van 
de monitor of AED geen enkele elektrische hartactiviteit vertoont. Reanimatie 
is dan vrijwel kansloos. Aan het andere uiteinde van het spectrum bevindt zich 
de patiënt die zichtbaar collabeert en een ventriculaire ritmestoornis blijkt te 
hebben (polsloze ventrikeltachycardie of ventrikelfibrilleren). Die patiënt heeft 
veel betere herstelkansen, zeker als defibrillatie snel kan plaatsvinden.

5 Een opname op een intensivecareafdeling en behandeling met kunstmatige 
beademing is een ander voorbeeld van een denkbeeldig beslismoment waar-
over nogal eens vooraf een generiek besluit wordt genomen. Ook hier geldt dat 
de scenario’s onvoorspelbaar zijn, maar tegelijkertijd dat hun variabiliteit veel 
invloed heeft op de behandelkansen. Zo kan een oude patiënt met chronisch 
longlijden beslissen dat een IC-opname met beademing niet meer gewenst is, 
maar deze patiënt zal zich dan wel moeten realiseren dat een opname voor bij-
voorbeeld verslikking (aspiratie) of een klaplong (pneumothorax) een relatief 
veel betere prognose kan hebben dan die voor een COPD-exacerbatie die zich, 
ondanks enkele dagen maximaal conservatieve behandeling, ontwikkelt tot res-
piratoire insufficiëntie.

  Ten slotte is de progressie van chronische degeneratieve ziekten weliswaar 
in grote lijnen, maar nauwelijks in detail voorspelbaar. De voorbeeldcasus aan 
het begin van het hoofdstuk laat zien dat ALS gepaard kan gaan met verlies van 
verbale communicatiemogelijkheden, maar in de alternatieve mogelijkheden 
om contact met de omgeving te leggen, is de variatie nog altijd aanzienlijk. 
Voor multipele sclerose geldt in essentie hetzelfde.

Problemen bij anticiperende besluitvorming
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 Niet alleen het ziektebeloop is overigens onvoorspelbaar, ook de psycho-
sociale context waarin de ziekte plaatsvindt is dat. Tegen de tijd dat ziekte zich 
aandient kan iemand bijvoorbeeld alleen zijn komen te staan, of juist net een 
nieuwe partner hebben ontmoet. Ook zulke relationele factoren kunnen van 
groot belang zijn bij het nemen van beslissingen omtrent behandeling van 
ernstige ziekte.

5 Manipuleerbaarheid. Wat misschien niet direct een intrinsiek probleem is met 
ACP, maar bepaald te denken geeft, is hoe eenvoudig ACP in de dagelijkse 
praktijk beïnvloedt blijkt te kunnen worden. Velen vullen bijvoorbeeld de 
niet-reanimerenverklaring in, uit angst om ernstig beperkt uit een reanimatie 
te komen (het spreekwoordelijke ‘kasplantje’). Die angst wordt aangejaagd door 
bekende gevallen van publieke figuren (prins Friso, de voetballer Nouri), soms 
door een ervaring uit de omgeving en niet zelden ook door organisaties zoals 
de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde, die lange tijd reclame 
heeft gemaakt voor hun niet-reanimerenpenning met nadruk op autonomie en 
de kans op slechte uitkomsten. Dat de werkelijkheid is dat overlevenden van 
een reanimatie in 80 tot 90 % van de gevallen zelf een goede kwaliteit van leven 
rapporteren en slechts 2 tot 3 % zorgafhankelijk is, raakt in de beeldvorming 
nogal eens ondergesneeuwd. Belicht je die kant van de medaille, dan leert de 
praktijk dat veel mensen hun eerdere beslissing herroepen. Dat beslissingen 
over leven en dood zo afhankelijk zijn van beeldvorming, welke informatie je 
hebt, wie je spreekt, etc., geeft te denken.

Kortom, de norm van autonomie opleggen in de vorm van ACP kent problemen, 
omdat mensen soms niet kunnen of wíllen beslissen over later, ze slecht in staat 
zijn hun oprechte wil onder veranderde omstandigheden te voorspellen en omdat 
een generiek besluit slecht past bij een scenario dat uitermate variabel is qua aard 
en behandelbaarheid. Dat ACP afhankelijk is van welke informatie iemand tot zich 
neemt, is eveneens een bron van zorg.

Autonomie versus authenticiteit

Er is reeds besproken dat aan autonomie onevenredig veel gewicht wordt toege-
kend. Zeker bij ACP kent de zaligverklaring van autonomie grote gevaren. Intuïtief 
is dit voor velen lastig te verteren; wij zijn immers producten van de tijdgeest.  
Wat bij de acceptatie van de relativering van autonomie kan helpen, is het begrip 
‘authenticiteit’ te omarmen als plaatsvervanger van autonomie. Waar autonomie 
verwijst naar de onvoorwaardelijkheid van zelfbeschikking, voegt authenticiteit 
daaraan toe dat de beslissingen die je autonoom neemt ook daadwerkelijk passen 
bij je overtuigingen, je karakter, je eventuele religieuze overtuigingen, etc. Kortom, 
bij jezelf. Het concept authenticiteit vult daarmee de leemte in het spectrum tussen 
autonomie enerzijds en volledige beïnvloedbaarheid en afhankelijkheid anderzijds.

Neem bijvoorbeeld iemand die bij volle zinnen besluit een niet-reanimerenpenning  
te dragen, omdat de angst om na reanimatie zorgafhankelijk te zijn groot is. Dit  
is een autonoom besluit, maar is het ook authentiek? Past het bij deze persoon? Stel 
bijvoorbeeld dat je de persoon in kwestie kennis laat maken met enkele mensen die 
reanimatie goed doorstaan hebben en je goed kunt overbrengen hoe klein de kans 
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op zorgafhankelijkheid na een reanimatie daadwerkelijk is. Het is goed mogelijk dat 
de persoon in kwestie dan anders besluit. Dat andere besluit is net zo autonoom, 
maar misschien wel authentieker; meer passend bij hemzelf. Immers, er was wellicht 
geen principieel bezwaar tegen reanimatie, maar alleen een eigen perceptie van de 
risico’s. Een autonome beslissing kan dus ‘ad hoc’ veranderen door bijvoorbeeld een 
ander perspectief te kiezen of simpelweg completere informatie te verstrekken.

Complexer ligt het bij het aspect van gevoelsvoorspelling. Iemand kan bij-
voorbeeld afzien van een amputatie van een been of een hersenoperatie vanuit 
de overtuiging dat de onherroepelijk te verwachten achteruitgang in gezondheid 
en functionaliteit niet meer verenigbaar is met levensgeluk. Aan de informatie-
verstrekking schort wellicht niets, evenmin als aan de autonomie waarmee het 
besluit tot stand komt. Lastiger wordt het als je de persoon kennis laat nemen van 
hoe de gemiddelde persoon diezelfde mate van achteruitgang in de praktijk blijkt 
te waarderen. Zoals eerder gezegd, onderschatten mensen in hoge mate hun aan-
passingsvermogen en blijkt keer op keer dat men het leven met beperkingen meer 
waardeert dan tevoren voorspeld. Hier helpt informatievoorziening nauwelijks. De 
patiënt kan natuurlijk geïnformeerd worden over die meevallende levenswaarde-
ring bij anderen, maar het is zeer de vraag of daarmee het eigen voorspelde gevoel 
wezenlijk beïnvloed wordt. De beslissing om van zo’n behandeling af te zien, is 
zonder meer autonoom, maar is deze ook authentiek? Op dat moment wel. Ach-
teraf bezien, mocht de behandeling toch plaatsvinden, wellicht niet.

Hoe dan wel? De rol van de dokter

Artsen moeten hun rol in het oplossen van de geschetste problematiek niet onder-
schatten. Als zij meegaan met de heiligverklaring van autonomie zal patiënten veel 
schade worden berokkend. Toch is dit geen vrijbrief voor ontkenning van zelfbe-
schikkingsrecht en grenzeloos paternalisme.

In de eerste plaats hebben artsen de morele verantwoordelijkheid de authen-
ticiteit van ACP-beslissingen te achterhalen, zeker als het beslissingen betreft met 
potentieel verstrekkende gevolgen, zoals om van bepaalde behandelingen af te zien. 
Vaststellen dat iemand wilsbekwaam ter zake is, is niet altijd voldoende om een 
autonoom besluit met potentieel verstrekkende gevolgen zonder verder gesprek te 
laten passeren. Het is belangrijk dat artsen doorvragen naar de motivatie voor het 
besluit, de informatie waarop het gebaseerd is en eventuele angsten die een rol spe-
len. Daarbij moeten ze zich voldoende rekenschap geven van hun eigen authentici-
teit en ervoor waken dat die geen dominante rol gaat spelen.

Moeilijker wordt het indien een patiënt dit gesprek weigert. Dwang toepassen 
is niet aan de orde, maar jezelf té snel neerleggen bij bijvoorbeeld een anticiperend 
besluit tot behandelrestricties strookt niet met goed hulpverlenerschap.

In de tweede plaats hebben artsen de verantwoordelijkheid op tactvolle wijze 
rekening te houden met het ronduit slechte vermogen van mensen om te anticipe-
ren op hun waardering van een afgenomen gezondheidstoestand. Dit vereist een 
soort metacommunicatie, waarbij de patiënt kan worden uitgelegd dat gevoels-
voorspellingen gewoonweg vaak niet uitkomen. Het moge duidelijk zijn dat hier 
een grens aan zit, zowel in het vermogen als in de wenselijkheid om iemand een 
op dat moment, volstrekt contra-intuïtieve keuze te laten maken. Bovendien is de 

Hoe dan wel? De rol van de dokter
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angst van de arts net zo begrijpelijk: je verandert de keuze van de patiënt met een 
verwijzing naar de beperkingen van affective forecasting, maar wat als de patiënt 
daarna net zo ongelukkig blijkt als voorspeld. Of zelfs nog erger? Hoe weegt dat op 
tegen andere patiënten bij wie de waardering van hun levenskwaliteit juist meevalt?

Als laatste wil ik schetsen dat een oplossing voor de besproken problemen kan 
zijn om bij gesprekken over de zorg rondom het levenseinde niet te streven naar 
concrete besluitvorming, maar het gesprek als zodanig als doel te zien. Nominale 
besluiten over welke zorg wel of niet geleverd wordt zijn, zoals geschetst, in veel 
gevallen problematisch. Tenzij de toestand van een patiënt inmiddels dermate 
slecht is dat vrijwel geen enkele vorm van behandeling nog enig perspectief biedt. 
Het probleem rondom het levenseinde is vaak dat de beperkingen van wat de 
medische zorg kan en de nabijheid van de dood, moeilijke gespreksonderwerpen 
vormen. De drempel om daar voor het eerst over te beginnen is hoog, voor patiën-
ten, maar vaak ook voor artsen. Eerdere gesprekken (niet één maar meerdere) over 
hoe iemand wil leven met eventuele beperkingen, hoe iemand aankijkt tegen ster-
ven, wat de geneeskunde kan en niet kan, hoe het nu gaat, etc., kunnen de drempel 
om hierover het gesprek aan te gaan wanneer de keuze daadwerkelijk aan de orde 
is, sterk vergemakkelijken. Dit moet het werkelijke doel zijn van ACP, zo schrijft 
ook de Amerikaanse auteur Rebecca Sudore in 2010 [6].

Hoe verging het onze drie patiënten?     |        |

5 Mevrouw Jansen met ALS verklaarde zwart-op-wit niet meer te willen leven 
als ze niet meer zou kunnen spreken. Toen het eenmaal zover was, bleek 
ze veel beter dan ze eerder dacht te kunnen communiceren via een met 
oogbeweging gestuurd computersysteem, vooral met familie en goede 
vrienden. Driekwart jaar later overleed ze.

5 Oud-huisarts de heer De Vries verklaarde nooit op een IC beademd te willen 
worden. Tijdens een weekenddienst kwam hij naar het ziekenhuis met een 
dubbelzijdige pneumonie. Zijn wilsverklaring was hij in de consternatie 
vergeten mee te nemen. Zijn eigen internist had toevallig dienst en legde 
hem de situatie voor: “U heeft een longontsteking. Die is wellicht te genezen, 
maar ik weet niet of dat gaat lukken zonder IC-opname en beademing.” “Doe 
wat goed is”, zei de patiënt, die zich ziek en angstig voelde. In de nacht werd 
hij opgenomen op de IC en beademend. Na twee weken verliet hij in goede 
conditie het ziekenhuis. Zijn wilsverklaring, die nog steeds op de keukentafel 
lag, heeft hij verscheurd.

5 Mevrouw Van Soest droeg een niet-reanimerenpenning. Ze gaf als reden 
op nooit ‘als een kasplantje’ te willen leven. Op een dag krijgt ze een 
hartinfarct. Aangekomen in het ziekenhuis verliest ze het bewustzijn. Ze krijgt 
hartmassage en bij het openen van het shirt ziet de SEH-arts haar penning. 
De aangesloten monitor laat ventrikelfibrilleren zien. De SEH-arts twijfelt. Dit 
is goed behandelbaar. “Heeft ze met dit scenario rekening gehouden?”, is zijn 
overweging. Er is geen familie in de buurt en de SEH-arts besluit de reanimatie 
toch voort te zetten. De tweede defibrillatiepoging is succesvol en mevrouw 
herstelt volledig. Ze uit haar dankbaarheid jegens de arts, maar draagt de 
penning nog steeds. De angst een ‘kasplantje’ te worden is niet verdwenen …
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De drie casussen zijn geïnspireerd op waargebeurde situaties. Het is niet de bedoe-
ling te beweren dat wilsverklaringen altijd anders uitpakken dan ze bedoeld zijn. 
Het is wel de bedoeling u als lezer aan het denken te zetten.

Conclusies

Aan het streven autonoom te zijn, is intrinsiek niets verkeerd. Maar blindstaren op 
autonomie is onverstandig, zeker in de context van ziekte en zorg. Doorgeschoten 
verheerlijking van autonomie is een bedreiging voor anticiperende besluitvorming 
over met name beperkingen in medisch handelen rondom het levenseinde. Zulke 
besluiten kunnen afbreuk doen aan authenticiteit en goed hulpverlenerschap. ACP 
dient slechts bij uitzondering te leiden tot binaire besluiten over welke behandelin-
gen zeker wel of niet dienen te worden toegepast, in scenario’s die dan nog hele-
maal niet voorspelbaar zijn.

Artsen hebben een belangrijke rol in het bijtijds en herhaald bespreekbaar 
maken van de (on)mogelijkheden van de medische technologie en van het ster-
vensproces dat aanstaande kan zijn. Zulke gesprekken dienen vooral om het moei-
lijke gesprek dat ooit zal volgen, namelijk dat de geneeskunde haar grenzen heeft 
bereikt, makkelijker en normaler te maken. Op die wijze ingevuld kan ACP bui-
tengewoon waardevol zijn, met als doel aan het einde van het leven samen met de 
patiënt het goede te besluiten.

Literatuur

1 Interview met Frank Koerselman, Medisch Contact 9 juni 2017.
2 Hidde Boersma. Het wantrouwen tegen de wetenschap, wat kunnen we daaraan doen? 

7 https://decorrespondent.nl/5179/het-wantrouwen-tegen-de-wetenschap-wat-kunnen- 
we-daar-aan-doen/1157327342853-ebae7314.

3 Stuurgroep Passende zorg in de laatste levensfase. Niet alles wat kan, hoeft. Utrecht; 2015.  
7 https://www.knmg.nl/web/file?uuid=1e567068-e643-44b0-b981-653a1871c7f9&owner= 
5c945405-d6ca-4deb-aa16-7af2088aa173&contentid=3680.

4 Cuperus R. D66 heeft een puinhop gemaakt van het euthanasiedebat. De Volkskrant,  
26 juni 2017.

5 Halpern J, Arnold RM. Affective forecasting: an unrecognized challenge in making serious 
health decisions. J Gen Intern Med. 2008;23:1708–12.

6 Sudore Rebecca L, Fried Terri R. Redefining the “planning” in advance care planning: preparing 
for end-of-life decision making. Ann Intern Med. 2010;153:256–61.

Literatuur

https://decorrespondent.nl/5179/het-wantrouwen-tegen-de-wetenschap-wat-kunnen-we-daar-aan-doen/1157327342853-ebae7314
https://decorrespondent.nl/5179/het-wantrouwen-tegen-de-wetenschap-wat-kunnen-we-daar-aan-doen/1157327342853-ebae7314
https://www.knmg.nl/web/file?uuid=1e567068-e643-44b0-b981-653a1871c7f9&owner=5c945405-d6ca-4deb-aa16-7af2088aa173&contentid=3680
https://www.knmg.nl/web/file?uuid=1e567068-e643-44b0-b981-653a1871c7f9&owner=5c945405-d6ca-4deb-aa16-7af2088aa173&contentid=3680


101

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018 
B. G. M. van Engelen, G. J. van der Wilt en M. Levi (Red.), Wat is er met de dokter gebeurd?, 
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2153-7_10

101

De nutteloze p-waarde
F.R. Rosendaal

10

Dit hoofdstuk is een bewerking van een artikel dat eerder verscheen in de European Journal of Internal 
Medicine [7].

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/978-90-368-2153-7_10&domain=pdf


10

102 Hoofdstuk 10 · De nutteloze p-waarde

Al in de jaren tachtig van de vorige eeuw verschenen artikelen waarin epidemio-
logen zich uitspraken tegen het overmatig belang dat werd toegekend aan p-waarden,  
met name in de klinisch-wetenschappelijke literatuur. Dit ging zo ver, dat op  
cursussen in de methodologie docenten t-shirts droegen met daarop de afbeelding 
van een verbodsbord met in het midden een P [1–3]. Ruim tien jaar geleden ver-
schenen richtlijnen voor de rapportage van klinisch-wetenschappelijk onderzoek, 
zoals STROBE, waarin het gebruik van p-waarden werd ontmoedigd [4]. De ach-
terliggende gedachte was niet het gebruik van statistische toetsen maar de onjuiste 
interpretatie geheel uit te bannen. Namelijk dat iets bewezen zou zijn als het statis-
tisch significant was en, nog erger, dat de afwezigheid van een associatie bewezen 
zou zijn als een statistische toets niet significant uitviel. Al met al lijken de oproe-
pen niet veel effect gesorteerd te hebben en staan veel medische artikelen nog bol 
van de p-waarden. Het gevolg is dat de resultaten van onderzoek verkeerd geïnter-
preteerd worden.

Geschiedenis van statistische toetsen

De geschiedenis van statistische toetsen gaat terug tot het begin van de twintigste 
eeuw, waarbij de statistici William Gosset en Ronald Fisher een grote rol speelden. 
Gosset werkte bij bierbrouwerij Guinness in Ierland en voerde landbouwexpe-
rimenten uit waarbij veldjes met verschillende graansoorten werden vergeleken op 
opbrengst en weerstand tegen plantenziektes [5]. De brouwerij was zo bezorgd dat 
hun brouwersgeheimen zouden uitlekken dat het de werknemers verboden was te 
publiceren. Gosset werd dit pas toegestaan nadat hij de directie had overtuigd dat 
zijn publicaties uitsluitend zouden gaan over statistische methoden, waar de con-
currentie weinig mee op zou schieten. Toch werd hij verplicht een nom de plume te 
gebruiken, waarvoor hij de naam ‘Student’ koos.

Het is belangrijk deze vroege, industriële statistische testen scherp te onder-
scheiden van het gebruik ervan in het biomedische veld van tegenwoordig. 
Industriële toepassingen betroffen naast de testveldjes van Gosset ook kwaliteits-
controles. Wanneer een bepaald product batchgewijs wordt gemaakt, trekt men per 
batch steekproeven, test of het product werkt dan wel de gewenste hoeveelheid van 
iets bevat en vernietigt de batch wanneer de steekproef een bepaalde foutmarge 
overschrijdt. Dit zijn eenvoudige testen, waar weinig andere factoren (zoals ver-
tekening) een rol spelen en waar geen onderliggende hypothese is anders dan: de 
batch voldoet aan de vooraf vastgestelde eisen, met een zekere toevalsvariatie rond 
een geaccepteerd aantal defecte producten. Het belangrijkste verschil met bio-
medisch onderzoek is dat een ja-nee antwoord nodig is: weggooien of niet. Deze 
dichotomie verklaart wellicht wel de aantrekkelijkheid van statistische testen voor 
onderzoekers, en met name voor artsen. Want het past bij de dagelijkse beslis-
singen die een clinicus moet nemen: wel of niet opereren, wel of niet een genees-
middel voorschijven, dus waarom niet met een statistische test beslissen of een 
hypothese correct is of niet? Desniettemin is deze redenering wezensvreemd aan 
de wetenschap, waar het niet gaat om dichotome beslissingen over de werkelijk-
heid, maar om het doorgronden ervan.
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Wat is een statistische toets

De p-waarde vormt de basis van de zogenaamde frequentistische statistiek, die zich 
bezighoudt met het toetsen van hypotheses. Hierbij is er een nulhypothese (H0) en 
een alternatieve hypothese (H1), die twee scenario’s voor de werkelijkheid reflecte-
ren, namelijk dat er geen verschil is tussen de vergeleken groepen (H0) en dat dat 
er wel is (H1). Oftewel, de alternatieve hypothese is dat een therapie werkt, dat een 
genvariant geassocieerd is met het optreden van ziekte of dat mensen met overge-
wicht vaker hypertensie hebben dan mensen die dat niet hebben.

Kop of munt

Een eenvoudig voorbeeld, gelijkend op de industriële kwaliteitstest, is wanneer we 
willen bekijken of een munt waarmee een gokspel wordt gespeeld eerlijk is. Laten 
we zeggen dat er maar twee mogelijkheden zijn: ofwel de munt heeft twee ver-
schillende zijden en de kans dat kop of munt gegooid wordt is gelijk, of de munt is 
extreem oneerlijk en beide zijden zijn gelijk (kop). Wij zijn wetenschappers, dus we 
stellen niet vast of de munt eerlijk of oneerlijk is door even beide zijden te bekijken, 
maar we doen een experiment. Onze nulhypothese is dat de kans op munt gooien 
50 % is (H0) en de alternatieve hypothese is dat dat niet zo is. Wanneer we nu een 
experiment gaan doen, is er toevalsvariatie, wat wil zeggen dat ook bij een eerlijke 
munt bij een aantal worpen de verdeling kop-munt niet precies 50:50 zal zijn. Het 
is zeer wel mogelijk dat er bij twee worpen tweemaal munt verschijnt. Dit kan zelfs 
bij honderd worpen, al wordt deze kans wel erg klein. Intuïtief voelen we aan dat 
het eerste experiment niets zegt over de munt, terwijl de tweede uitkomst ons doet 
concluderen dat de munt vals is. De statistische toets formaliseert deze intuïtie. 
Wanneer we tweemaal gooien met een eerlijke munt, wat is dan de kans tweemaal 
munt te zien? Deze is ½ * ½ ofwel (1/2)2 = 0,25. Wanneer we viermaal gooien, is 
de kans op viermaal munt (1/2)4 = 0,067. Honderd maal munt bij honderd worpen 
heeft bij een eerlijke munt een kans van (1/2)100 = 0,000000000000000000000000
0000008, oftewel 1 op vele miljarden. Deze kansen zijn de p-waarden (p staat voor 
probabiliteit) en dit zijn zogeheten voorwaardelijke kansen, namelijk de kans op 
een observatie onder voorwaarde (conditie) dat de nulhypothese waar is.

Vervolgens komt de interpretatie van de p-waarde, de statistische inferentie. 
Deze is geheel gelijk aan onze intuïtieve benadering. We stellen vast dat de voor-
waardelijke kans van (1/2)100 klein is; zo klein dat we de voorwaarde weigeren te 
geloven. De kans op deze uitkomst wanneer de munt eerlijk was, is zo klein, dat 
we concluderen dat de munt blijkbaar niet eerlijk was. Met andere woorden, we 
verwerpen de nulhypothese. De kans waaronder we de nulhypothese verwerpen, 
is arbitrair en wordt vaak gesteld op 5 %, ook wel het significantieniveau genoemd. 
In het geval van de munt gebeurt dat al bij een experiment van vijf worpen waar-
bij het vijfmaal munt wordt: de kans hierop bij een eerlijke munt is (1/2)5 = 0,03. 
Betekent dat, dat we dan zeker weten dat de munt vals is? Nee, want de kans dat dit 
precies zo gebeurt bij een eerlijke munt hebben we immers net uitgerekend, en die 

Wat is een statistische toets
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was 3 %. Met andere woorden, als we de p-waarde gebruiken om de nulhypothese 
te verwerpen, geeft deze aan hoe vaak we dat ten onrechte doen. Hetgeen de reden 
is dat dit ook wel de type-I-fout genoemd wordt. Zelfs bij honderd worpen met 
dezelfde uitkomst is er een, zij het kleine, kans dat de conclusie dat de munt vals is 
verkeerd is.

In de realiteit is het berekenen van een p-waarde vaak complexer en hangt de 
p-waarde af van het gekozen waarschijnlijkheidsmodel.1

In dit geval was dat de binomiale verdeling. Andere waarschijnlijkheidsverde-
lingen zijn de normale verdeling of de poissonverdeling. Dit zijn modellen, dat wil 
zeggen een gesimplificeerde beschrijving van de werkelijkheid. Bloeddrukken zijn 
bijvoorbeeld niet echt normaal verdeeld, want dan zouden er ook oneindig hoge 
bloeddrukken moeten zijn. Dat betekent dat een p-waarde doorgaans geen exacte 
kans, maar een benadering is.

Wat bewijst een significante p-waarde

De Schotse filosoof David Hume (1711–1776) stelde dat een sluitend definitief 
bewijs onmogelijk is in empirisch onderzoek, in tegenstelling tot wiskundig bewijs. 
Empirisch, of inductief onderzoek, is open. Dit wil zeggen dat er gegevens van bui-
ten nodig zijn, wat niet het geval is bij het deductieve bewijs in een gesloten sys-
teem, zoals de meetkunde. De stelling van Pythagoras wordt op papier bewezen, 
zonder dat men duizenden driehoekjes gaat verzamelen en opmeten. Het juiste 
bewijs is overtuigend en definitief. Wanneer er wel gegevens verzameld moeten 
worden en metingen worden uitgevoerd, zoals in de biomedische wetenschap-
pen, is er geen absoluut bewijs mogelijk. Wanneer men oneindig vaak een munt 
opgooit, zal er een keer een serie zijn van honderd keer munt. Met andere woor-
den, de p-waarde zal nooit nul zijn en dus is er altijd een kans dat de nulhypothese 
toch waar was. In deze zin bewijst een lage p-waarde dus niets.

1 In de voorbeelden komt steeds maar één uitkomst voor, maar wat als zij allebei (kop en munt) 
in een serie voorkomen? Stel, we gooien de munt honderd keer en we observeren eenmaal 
kop en 99 maal munt en als we dit nog een keer doen 50 maal kop en 50 maal munt. Het is 
duidelijk dat we intuïtief bij het eerste experiment zouden besluiten dat de munt vals is en bij 
het tweede eerlijk. De waarschijnlijkheid van iedere uitkomst is weer met binomiale kansen te 
berekenen: de kans op eenmaal munt in 100 worpen is 100 * (1/2)1 * (1/2)99 = 7,9 * 10−29, dat 
wil zeggen, zoals verwacht een zeer kleine kans (0,000000000000000000000000000079). De 
kans op 50 maal kop en 50 maal munt is

 Dit voelt verrassend, omdat we precies een verdeling van 50:50 waarnemen, waarvan we 
verwachtten dat deze, bij een eerlijke munt, de hoogste kans zou hebben. Het punt is dat er zo 
enorm veel mogelijke series van 100 worpen zijn, namelijk 10.000 verschillende combinaties, 
dat iedere uitkomst zeldzaam is. Bij 10.000 mogelijkheden is 7,9 % juist een vrij hoge kans. Dit 
is de reden dat de p-waarde niet gedefinieerd wordt als de kans op een bepaalde uitkomst, 
maar als de kans op deze of een meer extreme uitkomst (overschrijdingskans). In dit geval is 
(p ≥ 50) = 0,54 en we zouden concluderen dat er geen reden is aan te nemen dat er iets mis is 
met de munt.

[

100

50 ∗ (1/2)50 ∗ (1/2)50

]

= 0, 079
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Waarom 0,05 als significantieniveau

Er is geen enkele bijzondere reden waarom 5 % als het afkappunt voor de p-waarde 
genomen wordt, onder welke waarde we stellen dat het zo onwaarschijnlijk is dat 
we dit waarnemen dat de nulhypothese niet waar kan zijn. Waarschijnlijk werd 5 
gekozen, omdat we een decimaal systeem gebruiken, wat weer zo is omdat we aan 
iedere hand vijf vingers hebben. Dat is dan ook het enige biologische aspect van 
het significantieniveau van 0,05 en dit had net zo goed 0,04 of 0,06 kunnen zijn. In 
de wereld van ET wordt vrijwel zeker 3 % als significantieniveau gehanteerd.

Wat zegt een significante p-waarde

Uit het bovenstaande is naar voren gekomen dat de keuze voor een bepaald signi-
ficantieniveau arbitrair is, dat de berekening van een p-waarde afhankelijk is van 
het gekozen waarschijnlijkheidsmodel en daarom niet exact is en dat een statistisch 
significant resultaat geen sluitend bewijs vormt. Als er desalniettemin een p-waarde 
berekend wordt en deze is minder dan 0,05, wat betekent dat dan? Een wijdver-
breid misverstand is dat de p-waarde iets zou zeggen over de waarschijnlijkheid dat 
de waarneming op toeval berust, of de kans dat de bestudeerde associatie aanwe-
zig is. Met andere woorden, als p = 0,05 denken sommigen dat er 5 % kans is dat 
de waarneming ten gevolge van toeval optrad en 95 % kans dat er daadwerkelijk 
een associatie of effect is. Dit zijn foutieve interpretaties: elke waarneming heeft een 
zeker toevalselement. Terwijl dit toevalselement in zekere zin kwantificeerbaar is, is 
het niet mogelijk dergelijke absolute uitspraken te doen. De p-waarde is een voor-
waardelijke kans, dat wil zeggen altijd gebonden aan de aanname dat de nulhypo-
these waar zou zijn: ‘als de nulhypothese waar zou zijn, wat is dan de kans dat we 
deze waarneming doen’, is het maximaal haalbare. Het is niet mogelijk de kans te 
berekenen dat de nulhypothese of de alternatieve hypothese waar is, noch bestaat 
zoiets ongrijpbaars als ‘de kans op toeval’. De p-waarde vertelt ons uitsluitend hoe 
vaak we fout zitten wanneer we concluderen dat de nulhypothese niet waar is, wan-
neer deze in werkelijkheid wel waar is.

Wat zegt een niet-significante p-waarde

Een niet-significante p-waarde zegt zo mogelijk nog minder. Terwijl een signifi-
cante p-waarde iets zegt over de onwaarschijnlijkheid van een bepaalde observa-
tie onder de aanname van de nulhypothese, heeft een niet-significante p-waarde 
als enige interpretatie dat deze niet-significant is. Een eveneens veelvoorkomend 

Wat zegt een niet-significante p-waarde
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misverstand is dat een grote p-waarde het aannemelijk maakt dat er geen effect is. 
Dit is onjuist, hetgeen eenvoudig is te begrijpen uit het gegeven dat de p-waarde 
een functie is van de groepsgrootte.2

Wanneer significante p-waarden zouden aantonen dat er een effect bestaat 
en niet-significante p-waarden zouden aantonen dat er geen associatie is, zou dit 
tot paradoxen leiden. Stel bijvoorbeeld dat wij onderzoek doen naar overgewicht 
en het optreden van type-II-diabetes. We vinden dat obese mensen een twee-
maal zo hoge kans op diabetes hebben als degenen met een normaal BMI, met 
een p = 0,04. Vervolgens gaan we bij mannen en vrouwen afzonderlijk kijken en 
vinden in ieder van de twee even grote groepen wederom een verdubbeling van 
het risico. Vanzelfsprekend is hier de juiste conclusie dat obesitas bij beide sek-
sen waarschijnlijk hetzelfde effect heeft. Echter, omdat de twee groepen nu half zo 
groot zijn als de totale groep, zullen de p-waarden in de twee groepen van man-
nen en vrouwen aanzienlijk groter zijn, bijvoorbeeld 0,12. Het zou nu toch para-
doxaal zijn te menen dat bewezen is dat obesitas diabetes veroorzaakt in mensen 
en tegelijkertijd bewezen is dat het dat niet doet bij mannen en ook niet bij vrou-
wen. Oftewel, zoals de astrofysicus Martin Rees heeft gezegd: “Absence of evidence 
is not evidence of absence.”

Alhoewel dit met het bovenstaande voorbeeld voor de hand liggend lijkt, 
wordt deze fout in een iets andere vorm toch vaak gemaakt. Bijvoorbeeld bij mul-
tivariabele analyses. Hierbij kijkt men eerst naar het verband tussen een bepaalde 
determinant en ziekte. Vervolgens wordt deze analyse herhaald, waarbij voor ver-
scheidene mogelijk verstorende variabelen wordt gecorrigeerd, bijvoorbeeld in een 
logistisch regressiemodel. Men vindt dan in de ongecorrigeerde analyse het boven-
vermelde relatief risico van 2,0 met een p-waarde van 0,04 voor het optreden van 
diabetes bij obesitas en in de multivariabele analyse, waarbij gecorrigeerd wordt 
voor leeftijd, geslacht, alcoholinname en lichamelijke activiteit een vergelijkbaar 
relatief risico met een p-waarde van 0,10. Herhaaldelijk concluderen auteurs dan 
dat in de multivariabele analyse de ‘significantie verloren ging’. Dit is echter van-
wege precies dezelfde reden als de analyse in deelgroepen per geslacht: door het 
grotere aantal variabelen in een multivariabele analyse neemt de p-waarde toe.

2 De p-waarde is afhankelijk van de groepsgrootte. Stel dat we op zoek zijn naar deviaties van 
een 50/50-verdeling, bijvoorbeeld of mannen en vrouwen gelijkelijk verdeeld zijn over een 
bepaald beroep, dan kunnen grote verschillen al met een kleine steekproef gedetecteerd 
worden. Is de werkelijke verhouding 70/30, dan volstaat een steekproefgrootte van 50. Is de 
verhouding 60/40, dan zullen er al gauw 200 mensen nodig zijn en om een klein verschil van 
51/49 op te kunnen pikken is een steekproef van meer dan 20.000 mensen vereist.

 Ook hier zijn geen garanties. Geen enkele steekproefgrootte garandeert dat een bestaand 
 verschil ook gezien wordt. De kans dát een vooraf gespecificeerd verschil in het onderzoek 
opgemerkt wordt, is te kwantificeren en wordt de ‘power’ genoemd, en 1-power de type-II- 
fout. De power is te vergelijken met de sensitiviteit van een diagnostische test. In deze 
voorbeelden is de power op 80 % gezet: wanneer het werkelijke verschil tussen mannen en 
vrouwen in een bepaald beroep 51–49 is, hebben we met een steekproef van 20.000 mensen 
80 % kans op een significant resultaat. Willen we meer zekerheid (hogere power), dan moet 
de te onderzoeken groep worden vergroot. Dit kan ook worden omgedraaid: bij een zeer klein 
onderzoek leiden ook grote effecten niet tot een significant resultaat, terwijl bij een zeer groot 
onderzoek zelfs de kleinste verschillen significant worden.
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Relevantie van significantie

De invloed van de omvang van een onderzoek op de p-waarde kan tot meer mis-
verstanden leiden. Stel dat er twee onderzoeken naar twee nieuwe geneesmiddelen 
worden gedaan en alleen de p-waarden worden gepubliceerd. Waarbij in het ene 
onderzoek het geneesmiddel significant beter is dan placebo en in het andere niet. 
Men zou dan kunnen denken dat het eerste nieuwe middel de moeite van het pro-
beren waard is en het tweede niet. Het is echter goed mogelijk dat de onderzoeken 
verschilden in het aantal onderzochte patiënten en dat het eerste onderzoek, met 
een groot aantal patiënten, een klein effect liet zien met een lage p-waarde, terwijl 
het tweede, kleinere onderzoek, juist een groot effect liet zien maar de p-waarde 
niet significant was door het geringe aantal patiënten (.fig. 10.1). De lezer heeft 
dan precies de omgekeerde conclusie getrokken dan terecht zou zijn: van het eer-
ste middel, met een precieze schatting van het effect, weten we nu dat het effect te 
klein is om het middel te gaan gebruiken, terwijl het andere middel wellicht een 
belangrijke aanwinst kan zijn.

Niet alle p-waarden zeggen hetzelfde

Zoals gezegd, hangt de p-waarde af van het verschil dat waargenomen wordt en 
van de groepsgrootte. De interpretatie, waarvan we al duidelijk gemaakt hebben 
dat deze niet zwart-wit is, hangt ook af van hoe waarschijnlijk de hypothese eigen-
lijk was. Dit is een principe dat we ook intuïtief toepassen: wanneer in Nederland 
iemand die op bezoek komt nat haar heeft, concluderen we dat het regent. Gebeurt 
hetzelfde in Dubai, dan vermoedt de gastheer dat de bezoeker net onder de dou-
che vandaan komt. In de klinische praktijk zal een kleine afwijking op een ECG 
bij een gezonde twaalfjarige minder alarmbellen doen rinkelen dan bij een man 
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. Figuur 10.1 Twee onderzoekingen naar een nieuw geneesmiddel versus placebo. Het linkeron-
derzoek had als uitkomst RR = 0,88, 95 %-betrouwbaarheidsinterval (BI) = 0,80–0,95 (p < 0,05),  
en het rechter RR = 0,70; 95-%-BI = 0,38–1,02 (p > 0,05). De onderzochte groep was groter in het 
linker onderzoek

Niet alle p-waarden zeggen hetzelfde
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van middelbare leeftijd met overgewicht. Deze redenering kan gekwantificeerd 
worden, hetgeen gebeurt in diagnostische algoritmes, met de zogenaamde regel 
van Bayes, vernoemd naar de Engelse dominee Thomas Bayes (1702–1761). Uit 
deze regel blijkt dat eenzelfde test een uitstekende voorspellende waarde kan heb-
ben bij patiënten met symptomen, maar minder bruikbaar is als screeningsinstru-
ment. Bijvoorbeeld, als een test een sensitiviteit (kans om ziekte te detecteren) 
van 90 % heeft en een specificiteit van 95 % (kans om de afwezigheid van ziekte 
correct vast te stellen), dan zal 10 % van de zieken niet herkend worden en 5 % 
van de niet-zieken een fout-positieve uitslag hebben. Wanneer deze test gebruikt 
wordt bij mensen met symptomen, van wie de helft de betreffende ziekte heeft, zal 
van degenen met een positieve testuitslag (0,90 * 0,50 + 0,05 * 0,50) = 0,475 er 
(0,90 * 0,50) = 0,450 daadwerkelijk de ziekte hebben, dus 94,7 %. Maar wanneer 
dezelfde test als screening gebruikt wordt bij een ziekte die bij één op de duizend 
mensen voorkomt, zal de zieke vrijwel altijd gedetecteerd worden (0,90), maar zal 
van de niet-zieken ook bij 5 %, dus 50 mensen, de test positief uitvallen. Van hen 
met een positieve test is dan slechts 1,8 % ziek (.tab. 10.1).

Dezelfde redenering kan voor wetenschappelijke hypothesen gebruikt worden: 
wanneer de voorafkans dat de hypothese waar is hoog is, zal een significant resul-
taat, met alle beperkingen die hiervoor zijn besproken, het aannemelijker maken 
dat er inderdaad een effect is. Maar stel dat de voorafkans heel laag is en men een 
zeer onwaarschijnlijke hypothese onderzoekt? Net zoals bij de specificiteit van de 
diagnostische test geeft de p-waarde nu de ‘fout-positieven’ en net zoals bij scree-
ning (lage voorafkans op ziekte) zal zelfs bij een lage p-waarde de achterafkans, dus 
dat de hypothese waar was, laag blijven. Stel bijvoorbeeld dat men de voorafkans 
dat alternatieve geneeswijzen enig effect hebben op één op de miljoen schat. Er 
wordt een gerandomiseerd onderzoek gedaan, met een power [1] (dit is de naam 
voor de sensitiviteit van de statistische toets) van 90 % en een significantieniveau 
van 5 %, dan zullen (we doen het een miljoen keer) alle 999.999 keren dat er geen 
effect is, toch in 5 % van de gevallen een significant p-waarde gevonden worden, 
dat wil zeggen 50.000 maal. Dat betekent dat de kans dat er echt een effect is, bin-
nen alle keren dat er een significant resultaat gevonden wordt, verwaarloosbaar 
klein is (minder dan 1 op 50.000). Dit is de reden dat er soms positieve resulta-
ten uit onderzoek naar alternatieve geneeswijzen komen, die men desalniettemin 
gevoeglijk naast zich neer kan leggen. Dit is ook de reden dat bij genetisch onder-

. Tabel 10.1 Diagnostische en statistische testen bij hoge en lage priorkans

Links een diagnostische of statistische toets waar de voorafkans hoog is (D+ of H1 is 
50 %) en rechts waar deze laag is (0,1 %). De sensitiviteit en power zijn in beide gevallen  
90 % en de specificiteit = 1–type-I-fout is voor beide 95 %. De achterafkansen zijn 
90/95 = 94,7 % en 90/5085 = 1,8 %.

D+/H1 D+/H1 D+/H1 D−/H0

T+/p < 0,05 90 5 90 4.985

T-/p > 0,05 10 95 10 94.915

100 100 100 99.900
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zoek, waarbij miljoenen varianten onderzocht worden en dus de voorafkans per 
variant heel klein is, zeer lage p-waarden gehanteerd worden en replicatie in een 
tweede onderzoek noodzakelijk is. Kortom, dezelfde p-waarde betekent niet altijd 
hetzelfde, dit is afhankelijkheid van de a-prioriwaarschijnlijkheid van de hypothese 
(en deze is voor een deel subjectief) [6].

Hoe waar is een p-waarde

In het historische voorbeeld van de testveldjes van Gosset waren er weinig externe 
factoren die het resultaat konden beïnvloeden. De verschillende graansoorten wer-
den op naast elkaar gelegen veldjes ingezaaid, aan dezelfde weersomstandigheden 
blootgesteld en van ieder plantje kon objectief de uitkomst worden vastgesteld. In 
onderzoek in de geneeskunde is van dit ceterum-paribus principe geen sprake: er 
is selectie, er zijn meetfouten, er is loss-to-follow-up en er zijn verstorende variabe-
len (confounding). Bij het berekenen van p-waarden wordt hiermee geen, of slechts 
ten dele rekening gehouden, zodat iedere p-waarde overoptimistisch is. Daaren-
boven worden er doorgaans verscheidene testen gedaan, hetgeen de kans op fout-
positieve uitslagen multipliceert.

Hoe dan wel

Wanneer we op een rijtje zetten dat p-waarden doorgaans niet exact berekend kun-
nen worden maar van het model afhangen, dat deze waarden per definitie overop-
timistisch zijn, dat het afkappunt van 0,05 volledig arbitrair is, dat zij geen relatie 
met klinische relevantie hebben, dat de interpretatie van de voorafkans afhangt en 
dat een niet-significante p-waarde geen enkele interpretatie heeft, kan men zich 
afvragen waarom zij nog zo vaak gebruikt worden. Precies deze vraag was de reden 
dat epidemiologen al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw oproepen geen 
p-waarden meer te gebruiken. Het minste is wel af te stappen van de dichotome 
interpretatie en te menen dat p < 0,05 betekent dat er iets zou zijn aangetoond. 
Dit is wetenschappelijke hubris. Toch is er wel behoefte om toevalsvariatie op een 
of andere manier weer te geven, omdat het uitmaakt of wij een verdubbeling van 
het risico bij een bepaalde determinant waarnemen in een onderzoek met 100 of 
10.000 deelnemers. Dit kan gedaan worden met Bayesiaanse statistiek, waarbij het 
onderzoek een voorafkans transformeert in een achterafkans die nooit 100 % zal 
zijn. Meer gangbaar is het gebruik van betrouwbaarheidsintervallen, die laten zien 
wat de range is waarin de werkelijke waarde waarschijnlijk ligt. Bij een klein onder-
zoek zal deze range breder zijn dan bij een groot onderzoek en ook hier wordt een 
ja-neeantwoord vermeden.

Ga de uitdaging aan en schrijf het eerstvolgende artikel zonder p-waarden.

Hoe dan wel
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In de afgelopen jaren is de patiënt-dokterinteractie veranderd van een veelal unidi-
rectionele verstandhouding waarin de dokter beslist en bepaalt op welke wijze het 
probleem van de patiënt het beste kan worden aangepakt, naar een meer interac-
tieve communicatieve en gezamenlijke besluitvorming. In deze moderne aanpak 
heeft de arts dikwijls een adviserende en counselende rol en probeert hij in eerste 
instantie de verschillende voor- en nadelen van een diagnostische test of behan-
deling met de patiënt te bespreken. De patiënt wordt op deze wijze partner bij de 
overwegingen die leiden tot de uiteindelijke beslissing en komt uitdrukkelijker in 
de positie daadwerkelijk deelgenoot van de beslissing te zijn [1]. Er is bewijs te vin-
den dat deze aanpak leidt tot een grotere compliantie en een toegenomen satisfac-
tie van de patiënt (en mogelijkerwijze de dokter) met de behandeling [2]. Om deze 
dialoog in de spreekkamer op een serieuze manier aan te gaan, moet natuurlijk wel 
duidelijk zijn wat wordt bedoeld met effectieve diagnostiek of behandeling.

Wat is effectief?

De adviezen die de dokter geeft over de beste diagnostische- of behandelopties zijn 
idealiter gebaseerd op kennis die is verworven in solide wetenschappelijk onder-
zoek. Deze zogenoemde evidence-based medicine is in de afgelopen decennia de 
standaard geworden voor goede medische besluitvorming. Hoewel veel medische 
behandelingen in vrijwel alle gevallen effectief zijn, zoals de behandeling van een 
urineweginfectie met antibiotica of het behandelen van een maagzweer met krach-
tige maagzuurremmers, zijn er talloze situaties – in tegenstelling tot wat patiënten 
vaak denken of verwachten – waarin therapieën de ziekte niet voor honderd pro-
cent en in alle gevallen effectief kunnen genezen of voorkomen. Een van de meest 
gebruikte medicijnen in Nederland is een lage dosis aspirine, want iedere arts is 
ervan overtuigd dat het voorschijven daarvan na een transiënte ischemische aanval 
(TIA) een beroerte kan voorkomen. Maar in feite geeft deze preventieve maatregel 
slechts 13 % reductie van de kans om in de toekomst een hersen- of hartinfarct te 
krijgen [3]. De risicoreductie van anti-osteoporosebehandeling op het krijgen van 
een heupfractuur ligt ook in deze orde van grootte.

Dus, een groot deel van de medische behandelingen geeft vooral een reductie 
van de kans op een slechte uitkomst of voorkomt de verslechtering van de ziekte. 
Ons inzicht over effectiviteit (en veiligheid) van deze behandelingen is meestal 
gebaseerd op grote vergelijkende onderzoeken, waarbij de voorgestelde behande-
ling wordt toegepast bij een groep patiënten en tegelijkertijd eenzelfde groep 
 patiënten geen of een alternatieve behandeling krijgt toegediend. In beide groepen 
wordt het effect van de behandeling (of het ontbreken daarvan) gevolgd. Aan het 
eind van de observatieperiode kan een uitspraak worden gedaan over effectiviteit 
van de behandeling in beide groepen en tevens over het voorkomen van onge-
wenste bijwerkingen. Zo kunnen we honderd patiënten met een verhoogd chole-
sterol cholesterolverlagende medicatie geven en honderd andere een placebo. Na 
enige jaren valt dan vast te stellen dat van de 100 patiënten die cholesterolverlagers 
kregen er tien zijn overleden, terwijl in de controlegroep van honderd patiënten 
er 20 zijn overleden. De kans op overlijden in de behandelde groep is dus 10 % en 
de kans op overlijden in de controlegroep is 20 %. Om het effect van de behande-
ling uit te drukken, worden deze percentages op elkaar gedeeld en het resultaat van 
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deze simpele som is de relatieve risicoreductie. De conclusie van ons onderzoek 
is dus dat cholesterolverlagende medicatie een daling van de kans op sterfte geeft 
van 50 %, overtuigend genoeg voor veel dokters om deze therapie te adviseren. 
Een dergelijke relatieve risicoreductie van 50 % zegt echter niet zoveel. Bij een trial 
bij 2.000 patiënten naar de effecten van een nieuw medicijn op de overleving van 
jonge patiënten met hoge bloeddruk is het ook mogelijk eenzelfde relatieve risico-
reductie van 50 % te bereiken. Echter, als in de beschouwing wordt betrokken dat 
de sterfte in absolute zin in de onbehandelde groep slechts 2 op 1.000 is (en in de 
behandelde groep dus 1 op 1.000) bent u misschien minder onder de indruk van 
de toepassing van het medicament om sterfte te voorkomen [4].

Om hieraan tegemoet te komen, wordt vaak het number needed to treat (NNT) 
berekend. Het NNT is gedefinieerd als het aantal patiënten dat moet worden 
behandeld om één ongewenste uitkomst te voorkomen [5]. Het NNT wordt bere-
kend door 1 te delen door het absolute verschil in risico’s. In het eerste voorbeeld 
is de kans op overlijden in de controlegroep 0,2 en in de behandelde groep 0,1. Het 
absolute verschil is dus 0,1 en dit geeft een NNT van 10, dat wil zeggen dat er 10 
patiënten een cholesterolverlager voorgeschreven moeten krijgen om overlijden bij 
één van hen te voorkomen. In het tweede voorbeeld is de NNT 1.000, dat wil zeg-
gen dat 1.000 jonge patiënten met hypertensie moeten worden behandeld om één 
geval van sterfte te voorkomen. De vraag is natuurlijk welk NNT acceptabel is. Dat 
hangt naast de grootte van het getal af van de ernst van de uitkomst. Bij bijvoor-
beeld overlijden als uitkomst zal men geneigd zijn een grotere NNT te accepteren, 
terwijl bij een minder ernstige uitkomstmaat, zoals verergering van hooikoorts-
klachten, een heel grote NNT niet zal overtuigen om een zware therapie te starten. 
Het NNT wordt in belangrijke mate beïnvloed door de duur van de follow-up. Dit 
kan het vergelijken van NNT’s bemoeilijken.

Ook is bij het interpreteren van de NNT het risico op (ernstige) ongewenste 
bijwerkingen van belang. Dit kan worden uitgedrukt in number needed to harm, 
dat wil zeggen hoeveel patiënten moeten worden behandeld om bij één van hen 
een bijwerking te krijgen. Zo is bijvoorbeeld bij de tijdige behandeling van het 
acute herseninfarct met trombolytica vast te stellen dat het NNT voor het voorko-
men van sterfte aan het infarct en blijvende invaliditeit 9 is. Toepassing van trom-
bolyse bij 9 patiënten zal een van hen het leven redden of behoeden voor blijvende 
ernstige neurologische uitval [6]. Daarentegen is er ook een bloedingsrisico en is te 
calculeren dat bij een van de 15 behandelde patiënten een ernstige intracerebrale 
bloeding op zal treden. Het is desondanks duidelijk dat de balans in het voordeel 
van trombolyse doorslaat. Ten slotte is natuurlijk de belasting van de behandeling 
zelf en mogelijk ook de kosten die daarmee samenhangen van belang bij de discus-
sie een therapie al dan niet toe te passen.

Het ideale number needed to treat

Zelfs met deze nuanceringen blijft de vraag welk NNT acceptabel is en welk getal 
niet. Deze vraag is eigenlijk nauwelijks in het algemeen te beantwoorden. De spe-
cifieke wensen en voorkeuren van een individuele patiënt kunnen hierbij dus van 
doorslaggevend belang zijn. Ook speelt een rol dat het eindpunt van het NNT niet 
het enige voor de patiënt relevante eindpunt hoeft te zijn. Een dotterbehandeling 

Het ideale number needed to treat
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bij het hartinfarct voorkomt niet alleen sterfte, maar bewerkstelligt ook een betere 
ventrikelfunctie na het infarct, een voor overlevenden van een hartinfarct bepa-
lende factor. Andersom kan een therapie die het leven verlengt, maar wel in grote 
mate ten koste gaat van de kwaliteit van leven (bijvoorbeeld door ernstige en blij-
vende bijwerkingen of de kans op invaliditeit), voor de patiënt toch niet acceptabel 
zijn. Kortom, tussen het ideale NNT van 1 (iedereen die behandeld wordt, heeft 
hiervan het gewenste effect) en een NNT waarbij therapie nauwelijks zinvol is (een 
enorm hoog NNT met een weinig relevante uitkomstmaat en een relatief belas-
tende therapie) ligt een breed grijs gebied van NNT’s, waarbij een dialoog met de 
patiënt uiteindelijk bepaalt of een behandeling zou moeten worden toegepast.

Niet behandelen is ook een optie

De discussie over een acceptabel NNT geeft tegelijkertijd duidelijk de zwakte in de 
huidige therapeutische geneeskunde aan. Soms moeten hele grote hoeveelheden 
patiënten worden behandeld met als doel slechts bij enkelen van hen een onge-
wenste uitkomst te voorkomen. Daarnaast is er een aantal patiënten dat, ondanks 
de gegeven behandeling, toch overlijdt. Om meer inzicht te verschaffen in het hui-
dige onvermogen is wel eens voorgesteld naast de NNT een nieuwe term te intro-
duceren: het NUT van een behandeling. NUT staat voor de som van het number 
unneccessarily treated (zij die de placebo kregen en toch gewoon bleven leven) en 
het number unsuccesfully treated (zij die de actieve medicatie kregen en desondanks 
overleden), gedeeld door de totale populatie [4]. Hoe lager het NUT, hoe nuttiger 
de behandeling voor allen. Het NUT van cholesterolverlaging in het eerder gege-
ven voorbeeld is respectievelijk 0,45, dus voor ongeveer de helft van de patiënten 
is de behandeling niet van nut geweest. Bij nadere beschouwing blijkt dat het NUT 
van een behandeling niet dramatisch zal verbeteren bij een nog hogere effectivi-
teit van het middel. Immers, als nog betere cholesterolverlagende behandeling 
de sterfte van 20 % volledig zou kunnen elimineren tot 0 %, was het NUT slechts 
afgenomen van 0,45 tot 0,40. Dat komt omdat niet iedereen met een hoog choles-
terol doodgaat en er dus per definitie een enorme overbehandeling is: het number 
unneccessarily treated is complementair aan de kans op een ongunstige uitkomst bij 
ziekte.

Dit maakt dus duidelijk dat niet behandelen in veel gevallen ook een optie is. 
Misschien ontneemt de patiënt zichzelf daarmee een potentieel voordeel, maar 
wordt dan ook niet blootgesteld aan alle inherente nadelen die aan de behandeling 
verbonden zijn. Dit is bijvoorbeeld heel relevant in de context van gevorderde kan-
ker, waarbij zware chemo- of radiotherapie mogelijk nog wel enige verlenging van 
het leven kan geven, maar gepaard gaat met zeer veel bijeffecten. Daarmee wordt 
niet alleen bedoeld de nadelige bijwerkingen van de therapie zelf, zoals misselijk-
heid, diarree, moeheid of de kans op infecties, maar ook de vele bezoeken aan het 
ziekenhuis, laboratoriumcontroles of onverwachte opnames wegens een tussen-
tijdse complicatie. Het is heel voorstelbaar dat een patiënt, dit alles wetende, ervoor 
kiest de behandeling niet te ondergaan en de weliswaar mogelijk kortere overblij-
vende tijd van leven gebruikt om met familie en vrienden om te gaan.
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Kiezen op basis van kansen is niet altijd eenvoudig

Jaarlijks doen tienduizenden Nederlanders mee aan de staatsloterij. Spannend 
maar niet echt verstandig, want de kans op een miljoenenprijs is 1 op 4,4 mil-
joen. Hoogleraar Ruud Koning uit Groningen berekende dat, als je vanaf nu elke 
tien seconden een lot van 30 euro koopt, het ongeveer anderhalf jaar duurt voor-
dat je de hoofdprijs kunt binnenhalen. Waarom dan toch zoveel deelnemers? Veel 
mensen denken: Je weet het toch maar nooit en je zal maar net die vele miljoe-
nen winnen. Kennelijk is het menselijk om, ondanks minuscuul kleine kansen 
op succes, toch te denken dat jij tot de gelukhebbers zult behoren. Patiënten zijn 
net mensen. Bij sommige behandelingen is de kans op effectiviteit heel erg klein. 
Toch kiest de overgrote meerderheid van patiënten ervoor om die behandeling te 
ondergaan. Waarom? Je weet maar nooit of jij toch tot die 3 tot 5 % van de mensen 
zult behoren die goed reageert op die volgende chemokuur bij een ziekte waar je 
anders waarschijnlijk aan overlijdt. Hoop doet leven en baat het niet dan schaadt 
het niet. Dat eerste is volledig begrijpelijk, dat laatste is natuurlijk niet waar. Want 
het schaadt maar al te dikwijls wel. Blijft die schade bij een oudejaarslot beperkt tot 
30 euro, in de geneeskunde is de schade veel groter en kunnen behandelingen lei-
den tot ongemak, serieuze ziekte of langdurige afhankelijkheid van het ziekenhuis 
en dokters, met andere woorden tot een aanzienlijke reductie in de kwaliteit van 
leven. Het is een menselijke trek om tevoren te denken dat met een beetje geluk die 
ellende jouw deur wel voorbij zal gaan.

Uit een recente systematische analyse van 35 onderzoekingen bij meer dan 
27.000 patiënten bleek dat 65 tot 88 % van de patiënten de potentiële effectiviteit 
van een interventie overschatte, terwijl minstens 67 % de mogelijke schade van 
een behandeling onderschatte [7]. Bij slechts 5 tot 10 % van de interventies werd 
een correcte inschatting van zowel effectiviteit als schade gemaakt door ten minste 
50 % van de patiënten. Ook voor dokters is het dikwijls niet eenvoudig. In een aan-
tal recente artikelen wordt getwijfeld aan physician numeracy. Dat wil zeggen, ons 
vermogen om getallen die uit onderzoeken komen echt goed te begrijpen [8].

In de spreekkamer is het number needed to treat altijd één

Alles afwegende kan een patiënt er ook in minder heftige omstandigheden voor 
kiezen om een behandeladvies naast zich neer te leggen, omdat dit beter past bij 
zijn levensstijl. Een voorbeeld. Het risico van het krijgen van trombose bij vrouwen 
die de pil gebruiken is welbekend. Uit degelijk en onweerlegbaar wetenschappelijk 
onderzoek is naar voren gekomen dat bij gebruik van de anticonceptiepil het rela-
tieve risico op trombose ongeveer viervoudig verhoogd is [9]. Het zou gebruiksters 
van de pil kunnen afschrikken dit middel nog verder te gebruiken. Weer geldt ech-
ter dat het relatieve risico niet zoveel zegt zonder kennis te hebben van het abso-
lute risico. Omdat trombose bij de pilconsument, meestal een jonge vrouw, niet zo 
vaak voorkomt, is dit absolute risico tamelijk laag. Een vrouw die de pil gebruikt, 
heeft in absolute zin een kans van 1 op 10.000 om een trombose te krijgen. Dat 
is voor velen een zeer acceptabel risico. Echter, bij een vrouw die een trombose 

In de spreekkamer is het number needed to treat altijd één
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heeft gekregen en bij wie is vastgesteld dat zij draagster is van een genetische vari-
ant die de kans op trombose verhoogt, zal pilgebruik de kans op trombose twintig-  
tot veertigvoudig doen toenemen. Dat geeft een absolute kans van 1:1.000 per  
jaar. Veel artsen zullen in dat geval een vrouw adviseren af te zien van pilgebruik 
en gebruik te maken van andere middelen van anticonceptie. Veel vrouwen zullen 
dat advies volgen. Echter, als dat om wat voor reden dan ook voor een vrouw niet 
acceptabel is, is het voorstelbaar dat de patiënte toch kiest voor het gebruik van de 
pil. Daar is niets verkeerd aan, zolang zij zich maar bewust is van het (matig) toege-
nomen risico op trombose als consequentie van haar keuze.

Een groepsrisico van 1:1.000 is inderdaad nog te overzien. Echter, de pilge-
bruikster die uw spreekuur bezoekt nadat zij een trombose heeft ontwikkeld, heeft 
zeer waarschijnlijk niet zoveel boodschap aan die 999 andere vrouwen die op dat 
moment geen trombose kregen. Haar individuele kans op trombose is immers 
100 % gebleken. Dit voorbeeld illustreert hoe kansen ons kunnen helpen om 
 patiënten een goed advies te geven, maar ook wat de beperkingen hierbij zijn. In 
de moderne geneeskunde kan in veel gevallen de kwantitatieve onderbouwing van 
medische beslissingen door precieze informatie over relatieve risico’s én absolute 
risico’s leiden tot een serieuze dialoog in de spreekkamer, waarbij de arts infor-
meert en adviseert en de patiënt zelf mee kan discussiëren [10]. Toch blijft het zo 
dat een kans, die belangrijke informatie geeft voor een groep personen, soms lastig 
toepasbaar is op een individu. In feite is in de spreekkamer het number needed to 
treat altijd één.

Heeft deze patiënt voordeel bij de behandeling?

Bij het vaststellen van de effectiviteit van een behandeling in klinische trials is het 
uiteraard van belang na te gaan naar welke uitkomstparameter wordt gekeken. 
Medisch-wetenschappelijk onderzoekers zijn soms geneigd een goed meetbare 
parameter als uitkomstmaat te nemen, maar dit is niet automatisch een voor de 
patiënt relevante uitkomstmaat. Bij de behandeling van hypertensie is een verla-
ging van de bloeddruk een mogelijke uitkomstmaat, maar uiteindelijk gaat het om 
de preventie van hersenbloedingen, hartinfarct en overlijden. Bij een herniaopera-
tie kan het resultaat op de MRI nog zo fraai zijn, voor de patiënt telt vooral dat 
hij pijnvrij is. Overigens is voor beide voorbeelden aangetoond dat er een redelijk 
goede correlatie bestaat tussen deze uitkomsten, maar dit is niet in alle gevallen zo. 
Zo heeft de toediening van theofylline bij een verergering van chronisch obstruc-
tief longlijden een gunstig effect op parameters van longfunctieonderzoek, maar 
heeft deze interventie geen effect op de duur of de ernst van de episode [11]. Of 
er is wel een verbetering in een belangrijke uitkomstmaat, maar heeft dit nauwe-
lijks relevantie voor de patiënt. Een goed voorbeeld is de studie met pentoxifylline 
bij patiënten met perifeer vaatlijden, bij wie deze behandeling de pijnvrije loop-
afstand met enkele meters deed toenemen. Een statistisch significante waarne-
ming, maar een klinisch nauwelijks relevante uitkomst [12]. Bij veel trials bestaat 
momenteel de behoefte vooral te focusseren op sterfte als belangrijkste uitkomst-
maat, ook al omdat dit door autoriteiten die betrokken zijn bij registratie van 
nieuwe geneesmiddelen dikwijls wordt verlangd. Bij het onderzoek naar effectieve 
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geneesmiddelen bij sepsis (bloedvergiftiging) is de overleving na 28 dagen de cen-
trale uitkomstmaat. Het is echter de vraag of dit niet te beperkt is. Immers, niet 
alleen het overleven, maar zeker ook de manier waarop is van belang voor de 
 patiënt. Indien blijkt dat een middel weliswaar de overleving ten goede komt, maar 
vervolgens de overlevenden met belangrijke chronische handicaps door het leven 
moeten, lijkt het van belang dit ook bij de beschouwing te betrekken [13].

Ten slotte is nog van belang dat het bewijs over de effectiviteit en veiligheid van 
de meeste behandelingen komt vanuit onderzoek in fors geselecteerde patiënten-
groepen, met dikwijls andere karakteristieken dat de patiënt die voor ons zit in de 
spreekkamer [14]. Van de bijna 29.000 patiënten met de veelvoorkomende hart-
ritmestoornis boezemfibrilleren werd slechts 12,6 % in de trials onderzocht om 
na te gaan of antistolling nuttig was om herseninfarcten te voorkomen [15]. Alle 
anderen hadden redenen om niet aan de trial te mogen meedoen, zoals het tege-
lijkertijd hebben van andere ziektes, gebruik van andere medicijnen, hoge leeftijd 
of andere zogenaamde exclusiecriteria. Dat zijn allemaal zaken die bij de patiënten 
die wij in de dagelijkse praktijk zien net zo goed voorkomen. Bij onderzoeken naar 
nieuwe behandelmethoden voor sepsis (bloedvergiftiging) is minder dan 10 % van 
de patiënten geschikt om in de trial te kunnen participeren. De overgrote meer-
derheid van kankerpatiënten heeft een reden om niet aan een onderzoek over een 
nieuw medicijn te kunnen deelnemen. Het blijkt dat in vrijwel alle onderzoeken de 
meeste patiënten om verschillende redenen niet mogen meedoen. Het is dan zeer 
de vraag of het bewijs over effectiviteit en veiligheid van een behandeling dat uit de 
trials komt net zo goed toepasbaar is op de populatie in de algemene praktijk. Er 
zijn aanwijzingen dat dit niet het geval is [15, 16]. Nog een reden dat het gesprek in 
de spreekkamer een hoogst individueel karakter moet hebben en volledig moet zijn 
toegesneden op de patiënt die op dit moment voor de arts zit.
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z Beste coassistent,
Je staat op het punt de kliniek in te gaan. Je witte jas heb je al opgehaald. Drie jaar 
van voorbereiding heb je achter de rug. Het grote moment is aangebroken. Je gaat 
eindelijk echt aan de slag. Maar ik zeg je: “Denk na, doe het niet.”

Als je eenmaal deze stap zet en verder loopt, wordt het steeds lastiger om nog 
op je schreden terug te keren. Je kunt dan alleen nog vooruit: basisarts worden, 
specialisme kiezen, doorbuffelen, en dan, uiteindelijk, na een lange weg, je ergens 
vestigen als beginnend huisarts, sociaal geneeskundige of medisch specialist. Dan 
is de kans groot dat zal blijken dat alle investering voor niets is geweest. Je ver-
wachtte geluk, maar de realiteit pakt anders uit. De dokterspraktijk is zwaar en 
vaak word je van dat dokterschap ook niet echt een leuker mens.

Je weet: wat je ook doet, het niet-schaden staat voorop. Dokter worden is scha-
delijk. Hieronder leg ik uit waarom. Ik denk dat je nogal eenzijdige opleiding, een 
misplaatste argwaan tegen normatieve uitspraken, verregaande instrumentalisering 
en een socialiseringsproces welke ik verschaaldierisering noem, belangrijke facto-
ren zijn die een gelukkig leven als arts zeer in de weg zullen staan.

Toegegeven, alles wat ik hieronder schrijf is op niets meer gebaseerd dan op 
mijn eigen observaties en interpretaties. N = 1. Er is verder weinig tot geen  
evidence, behalve dan dat mijn verhaal wel vaak resoneert met dat van artsen die ik 
spreek. Maar er zijn er zeker ook die het niet met me eens zijn. Wetenschappelijke 
pretenties heb ik niet, met deze brief.

Je kunt alles wat ik schrijf dus gewoon naast je neer leggen. Sterker nog, ik ben 
niet eens een arts. Ik ben filosoof. Ik ken de praktijk niet echt van binnenuit. Veel 
van wat ik zeg, is vast ook op andere professies toepasbaar. Of is er lokale variëteit: 
wat in het ene ziekenhuis of op de ene afdeling geldt, geldt niet of minder elders? 
Verder kan ik vast van eenzijdigheid worden beticht. Pessimistisch ben ik ook. Art-
sen zijn van nature optimistischer. Maar bedenk: pessimisten en optimisten zijn 
het over één ding eens: de huidige situatie deugt niet. Het verschil: de optimist kijkt 
naar de toekomst en denkt dat die situatie verbeterd kan worden. De pessimist 
kijkt naar de geschiedenis, overziet alle halve en geheel mislukte ‘verbeterprojecten’ 
en vroegtijdig gesneuvelde ambities en denkt er verder het zijne van.

Bedenk: je hebt maar één leven. Je wilt graag gelukkig zijn of blijven. Je wilt ook 
arts worden. Maar dat gaat niet samen. Het is óf het één, óf het ander. Je zult moe-
ten kiezen. Veel succes daarmee. Als je twijfelt, bedenk dan dat het nu nog niet te 
laat is om iets anders te gaan doen. De afgelopen drie, vier jaren medische training 
zijn echt niet weggegooid. Ze komen altijd nog van pas. Nu je zo begin twintig bent 
en al wat butsen en krassen hebt opgelopen, heb je de perfecte leeftijd bereikt om 
met een studie filosofie te beginnen.

Maar goed. Voor wat het waard is: hieronder mijn ideeën over je naderend 
ongeluk. Waarom vind ik dat je beter kunt stoppen?

Reden 1: een platte opleiding

Je weet zelf ook al: (oud-)studenten geneeskunde blinken niet uit door hun alge-
mene ontwikkeling. De opleiding is ingericht met het oog op de praktijk. Daar zijn 
goede argumenten voor te geven. Als dokter moet je nu eenmaal in de praktijk  
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kunnen fungeren en het is mooi als opleidingen, zeker een dure en logistiek com-
plexe als geneeskunde, doelmatig en efficiënt zijn. Maar naar mijn idee zijn de studies  
nu een beetje te uitgekleed. Voor de intellectuele uitdaging moet je geen genees-
kunde gaan studeren. Gedachten op papier ordenen leer je ook al niet. Je kunt 
prima dokter worden zonder ooit maar één essay geschreven te hebben. Ik denk 
ook dat dokters te weinig kritisch en teveel in een maatschappelijk vacuüm wor-
den opgeleid, ondanks de introductie van terreinverbredende competenties zoals 
‘maatschappelijk handelen’. Een basiscursus wetenschapsfilosofie wordt lang niet 
aan alle studenten aangeboden, terwijl dit toch geen overbodige luxe is voor toe-
komstig onderzoekers en professionals die hun leven lang een kennisintensief vak 
zullen uitoefenen. Als je wel zo’n cursus had gevolgd, zou je zelf al inzien dat je 
in je opleiding wordt opgezadeld met een wel heel platgeslagen kennisideaal. Kort 
gezegd houdt dit ideaal het volgende in:
1. alleen ‘wetenschappelijke’ uitspraken zijn waar;
2. wetenschappelijke uitspraken zijn uitspraken die te toetsen zijn door  

observatie en onderzoek;
3. alleen de meest recente resultaten van wetenschappelijk onderzoek zijn  

voor de praktijk relevant.

Deze kennisopvatting is om meerdere reden problematisch. Neem bijvoorbeeld de 
niet-historische insteek van de studie geneeskunde. Natuurlijk is het voor een dokter 
noodzakelijk om op basis van de laatste inzichten te handelen. Maar geschiedenis is 
meer dan alleen de feitelijke aanloop tot de laatste stand van zaken. Voor veel dok-
ters is het bijvoorbeeld wel handig om te weten dat het onderscheid tussen lichaam 
en geest (relevant voor het onderscheid tussen somatische en psychische aandoe-
ningen) vooral in het denken van Descartes op de spits werd gedreven (17e eeuw). 
Dat een Franse arts, De la Mettrie al enkele decennia daarna voorstelde, als een Dick 
Swaab avant la lettre, dat de mens louter materie is. En dat de argumenten die zowel 
tegen Descartes als De la Mettrie zijn geformuleerd, nu nog steeds relevant zijn. Bij-
voorbeeld in de ‘wij-zijn-ons-brein’-discussie. Hoe wij nu denken over ziekte en 
gezondheid, over lichaam en geest, over rede en emoties, over vrijheid en verantwoor-
delijkheid, over leven en dood, dat is het resultaat van een eeuwenlang leer- en ont-
wikkelingsproces. Als je de basics van deze achtergrond niet kent, neem je de wereld 
zoals die zich aan je voordoet naïef en onkritisch als vanzelfsprekend en gegeven aan.

Maar een (nog) belangrijkere blinde vlek vind ik de volgende. Er wordt in de 
geschiedenis van de filosofie van oudsher onderscheid gemaakt tussen drie typen 
uitspraken:
5 uitspraken over feiten (over wat waar en onwaar is);
5 uitspraken over wat juist is om te doen (ethische uitspraken, over wat geboden, 

verboden, toegestaan is);
5 uitspraken over het schone (esthetische uitspraken, over wat aantrekkelijk, 

interessant, aangenaam is).

Kortweg: het ware, goede en schone. Als een patiënt voor het eerst zijn dokter ont-
moet, velt hij deze drie oordelen direct: Is dit mijn dokter of niet (ware)? Is deze 
dokter te vertrouwen (goede)? Zal het contact soepel en leuk verlopen (schone)? 

Reden 1: een platte opleiding



124 Hoofdstuk 12 · Doe het niet! Open brief aan beginnende coassistenten

12

Ook kwaliteitsdenken kan niet om deze drie categorieën heen: een goede dokter is 
een dokter die weet waar hij het over heeft (ware), morele kwesties goed kan adres-
seren (goede) en in staat is om prettige werkrelaties te onderhouden (schone).

Als je nu ingeprent krijgt dat alleen waarheidsuitspraken betekenisvol zijn, 
want ‘objectief ’ en terug te voeren op wetenschappelijk onderzoek, dan komt het 
denken over het goede en het schone er bekaaid van af. Goedheids- en schoon-
heidsuitspraken zijn nu eenmaal normatief van aard en ze zijn niet empirisch te 
toetsen, maar het resultaat van een denk-, spreek- en evaluatieproces tussen men-
sen. Geen enkele waarneming zal uitsluitsel geven over de morele vraag of abor-
tus nu moet worden toegestaan of niet. Daar moet, op basis van argumenten, een 
afweging over plaatsvinden. Maar iemand die vooral gericht is op ‘objectieve feiten’ 
zal de uitkomsten van dergelijke processen wantrouwen. Voor die persoon staan 
welbeschouwd twee opties open, die je dan ook allebei in de medische praktijk 
tegenkomt. De eerste optie is om ethische en esthetische opvattingen te ‘objective-
ren’. We doen dan net of normatieve uitspraken te meten zijn en dus in feite feiten-
uitspraken zijn. Het toetsen van professioneel gedrag is daar een voorbeeld van. Je 
bent dan ‘professioneel’ (goede) als je bepaald gedrag laat zien (ware). Dat er een 
lijstje van ‘goed’ gedrag is opgesteld (wat een ethische evaluatie impliceert) wordt 
gemakkelijk vergeten.

De tweede optie is om ethische en esthetische oordeelsvorming zoveel mogelijk 
buiten de deur te houden. Normatieve oordelen worden dan vooral gezien als per-
soonlijk en willekeurig. Iemand geeft alleen maar een mening, had je het een ander 
gevraagd dan had je ook een andere mening gekregen. Het is onmogelijk te besluiten 
welke mening een betere kwaliteit heeft. Je kunt er niet rationeel over van gedachten 
wisselen, want dat zou impliceren dat je zou kunnen zeggen dat de ene mening beter 
is dan de andere. Aanhangers van deze school gebruiken vaak het woord ‘subjectief ’. 
Als zo iemand zegt dat iets ‘subjectief ’ is, betekent dat dus dat je er geen aandacht 
aan hoeft te schenken. Sterker: dat je dat eigenlijk niet eens mág doen. Subjectiviteit 
versluiert ‘de’ waarheid. ‘Subjectief ’ is dan een ander woord voor ‘bah’.

Als je maar even nadenkt, zie je direct dat je als arts helemaal niet zonder die 
normatieve oordelen kunt. Je zult je toch in iedere situatie weer moeten afvragen 
of dat wat kan ook goed is om te doen. Ethische en esthetische uitspraken zijn 
ankerpunten. Enerzijds zijn het de bakens waarmee en waartussen we navigeren. 
Anderzijds zijn het belangrijke bronnen van zin. Werken in een vervelend gebouw 
(schone) of met collega’s die niet te vertrouwen zijn (goede), doet afbreuk aan de 
kwaliteit van het bestaan. Maar als je de taal van de normatieve ideeën niet  toelaat 
of serieus neemt, kun je hier niet zinvol over spreken. Ik heb daarom het idee dat 
het negeren van normatieve oordelen veel meer consequenties heeft dan vaak 
gedacht en dan met name op zingevingsgebied. Dat zie je bijvoorbeeld als je kijkt 
naar de verregaande instrumentalisering in de zorg.

Reden 2: de instrumentalisering van alles

De smalle kennisopvatting (alleen ‘objectieve’, empirisch te toetsen uitspraken doen 
ertoe) is volgens mij een van de oorzaken dat er in de zorg veel meer aandacht is 
voor nut dan voor zin. In het kielzog hiervan treedt een reeks van uiteenlopende 
problemen op: van de steeds verdergaande protocollering, het verschuiven van 
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vertrouwen in individuele zorgverleners (ik kan deze arts vertrouwen omdat hij 
zijn vak beheerst) naar systeemvertrouwen (ik kan deze arts vertrouwen omdat hij 
in een systeem werkt waarin hij steeds wordt gecontroleerd en bijgesteld) tot burn-
out en andere vormen van autoagressie.

Dingen die nut hebben, hebben dat met het oog op een bepaald doel. Een 
behandeling is nuttig als het een patiënt beter maakt. In de zorg barst het van de 
middel-doelrelaties. Een belangrijk deel van het werk van een arts bestaat eruit 
om eerst doelen vast of bij te stellen en er vervolgens de juiste middelen bij te zoe-
ken. Meestal zijn die doelen vrij duidelijk. Alledaagse doelen van medisch hande-
len zijn bijvoorbeeld gezondheid verbeteren, lijden voorkomen of verminderen of 
het nastreven van een vreedzame dood [1] en die lijken in de praktijk vaak redelijk 
onproblematisch te fungeren. Hoewel er in de formulering van deze doelen allerlei 
concepten worden gebruikt waarvan de inhoud bij nadere bestudering heel vaak 
niet zo duidelijk blijkt te zijn (Wanneer is iemand ‘gezond’? Wanneer lijdt iemand? 
Moet al het lijden door artsen worden verlicht?).

Een ander interessant en hier veel relevanter aspect van deze doelen is echter 
dat zij niet feitelijk, maar altijd normatief van aard zijn. Het stellen van een doel 
is een normatieve, ethische daad. Als je zegt dat de zorg toegankelijk, betaalbaar 
en voor iedereen moet zijn, dan zitten daar allerlei ethische overtuigingen achter 
(in dit geval dat zorg betaalbaar en voor iedereen toegankelijk moet zijn. Maar wat 
zijn de normatieve doelen als iemand zegt dat zorgprocessen ‘lean’ moeten zijn, 
dat projectdoelen ‘smart’ geformuleerd moeten zijn?). Die normatieve doelen zijn 
de rationale achter de middelen, het antwoord op de vraag waarom we de dingen 
doen zoals we ze doen.

Als die doelen niet of slechts impliciet verwoord zijn, dan loop je het gevaar 
dat je deelneemt aan een goedlopend proces dat verder volstrekt in het luchtledige 
hangt. Je moet bijvoorbeeld een taak uitvoeren, maar waarom precies, dat weet nie-
mand (het invullen van allerlei formulieren waar verder niemand naar kijkt; het 
invullen van formulieren waarvan iedereen weet dat ze toch geen goede informatie 
opleveren). Dit zal vooral het geval zijn in omgevingen waarin men niet heel erg 
gewend is om na te denken over normatieve uitgangspunten of doelen. Bijvoor-
beeld omdat men, zoals studenten geneeskunde, heeft aangeleerd dat normatieve 
kwesties subjectief zijn en er verder niet zo toe doen. Het gevolg daarvan is dat de 
aandacht voor doelen in dergelijke omgevingen wat ondergeschikt raakt en dat 
vooral de middelen het interessantst gevonden worden. Die zijn immers zichtbaar, 
meetbaar en beheersbaar.

Een wantrouwen tegen normatieve uitspraken gaat daarom vaak hand in hand 
met een specifiek type denken: instrumentele rationaliteit. Instrumentele rationali-
teit is oplossingsgericht denken, de vraag hoe je zo goed mogelijk een doel bereikt. 
Dokters zijn instrumentele denkers bij uitstek. En wanneer maak je als dokter een 
rationele beslissing? De criteria die worden toegepast bij de selectie van midde-
len (en de evaluatie ervan) zijn bijvoorbeeld efficiëntie, effectiviteit, kosteneffec-
tiviteit en meetbaarheid [2]. Instrumentele rationaliteit: dat is de wereld van de 
SMART-doelen, de beheersing, de projectplannen en het managen. Dit is de wereld 
waarin steeds gevraagd wordt naar het nut.

Instrumenteel denken is een groot goed. Daarover geen misverstand. Maar het 
blijft denken over instrumenten, middelen die in dienst staan van het bereiken van 
een normatief doel. Deze doelen geven zin aan de middelen. Misschien moet je 

Reden 2: de instrumentalisering van alles



126 Hoofdstuk 12 · Doe het niet! Open brief aan beginnende coassistenten

12

het zo onthouden: louter zinnige dingen hebben geen nut, louter nuttige dingen 
 hebben geen zin. Als je in een huwelijk bij elkaar blijft vanwege het wederzijds nut, 
kun je net zo goed een contract afsluiten. Een huwelijk moet ook zin hebben, goed 
zijn in zichzelf, niet voor iets anders. Geld heeft geen zin, het is louter een middel, 
maar is daarom wel weer buitengewoon nuttig. Doelen en middelen zijn altijd met 
elkaar verbonden. Als die doelen niet duidelijk zijn, niet steeds expliciet worden 
benoemd of onderwerp zijn van discussie, dan kan dat voor het levensgeluk van 
dokters een aantal vervelende gevolgen hebben. Die gevolgen zijn eigenlijk alle-
maal varianten van vervreemding. Het gevoel dat je meer met administratie bezig 
bent dan met patiënten, dat kwaliteitssystemen soms kwaliteit in de weg kunnen 
staan, dat er steeds minder plek is voor niet goed meetbare zinvolle zaken (aan-
dacht, contact, visie), dat je je steeds meer laat leiden door de verwachtingen van 
anderen (360 graden feedback) en dat je uiteindelijk ook niet méér bent dan een 
productiefaciliteit, die om optimaal te kunnen presteren niet teveel uit de pas mag 
lopen en uiteindelijk altijd vervangbaar moet zijn. Want net als alle andere onder-
delen van een rationeel georganiseerd productieproces moeten ook jouw persoon-
lijke prestaties meetbaar, objectiveerbaar, transparant, inpasbaar, beheersbaar en 
manipuleerbaar zijn.

Tot slot: ook het onderwijs is geïnstrumentaliseerd. Geneeskundeonderwijs is een 
typisch voorbeeld van Ausbildung: je wordt iets geleerd om iets te doen. Er is maar 
weinig ruimte voor Bildung, het type onderwijs waarin je jezelf vormt, om op een 
eigen manier in-de-wereld-te-zijn [3]. Bij Ausbildung horen leerdoelen, leertrajecten, 
toetsen, observaties. Het leerproces is controleerbaar en te managen. Bij Bildung is 
dat veel minder het geval. Een filosofiecollege zoals ik dat aan studenten geneeskunde 
geef, heeft altijd deels een Ausbildungscomponent: een student moet weten wat een 
bepaalde filosoof heeft beweerd en waarom. Maar het Bildungselement is in mijn 
ogen minstens zo belangrijk: studenten moeten zich de stof eigen maken, herkau-
wen en internaliseren. Het moet de manier waarop ze naar de wereld kijken beïn-
vloeden. Maar hoe dat per student uitpakt, kan ik van tevoren nauwelijks inschatten 
en al helemaal niet van tevoren als een toetsbaar leerdoel formuleren. Ondanks deze  
‘bezwaren’ is Bildungsonderwijs zeer belangrijk, maar een op ‘objectieve feiten’  
georiënteerde, geïnstrumentaliseerde leeromgeving zal voor dergelijke manieren van 
leren weinig waardering en ruimte hebben. Dat scoort,  letterlijk, niet goed.

Reden 3: verschaaldierisering

André Gide omschreef volwassenen eens als ‘schaaldieren’. Met name in de zorg is er 
denk ik een grootscheeps, ondergronds proces van verschaaldierisering aan de gang. 
Als beginnende coassistent denk je nog een authentieke keuze te hebben gemaakt en 
dat de manier waarop je later je vak zult uitoefenen, een individuele, onvervreemd-
bare expressie is van je diepste ik. Maar ook dit zijn normatieve overwegingen, sub-
jectief, verdacht, dus is er weinig plaats voor zelfrealisatie in de praktijk van alledag. 
Daarnaast is ook de maatschappelijke status van artsen aan erosie onderhevig. Dat is 
lastig als je, zoals veel artsen dat in het verleden hebben gedaan en nog steeds doen, 
jezelf vooral als arts ziet waardoor je arts-zijn in hoge mate je persoonlijke identiteit 
bepaalt. Een ethiek die je al vroeg in de opleiding wordt ingeprent.
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Daardoor vindt volgens mij verstarring plaats, verschaaldierisering, die zich-
zelf vooral uit in groepsvorming en het uitoefenen van sociale druk. Diversiteit en 
individualiteit wordt met het verstrijken van de jaren steeds verder ingeperkt. Een 
eerstejaarsgroep bestaat uit heel diverse studenten. Alle socialisatieprocessen die 
de studenten vervolgens ondergaan creëren vooral uniformiteit. Assistenten gaan 
gedurende hun opleiding steeds meer op de stafleden boven hen lijken, in woord, 
gebaar en kledingstijl. Je kunt gemakkelijk een spelletje doen. De opdracht: raad 
het specialisme. Ga naar het personeelsrestaurant van een ziekenhuis, pik de dok-
ters eruit en let alleen op hun broeken en schoenen. Er zijn heel veel mannelijke 
dokters die in een Volvo rijden, een lichtbruine labrador hebben, drie kinderen die 
zaterdag lekker hockeyen en aan de wand van hun werkkamer (of op hun bureau) 
een foto van het gezin, gemaakt op wintersport of op de zeilboot. De moraal: uni-
formiteit is troef en in wezen ligt alles al vast als je met je coschappen begint: waar 
je gaat wonen, welke auto je gaat rijden, hoeveel kinderen je gaat krijgen en hoe je 
je werkkamer zult inrichten.

Dergelijke socialisatie is vast niet uniek voor dokters alleen en kan meer oor-
zaken hebben dan alleen het moeten stutten van de eigen identiteit. Vooral als je 
werkt in een ziekenhuis wordt je leven bepaald door het ritme en de cultuur van de 
organisatie, net zoals wanneer je in een gevangenis zou zitten of in een verpleeg-
tehuis (de socioloog Erving Goffman muntte hiervoor de term ‘total institutions’ 
[4]). Dat je daarbij dan ook nog een vak hebt waarin je mensen vaak in hun hele 
kwetsbare momenten treft, de verantwoordelijkheden groot zijn, er veel op het 
spel kan staan en de handelingen die je moet uitvoeren eigenlijk nogal merkwaar-
dig zijn (snijden in mensen, lichamelijk onderzoek), dan is het niet heel raar dat 
je vooral je heil zoekt bij mensen die dezelfde achtergrond en ervaringen hebben. 
Maar dat zorgt er weer voor dat de zorg soms ook een wat gesloten karakter heeft.

Dat de traditionele moraal vooral het harde werken en het onaangedaan zijn 
propageert, helpt wat dat betreft niet erg. Ook hier geldt dat gevoelens en norma-
tieve overwegingen als subjectief en dus als niet heel belangrijk worden gezien. 
Problemen zijn vooral jouw problemen, die je zelf op moet lossen, en mogelijk een 
indicatie dat je bij nader inzien toch niet zo geschikt bent voor je vak. Veel dokters 
zullen waarschijnlijk eerder denken dat zij een competentieprobleem hebben dan 
toegeven of bedenken dat hun malaise wellicht een symptoom is van een ongezond 
werkklimaat. Door steeds te verwijzen naar de eigen verantwoordelijkheid kan deze 
manier van denken door organisaties makkelijk worden misbruikt om organisatie-
verantwoordelijkheden uit de weg te gaan. Is het te druk? Dan is het niet te druk, 
maar schort het je aan timemanagementcompetenties, die dan moeten worden 
bijgeschoold. Individuele werknemers worden zo verantwoordelijk gemaakt voor 
zowel hun falen als voor de oplossing ervan – een dubbele verantwoordelijkheid 
die me vaak even onterecht als onrealistisch lijkt [5, 6]. Die werknemers, dokters, 
accepteren dat, gewend als ze zijn aan de machomoraal van ‘hard werken’, welke 
samen met het zeer goed ontwikkelde verantwoordelijkheidsgevoel een ongezonde 
cocktail vormt. Artsen zijn zeer geschikt materiaal om zichzelf uit te laten buiten. 
De absurd hoge frequentie van burn-out onder arts-assistenten is voor mij een 
belangrijke indicatie dat dit ook op grote schaal gebeurt.

Reden 3: verschaaldierisering
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Tot slot

Kun je als arts gelukkig worden van je werk? Misschien. Maar garantie is er aller-
minst. De voortekenen zijn ongunstig. Je kunt als beginnende co misschien beter 
wat anders gaan doen. Dat zou mijn conclusie zijn. Maar bedenk ook: deze obser-
vaties zijn slechts afkomstig van een filosoof en niet van een arts. Ze zijn subjectief 
en gelden dus niet noodzakelijk voor jou, hoogstens voor de anderen. En als dat zo 
is, is er geen reden er verder serieus aandacht aan te besteden.

Het ga je goed!
Menno
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In de geneeskunde draait het om genezen. Zoals het in de materiaalkunde om 
materialen draait en in de aardrijkskunde om het ‘aardrijk’. Dat is zo klaar als een 
klontje. Sinds geruime tijd – ik weet niet hoe lang al – is een tweede trefwoord rele-
vant in de geneeskunde, of misschien is ‘gezondheidszorg’ hier beter op zijn plaats. 
Het trefwoord ‘preventie’. Iedereen begrijpt dat voorkomen beter is dan genezen en 
dus is het logisch dat naast genezen ook voorkomen een centrale rol heeft in de 
gezondheidszorg. In deze korte uiteenzetting wil ik een pleidooi houden voor een 
derde trefwoord in de gezondheidszorg: het trefwoord ‘acceptatie’. Ik geloof dat het 
een belangrijk trefwoord is, dat nog belangrijker gaat worden in het licht van de 
steeds geavanceerder wordende gezondheidszorg. Maar laat ik beginnen met een 
anekdote.

[…] niet té kapot is     |        |

Een vriend van mij is piloot bij een kleine luchtvaartmaatschappij. Ik heb hem 
ooit gevraagd waarom er eigenlijk een piloot in een vliegtuig zit. Die dingen 
vliegen een groot deel van de tijd automatisch. Het leek me dat een piloot bij het 
landen of opstijgen noodzakelijk zou zijn, maar verder niet. “Dat klopt niet”, legde 
mijn vriend uit. “Landen en opstijgen kan in principe wel op de automatische 
piloot. Misschien nu nog niet en vast niet altijd, maar in principe kan dat heus 
wel. De piloot heeft een heel andere rol in het vliegtuig.” Ik was benieuwd.
“Voordat mijn vliegtuig wegvliegt krijg ik een statusoverzicht van het ding: wat 
is er allemaal mee gebeurd de afgelopen tijd; welke reparaties zijn uitgevoerd; 
waar is allemaal naartoe gevlogen enzovoort. Vaak loop ik nog een rondje om 
de kist heen en uiteindelijk moet ik dan beoordelen of het vliegtuig niet té kapot 
is. Ieder vliegtuig is altijd kapot. Ook de vliegtuigen van de grotere, bekende 
maatschappijen. Om mijn vertrouwen in mijn oordeel te laten blijken stap ik zelf 
ook in. Dáárom zit er een piloot in een vliegtuig.”

Dat was een boeiende les. Ik weet niet of het de werkelijke reden vertelt van de aan-
wezigheid van piloten in vliegtuigen, maar daar gaat het even niet om. Mij gaat het 
hier om de uitspraak dat een vliegtuig altijd kapot is. En dat dat niet erg is, zolang 
het niet té kapot is. Blijkbaar accepteren piloten en luchtvaartmaatschappijen dat 
vliegtuigen altijd, minstens een beetje, kapot zijn. Dit type acceptatie kon wel eens 
relevant zijn in de gezondheidszorg.

Ik geloof niet dat men – patiënten en professionals in de gezondheidszorg – 
op dit moment zo relativerend tegen het menselijk lichaam aankijkt, dat men het 
kapot-zijn ervan makkelijk accepteert. Ik baseer dat geloof niet op wetenschappe-
lijke kennis of onderzoek maar simpelweg op basis van een aantal persoonlijke 
ervaringen. Mijn ervaring bijvoorbeeld met de kaakchirurgie.

Sinds enige jaren zit er een flinke tumor in mijn kaak. Hij is niet kwaadaardig  
en er schijnt ook geen verhoogd risico te zijn dat ’ie dat ooit gaat worden, maar 
leuk is anders. Er is een groot gat in mijn kaak geboord waar ik dagelijks een spuit 
met warm water in moet steken. Door regelmatig te spuiten, spoel ik de tumor 
schoon en zo kan ik zijn langzame, gestage groei in toom houden. Naar het 
schijnt.
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De kaakchirurg wil de tumor, of wat er van over is, het liefst verwijderen. Daar-
voor moet mijn kaak opengezaagd worden, restjes weefsel moeten worden verwij-
derd en om te voorkomen dat het ding toch weer terugkomt, moet de opengezaagde 
kaak worden behandeld met een agressief goedje. Van mij hoeft het allemaal niet. 
Zo erg is het nou ook weer niet om iedere ochtend mijn kaak even te spoelen.

“Maar nu word je dagelijks met die tumor geconfronteerd”, reageerde mijn 
kaakchirurg verbaasd, maar ook geïrriteerd. “Dat ding hoort er niet, haal hem 
weg.” Je hoort zijn gebrek aan acceptatie. Kapot is kapot en ook een beetje kapot is 
teveel.

Een tweede persoonlijke ervaring die me suggereert dat het kapot-zijn van ons 
lichaam niet makkelijk wordt geaccepteerd betreft een rondetafelgesprek over de 
gezondheidszorg van de toekomst. Het was een paar jaar geleden en ik zat daar 
samen met een aantal invloedrijke mensen wiens namen u regelmatig in de kran-
ten tegenkomt. Ergens in het gesprek opperde ik voorzichtig dat trefwoord ‘accep-
tatie’, maar ik werd weggehoond. “Acceptatie is voor filosofen. Normale mensen 
accepteren achteruitgang niet. En dat is maar goed ook, want daar hebben we onze 
vooruitgang aan te danken.”

Het kan heus zijn dat acceptatie vooralsnog een irrelevant trefwoord in de 
gezondheidszorg is, maar wacht een paar decennia en dan wordt het, vermoed 
ik, anders. Steeds meer mechanismen achter ziektes worden ontrafeld. We weten 
steeds beter op steeds fijnmaziger, soms zelfs moleculair niveau wat er allemaal 
mis kan gaan in het menselijk lichaam. Als gevolg daarvan bestaat dat wat vroeger 
één ziekte was tegenwoordig vaak uit meerdere ziektes. Een bekend voorbeeld is 
hepatitis. Vroeger één ziekte en nu minstens zes. De bekende A, B en C en tegen-
woordig ook nog D, E en G (F bleek een variant van zo’n andere hepatitis te zijn). 
Zes verschillende mechanismen die stuk voor stuk eenzelfde ziektebeeld opleveren, 
maar die toch echt als verschillende ziektes te beschouwen zijn. Tel daarbij op dat 
geneesmiddelen en behandelmethodes steeds persoonlijker worden en je ziet een 
beeld van een veelheid aan ziektes en een veelheid aan behandelmethodes. De taak 
van de geneeskunde lijkt te gaan exploderen.

Laten we dit beeld even oprekken tot absurde proporties. En laten we veronder-
stellen dat alle miljoenen, misschien wel miljarden processen die in een mensen-
lichaam plaatsvinden, zijn beschreven en begrepen. Dan heeft ieder mens minstens 
tientallen, maar waarschijnlijk honderden processen in zijn lichaam draaien, die op 
de een of andere manier niet helemaal optimaal zijn. Dat kan haast niet anders. En 
die niet-optimale processen zou je dan ziekte kunnen noemen.

Let wel, er is geen perfecte definitie van het begrip ‘ziekte’. Volgens de Wereld-
gezondheidsorganisatie ben je ziek als je niet volkomen gezond bent en ben je 
gezond bij ‘een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk wel-
zijn’. Dat helpt weinig. Er bestaat ook geen handboek dat houvast geeft. Er is geen 
boek De mens zoals die hoort de zijn. Een dergelijk handboek is er overigens wel 
van vliegtuigen, om even terug te komen op de metafoor van daarnet. Vliegtuigen 
zijn ontworpen, maar mensen niet. Er is nauwelijks houvast bij het classificeren  
van lichamelijke processen in de categorieën gezond en ongezond en voor de 
 perfectionistische, of misschien wel de vooruitstrevende mens is het logisch en  
verleidelijk ieder ‘mis-procesje’ als ziekte te bestempelen.
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In een toekomstige wereld, waarin we alles over het menselijk lichaam weten, 
zal iedereen honderden ziektes hebben. Altijd.

Laten we dat eerdere beeld nogmaals tot in het absurde doortrekken. Voor 
iedere ziekte heeft ieder individu een maatoplossing. Slechts werkzaam voor hem-
zelf. Dan moeten voor al die honderden ziektes – die iedereen heeft – honderden 
maatoplossingen gevonden worden. Achter ieder persoon moet een leger aan 
onderzoekers, artsen en farmaceuten staan, mits je ziek-zijn niet accepteert. En 
omdat die onderzoekers, artsen en farmaceuten zelf ook mensen zijn, met ieder 
honderden ziektes, is er sprake van een onmogelijke situatie.

Nou zal de soep niet zó heet gegeten worden, maar de hoofdlijnen van het 
geschetste beeld staat voldoende, vind ik. Wil je ontsnappen aan het scenario 
waarin bijna iedereen in de gezondheidszorg werkzaam is, dan zie ik maar één 
mogelijkheid: acceptatie. Acceptatie van de imperfectie van het menselijk lichaam.

Ons lichaam is altijd kapot. Minstens voor een beetje. De pragmatische vraag 
moet zijn of het niet té kapot is.
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In Nederland is het vertrouwen in de dokter groot, blijkt uit onderzoek. Dat dit 
niet vanzelfsprekend is blijkt uit de langzame afname van het vertrouwen de laat-
ste 15 jaar [1]. Daarmee heeft de medische professie een belangrijke opdracht: het 
behouden of (terug)verdienen van het vertrouwen van de samenleving. Individueel 
en collectief vraagt dit om actie van artsen. Wat die actie precies is, is aan veran-
dering onderhevig. Van artsen van nu worden andere dingen verwacht dan van 
collega’s dertig of zelfs drie jaar geleden. Anno 2018 verwachten patiënten bij-
voorbeeld dat dokters hen een stem geven in de besluitvorming van diagnostiek 
en behandeling, dat dokters helder communiceren mocht er onverhoopt een fout 
worden gemaakt en dat ze soms ook online beschikbaar zijn voor vragen. De pro-
fessie onderhandelt in feite continu met de samenleving over het tegemoetkomen 
aan de verwachtingen die er bestaan en sluit een zogenaamd sociaal contract met 
die samenleving over het waarmaken ervan. In deze bijdrage betoog ik dat het 
actuele sociale contract pas kan worden gerealiseerd als professionele waarden en 
 persoonlijk leiderschap weer bovenaan de prioriteitenlijst van dokters komen te 
staan. Daarmee zeg ik in feite ook dat dokters, en de zorginstellingen waarin ze 
werkzaam zijn, deze zaken de afgelopen decennia – in meer of mindere mate – uit 
het oog zijn verloren. Sterke maatschappelijke krachten hebben hier mijns inziens 
voor gezorgd of tenminste aan bijgedragen. Op enkele dominante krachten zal ik 
reflecteren. Het goede nieuws voor de dokter is dat (hernieuwde) aandacht voor 
professionele waarden en persoonlijk leiderschap hem (weer) naar de bezieling 
voor het artsenvak, vitaliteit en geneesplezier zal leiden.

Vertrouwen en waarden

Zoals gezegd, gelukkig is het vertrouwen in de medische professie groot. Dit is 
van niet te onderschatten waarde. Vertrouwen in de dokter is de ruggengraat van 
goede zorg en van een goede gezondheidszorg. Vertrouwen is immers de basis van 
de arts-patiëntrelatie. In deze relatie is de patiënt de hulp vragende, afhankelijke 
en per definitie kwetsbare partij. Die patiënt kan niet anders dan zich overgeven 
aan de dokter die wordt geconsulteerd; aan diens vakinhoudelijke deskundigheid 
en vaardigheden, integriteit, bescheidenheid, zelfkennis en kennis van het zorg-
systeem waarbinnen de patiënt zich beweegt. De inherente kwetsbaarheid en  
vereiste overgave maken de arts-patiëntrelatie per definitie asymmetrisch. De enige 
manier om deze asymmetrie te overwinnen is door vertrouwen.

Nadenkend over vertrouwen in dokters kom ik tot drie punten. Ten eerste, het 
vertrouwen van de patiënt in de eigen dokter wordt in grote mate bepaald door het 
vertrouwen in de medische professie als collectief. Het is voor patiënten een gerust-
stellende – inderdaad een vertrouwenwekkende – gedachte dat artsen elkaar in de 
gaten houden, elkaar bijscholen en bijsturen en soms elkaar de maat nemen of zich 
laten toetsen door externe partijen. Het vertrouwen in de professie straalt af op de 
individuele arts, die de patiënt consulteert. Omgekeerd geldt dat indien het collec-
tief onvoldoende vinger aan de pols houdt of ingrijpt in geval een collega onder-
maats functioneert, dat effect heeft op het vertrouwen van de patiënt in de dokter.

Dit laat onverlet dat de patiënt niet met de medische stand, maar met zijn dok-
ter in de spreekkamer zit. Dit brengt me op het tweede punt. De patiënt wil erop 
kunnen vertrouwen dat die individuele dokter een competente en empathische  
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professional is. Maar dat niet alleen. Juist omdat de patiënt kwetsbaar is en hulp 
vraagt, doet het ertoe wat voor mens er tegenover hem zit. De mens achter – of 
beter in – de professional bepaalt mede de mate waarin patiënten hem hun vertrou-
wen durven en willen geven. Het derde punt komt dan neer op de vraag in ‘welk  
mens’ patiënten het meeste vertrouwen stellen. Mijn eigen reflectie is dat ver-
trouwen gestoeld is op gedeelde waarden tussen twee mensen. Als mensen elkaar  
(her)kennen op het niveau van hun waarden geeft dit een vertrouwd gevoel. Ook 
voor het vertrouwen in dokters is de waarde van waarden groot. Als dokters zich 
houden aan hun professionele waarden, die waarden naleven of beter nog voorleven,  
dan resulteert dat niet alleen in de best mogelijke zorg voor patiënten, maar ook  
in het grootst mogelijke vertrouwen van patiënten in artsen. Dat zijn twee redenen 
waarom professionele waarden gerevitaliseerd mogen worden. Eigenlijk bedoel ik 
daarmee de eed van Hippocrates weer eens uit het stof halen, als  inspiratiebron, 
leidraad en persoonlijke toetssteen. De Federatie van Medisch Specialisten brengt 
aan het begin van haar visiedocument ‘Medisch Specialist 2025’ de integrale tekst 
van de eed weer in herinnering [2]. In het verlengde ervan wordt een ambitieus 
toekomstbeeld geschetst waarin (gerechtvaardigd) vertrouwen centraal staat.

Regels zijn geen waarden

“When values are weak, rules are not sufficient; when values are strong, rules 
are not necessary.” Met deze woorden raakt kinderarts en kwaliteitsdeskundige  
D. Berwick aan de grote betekenis van waarden in de gezondheidszorg. De ruime 
aandacht die er thans bestaat voor waarden in de samenleving, de politiek en (dus  
ook) de zorg zou wel eens te maken kunnen hebben met de ervaring van velen 
dat we leven in een werkelijkheid waarin waarden soms vervangen lijken (te kun-
nen worden) door regels. Maar, op regels is het lastig vertrouwen bouwen. Voor de 
meeste mensen geldt dat hun trouw aan regels vele malen kleiner is dan hun trouw 
aan hun persoonlijke en professionele waarden; trouw aan hun identiteit. Ook 
voor dokters geldt dat niet de regel diens professionaliteit dicteert, maar de (aan 
de regel) onderliggende waarden van waaruit hij werkt. Hoewel deze professionele 
waarden als zodanig niet zichtbaar zijn, is de performance die daaruit voortkomt 
dat wel. In het dagelijks handelen van de arts wordt zichtbaar of diens functioneren 
is verankerd in de professionele waarden, zoals ooit opgeschreven door een wijze 
Griekse arts en nog steeds leidend voor de moderne dokter.

Persoonlijk leiderschap

Omdat de vertaling van waarden naar zichtbaar gedrag groot en mogelijk te 
abstract is, bieden de drie pijlers van professional performance een concrete tussen-
stap. De drie pijlers introduceerde ik eerder als het continu streven naar excellen-
tie, het handelen vanuit medemenselijkheid en het afleggen van rekenschap [3]. Als 
drietal beschrijven ze wat het vraagt van dokters om zowel te handelen als een goed 
arts en een goed arts te zijn (zie .kader).

Persoonlijk leiderschap
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Kenmerken van de drie pijlers van professional performance
1. Streven naar excellentie Intrinsieke motivatie resulteert in de best mogelijke 

performance; bescheidenheid levert goede relaties met patiënten en 
collega’s en voorkomt een tunnelvisie en andere valkuilen zoals ‘jumping 
to conclusions’; verbeteringsgericht zijn betekent (kritisch) blijven kijken 
naar het eigen functioneren en behaalde prestaties en het continu zoeken 
naar nieuwe manieren van handelen om groei en aanpassing mogelijk te 
maken en stilstand te voorkomen; toegewijd zijn aan kennis – in de vorm van 
wetenschap, onderwijs of beleidsevaluaties – komt direct ten goede aan 
patiënten: alles wat vandaag wordt geleerd, kan morgen worden toegepast.

2. Handelen vanuit medemenselijkheid Kijken met en handelen vanuit 
het hart. Het betekent het ontwikkelen van empathie, het zowel cognitief 
als affectief kunnen inleven in anderen en compassie, het handelen ter 
verlichting van de pijn van een ander. Het vraagt erom de patiënt als mens te 
kunnen zien. Medemenselijk handelen veronderstelt dat de arts de zorg voor 
zijn eigen welzijn serieus neemt.

3. Afleggen van rekenschap Vertrouwen behouden door het naleven van 
professionele waarden (de eed van Hippocrates), richtlijnen en afspraken; 
het meewerken aan (zinvolle) registraties; het participeren in kwaliteits-
toetsing en -verbetering; het helpen voorkomen van onnodige zorg. 
Verantwoording afleggen over het meetbare en het merkbare.

Het erkent en onderstreept dat de professional en de mens beide ‘present’ moeten 
zijn voor het kunnen bieden van goede zorg. De arts van nu en van de toekomst, 
moet voor het bieden van zijn best mogelijke performance, en daarmee de best 
mogelijke zorg, deze drie pijlers van professional performance omarmen. Elke arts 
zal zich moeten zien te verhouden tot elk van de pijlers. Daarmee bezig zijn, noem 
ik persoonlijk leiderschap.

Persoonlijk leiderschap is belangrijk om twee redenen. Ten eerste is het goed 
voor de dokter zelf. Het maakt het werk en het leven een stuk rijker, relevanter, 
leuker en bevredigender. Persoonlijk leiderschap stelt een persoon in staat om 
vaker regisseur te zijn van het werk, de werkomgeving en van zichzelf. Het maakt 
dat vitaliteit en (genees)plezier behouden blijven. Ten tweede is persoonlijk leider-
schap, zoals reeds betoogd, voorwaardelijk voor doktersperformance en dus voor 
patiënten. Persoonlijk leiderschap helpt bij het maken van die keuzen, die het 
meest effectief en efficiënt bijdragen aan goed functioneren.

Leiderschap in het algemeen krijgt veel aandacht. Er is blijkbaar behoefte 
aan, vooral aan goed leiderschap. In de kringen van dokters gaat het meestal 
over medisch leiderschap. Er zijn vele initiatieven – denk aan het platform voor 
medisch leiderschap [4], het definiëren van leiderschapscompetenties voor dokters 
[5], het organiseren van leiderschapstrainingen – die dokters (terug) in the lead 
willen plaatsen. Wat dat precies betekent is niet altijd duidelijk, maar over één ding 
is men het wel eens: de basis van alle leiderschap is persoonlijk leiderschap.
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Tegenkrachten

Tijd en context zijn belangrijk als professionele waarden moeten worden vertaald 
naar de dagelijkse zorgpraktijk. In dit hier en nu, in de huidige context, wordt het 
artsen soms erg lastig gemaakt om het commitment aan de drie pijlers goed in de 
praktijk te brengen en daarmee optimaal te functioneren en presteren. In de hui-
dige samenleving is een aantal krachten merkbaar die goede performance poten-
tieel tegenwerken. Voor persoonlijk leiders is het belangrijk om ze te herkennen 
zodat ze hen niet overvallen, maar slechts opvallen en desgewenst proactief hande-
len mogelijk maken. Drie van deze tegenkrachten benoem ik kort: de verzakelij-
king, de versnelling en de individualisering.

Verzakelijking

Sinds eind vorige eeuw heeft het marktconstructivisme een grote vlucht genomen 
in onze samenleving. ‘De markt’ is nu alomtegenwoordig en wordt bovendien vaak 
in één adem genoemd met managementcontrole [6]. De zorg is in deze ontwikke-
ling niet buiten schot gebleven. Door de dominantie van ‘planning en profijt’ zijn 
zorginstellingen verworden tot bedrijven. Veel gesprekken gaan over groei, fusie 
of schaalvergroting, productietargets, efficiencywinst, winstreserves, rendemen-
ten, ranglijsten of reputatierisico’s. Voor de meeste artsen van nu geldt dat zij niet 
bedrijfskundig geschoold zijn, terwijl wel van hen wordt verwacht dat ze ook in 
zakelijk termen meedenken over de realisatie en consequenties van ‘hun zorgin-
stelling als business’. In de ziekenhuissector is de noodzaak hiertoe nog groter door 
de primair financieel gedreven komst van medisch-specialistische bedrijven. De 
meer bedrijfsmatige benadering heeft de sector goede dingen gebracht, zoals een 
doelmatigere organisatie van zorg, digitalisering van informatie en communicatie, 
transparantie in diensten, processen en resultaten, meer aandacht voor (controle  
van) veiligheid en kwaliteit van zorg, meer aandacht voor de behoeften van de  
patiënt en minder tolerantie voor onredelijk deviant gedrag van individuen. Dokters  
hebben hieraan positief bijgedragen. De verzakelijking heeft echter ook een ‘andere 
kant’ voor hen en overigens ook voor andere zorgprofessionals. Men ervaart onder 
andere een toegenomen productie- en regeldruk, een dwingend regime van vinken 
en verantwoorden, dominante rigide systemen, een sturing op extrinsieke motiva-
tie en soms een terreur van transparantie.

Het is niet overdreven om te zeggen dat het voorop stellen van markt- en 
managementideologieën in de gezondheidszorg de beroepsuitoefening ingrijpend 
heeft veranderd. In termen van de Duitse filosoof Habermas is het doelrationeel 
handelen in onze tijd dominant [7]. De doel-middelenrationaliteit is overwegend 
werkzaam als ‘het systeem’ en resulteert in een systeemwereld, waarin vooral het 
meetbare en het gestandaardiseerde telt. Habermas zet deze gecreëerde systeemwe-
reld tegenover de echte leefwereld, waarin het leven zich niet altijd voltrekt volgens 
voorbedachte logica. Deze leefwereld functioneert dankzij de communicatieve 
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rationaliteit: de ongeschreven regels, het klimaat, de (onuitgesproken) ideeën en 
overtuigingen en de praktijkkennis die elke zorgprofessional bij zich draagt maar 
in geen enkel protocol terug te vinden is. De twee werelden gaan idealiter hand 
in hand, waarbij de leefwereld de systeemwereld mogelijk maakt. Mensen bepalen 
immers of, wanneer en hoe systemen worden aangewend. Of niet?

Habermas signaleert dat systemen niet langer in de leefwereld lijken inge-
bed te zijn, maar de leefwereld beginnen te domineren. Dit leidt tot pathologieën 
in de zorg en de maatschappij, want de systeemwereld vereist niets minder dan 
 gehoorzaamheid of compliance. Volgens KPMG-Plexus participeert een gemid-
deld ziekenhuis in Nederland in 47 kwaliteitsregistraties en 19 keurmerken [8]. Het 
handelen van de professional wordt steeds vaker voorgeschreven door het kwali-
teitshandboek, de agenda, het protocol, het dashboard, het planningssysteem of 
het format van het elektronisch patiëntendossier. Het systeem bepaalt. Het systeem 
regeert. Habermas spreekt van de ‘kolonisering van de leefwereld’ door systemen en 
kwalificeert het als de crisis van de moderne maatschappij [7]. Dat zorgprofes sionals 
hier, eufemistisch gezegd, ‘last van hebben’ illustreert journalist Jef Poortmans  
overtuigend in zijn bijdrage in De Groene Amsterdammer (7 december 2016)  
getiteld ‘Drie maal daags een pijnschaal’. Hij citeert bijvoorbeeld een neurochirurg  
die zegt: “Als ik vroeger op de afdeling kwam, hoorde ik van de verpleging naar 
welke patiënten ik moest kijken omdat ze pijn hadden bijvoorbeeld. Als ik nu  
binnenkom, vragen ze me om de medicatie juist in de computer in te voeren. De  
aandacht is volledig verschoven van zorg voor de patiënt naar zorg voor het systeem.”

Het gevaar van te eenzijdig gericht zijn op systemen is dat het professionele 
oordeelsvermogen en inzicht in de verdrukking komen. Het professionele waarne-
men en beoordelen worden verdund, en in mijn ogen verarmd, tot de toepassings-
vraag van een protocol of regel of de compliantie aan een systeem. Het gaat dan 
niet meer om de bedoeling voor de patiënt, maar om het doel van de systeembou-
wers en regelmakers. In ultimo verwordt zorg dan tot het netjes doorlopen van een 
stappenplan; zelfs morele beslissingen hoeven niet meer te worden genomen, want 
ook die zitten in het systeem ingebouwd.

Als dat de essentie van de medische professie wordt, raken dokters – en de 
samenleving – iets fundamenteels kwijt. Systemen kunnen hooguit ondersteunen 
bij het zorgen dat iets gebeurt, zorgen voor iemand vraagt om meer dan het volgen 
van regels en systemen. Professionaliteit vereist wijsheid, verstandigheid, reflectie, 
onderscheidingsvermogen, inzicht en gewogen besluiten. Goede zorg kan niet zon-
der deze kwaliteiten, ze kunnen het verschil maken tussen goede en slechte zorg, 
tussen leven en dood.

Versnelling

Het markt- en managementdenken gaat hand in hand met de toegenomen snelheid 
van werken en leven. De (gedigitaliseerde) communicatie is continu en sneller dan 
ooit tevoren. Er wordt van ons mensen verwacht dat we voortdurend ‘aan staan’. 
De Belgische filosoof Ignaas Devisch beschrijft in zijn boek Rusteloosheid de twee 
culturele dimensies die deze versnelling aanjagen [9]. Ten eerste is er de dimen-
sie van de vermeerdering, het ontstaan van de multiple choice society. Het aantal 
opties neemt toe en we reageren daarop door ook meer te doen. Volgens Devisch 
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vanuit de veronderstelling dat dat ons leven zal verrijken. De tweede dimensie is 
die van de verdichting: omdat we meer doen, en de tijd niet toeneemt, moeten we 
ons leven compacter organiseren. Het gevolg hiervan is dat de tijd ‘obees’ wordt: de 
beschikbare tijd wordt volgepland en er wordt – nog meer – op doelmatig werken 
gestuurd. Minder vergaderen, minder face-to-facevergaderen (dat scheelt immers 
reistijd), kortere consulten en vaker lunchen achter de computer. Kortom, tijd is 
een schaars ‘product’ geworden. We zeggen ook tijd is geld en omdat onze samen-
leving gericht is op steeds meer geld, wordt er van eenieder verwacht dat we ‘meer 
uit onze tijd halen’. Meer patiënten zien, meer OK’s doen, meer e-mails beantwoor-
den. Dat dit de (werk)druk verhoogt, is een logisch gevolg en dat dit leidt tot meer 
overspanning, distress en uiteindelijk burn-out van dokters en andere zorgprofes-
sionals is evenzeer niet verwonderlijk. Onderzoek bevestigt steeds weer dat te veel 
werkstress resulteert in aantoonbaar minder veilige zorg, een lagere kwaliteit van 
zorg en minder tevreden patiënten [10].

Het lijkt erop dat in onze samenleving de tijd alleen nog beleefd kan worden als 
kloktijd, uit te drukken in minuten, weken en jaren. Deze kloktijdmentaliteit staat 
ware professionaliteit soms in de weg. Het slechtnieuwsgesprek past nu eenmaal 
niet altijd in de vooropgestelde planning, waarlijk gedeelde besluitvorming met 
de patiënt vraagt mogelijk om meer bespreektijd en het komen tot een gewogen 
professioneel oordeel over een complexe patiënt in een multidisciplinair overleg 
gedijt waarschijnlijk niet in een pressure cooker. Ware professionaliteit vraagt niet 
om minuten of uren, maar verlangt het juiste moment, de juiste maat. Het verdient 
erkenning dat professionaliteit niet zonder wikken en wegen kan en dat profes-
sionals vaker moeten kunnen meebewegen met wat is en zich aandient. Ongeacht 
het aantal minuten dat beschikbaar is gesteld. Naar dit subjectieve tijdsbesef wordt 
verwezen als we spreken over ‘quality time’, de ‘afwezige tijd’ waarin de uren onge-
merkt voorbijvliegen en deliberatie boven acceleratie gaat. De mentale toestand die 
hierbij past, is het door de Amerikaanse psycholoog Csikszentmihalyi geïntrodu-
ceerde fenomeen flow, waarin de persoon volledig opgaat in zijn bezigheden – tot 
het punt dat mens en taak samenvallen – en functioneert op de toppen van zijn 
kunnen [11]. Uiteindelijk prefereren mensen deze manier van (tijdsbe)leven boven 
het leven bij de klok. Herman Koch verwijst hiernaar in zijn boek Makkelijk Leven 
(2017) wanneer hij de Russische dichter Ivan Toergenjev citeert: “De tijd (is alge-
meen bekend) vliegt soms als een vogel en kruipt soms als een worm, maar het 
gaat de mens bijzonder goed als hij zelfs niet merkt of hij snel of langzaam voorbij-
gaat.”

Voor mijn geestesoog verschijnen twee beelden: het beeld van de zandloper (de 
kloktijd) en dat van de weegschaal (de juiste, gewogen tijd). De moderne genees-
kunde moet plaats bieden aan beide. Helaas wordt het tekort aan het laatste alom 
gevoeld.

Individualisering

De samenleving is geëmancipeerd naar een wereld waarin het gaat om individua-
liteit, vrijheid en gelijkheid. Volgens de Franse filosoof Marcel Gauchet beleven we 
thans zelfs onze ultieme vrijheid [12]. Deze individuele vrijheid hebben we verwor-
ven door vele van onze traditionele ‘leiders’ los te laten, zoals religies, hiërarchie 
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en de autoriteit van instituties. Zelfs de kerk als normgever en morele gids is weg-
gevallen. De positieve kant van de individualisering is dat mensen weer regisseur 
zijn van hun eigen leven. We kunnen onze eigen koers uitstippelen, onze dromen 
najagen, ons leven organiseren en ons hart volgen. Gesteund door de technolo-
gische ontwikkelingen kunnen we met behulp van wearables onze eigen gezond-
heid monitoren. Mochten we onverhoopt toch ziek worden, dan kunnen we kiezen 
waar, bij wie en hoe we onze zorg willen ontvangen, of juist niet willen ontvangen.

Helaas zien we ook een andere kant van de individualisering: de verharding. 
Media overspoelen ons met voorbeelden hiervan. Ze toont zich in de vorm van 
‘verhuftering’ – toenemend ongepolijst of asociaal gedrag, soms zelfs verdedigd 
vanuit de vrijheid van meningsuiting – of van een verruwde cultuur van ‘ieder voor 
zich’, waarin de eigen verantwoordelijkheid wordt verheerlijkt, mensen vaker het 
eigen belang vooropstellen en minder bereid zijn rekening te houden met de ander. 
De verheerlijking van het individu en de nadruk op de zelfredzaamheid kan bete-
kenen dat als het je niet lukt om je leven en je gezondheid op orde te houden, je 
voor lui, zwak of mislukt wordt aangezien. Voor je het weet, tel je niet meer mee in 
deze samenleving, ben je waardeloos geworden. We verheerlijken succes, jeugdig-
heid en kracht. Dat maakt de discussie over het voltooid leven ook zo lastig, want 
ouderdom wordt in onze samenleving niet gewaardeerd. Niet toevallig worden 
eenzaamheid en verveling door chirurg Atul Gawanda in zijn bestseller Sterfelijk 
zijn de plagen van het verpleeghuisbestaan genoemd [13]. Gauchet, en ik ben het 
met hem eens, ziet het als onze actuele opdracht om te leren omgaan met onze ver-
worven vrijheden. Veel mensen worstelen hiermee. Psychiater en auteur van het 
boek Wie wij zijn, Frank Koerselman, ziet dat de mens uit balans is: mensen breed 
in de samenleving voelen zich niet gehoord en begrepen [14]. Hij signaleert dat 
individuen alleen zijn komen te staan in een kale wereld.

De eeuwenoude artseneed, waaraan alle artsen trouw zweren of beloven, begint 
met een persoonlijke verklaring van de arts van toewijding aan zijn medemens. 
Mijn eigen ervaring is dat in gesprek met artsen over hun professional performance 
het handelen vanuit medemenselijkheid steevast door hen wordt beschouwd als 
het hart van hun arts-zijn en hun beroepsuitoefening. Niet zelden wordt gespro-
ken over ‘roeping’, ‘de reden om geneeskunde te gaan studeren’, ‘de reden om het 
zware vak vol te houden’ en andere woorden van gelijke strekking. Door de eer-
dere beschreven tegenkrachten ‘verzakelijking’ en ‘versnelling’ is er binnen de 
zorg echter steeds minder ruimte beschikbaar voor de menselijke kant, voor per-
soonlijke aandacht, empathie en compassie. Het zijn in de gezondheidszorg geen 
zaken meer waarvoor dokters worden gewaardeerd: er ‘bestaat geen DBC voor’ 
en dus dreigt de zorg ze kwijt te raken. Meerdere studies rapporteerden al dat het 
empathisch vermogen van artsen afneemt tijdens studie- en opleidingstijd en dat 
dit een negatief effect heeft op de kwaliteit van de patiëntenzorg [15–17]. Ameri-
kaans onderzoek laat bovendien zien dat hoewel 76 % van de artsen en 85 % van de 
patiënten zeggen compassie zeer belangrijk te vinden voor een succesvolle behan-
deling, slechts iets meer dan de helft van hen meent dat in de huidige gezond-
heidszorg compassievolle zorg wordt verleend [18]. Professionaliteit en goede 
performance vereisen het bestaan en de erkenning van de waarde van een arm om 
de schouder, een moment van stil samenzijn, van professionele nabijheid. Voor het 
echte contact. In het eerdergenoemde visiedocument van de Federatie van Medisch 
Specialisten staan medemenselijkheid en compassie meermaals genoemd als 
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onmisbaar voor de zorg van de toekomst [2]. De erkenning van de unieke patiënt 
vraagt om dokters met een warm hart. De moderne medisch specialist treedt zijn 
patiënten tegemoet van mens tot mens, aldus het visiedocument. Uiteraard geldt 
dit voor alle dokters.

Medemenselijkheid en compassie moeten weer bovenaan de professionele 
prioriteitenlijst komen. Dat vraagt om aanpassingen in de organisatie en finan-
ciering van de zorg en in de manieren van samenwerken. Het vraagt misschien 
ook om een dialoog over de opleiding van een nieuwe generatie dokters en, meer 
fundamenteel, over de kerntaken van artsen. Het gedrag van rolmodellen en het 
erkennen van en gezamenlijk reflecteren op emotionele ervaringen zijn belang-
rijke activiteiten om het tij van deprofessionalisering en dehumanisering te keren. 
Hiervoor komt gelukkig steeds meer aandacht. Zelfs in de landelijke media is het 
onderwerp van gesprek. ‘Ook artsen hebben gevoel’ kopte de titel van een recente 
bijdrage in de Volkskrant (15 juli 2017).

Atul Gawanda beschrijft in Sterfelijk zijn hoe hij als arts en chirurg is opgeleid 
met de taakopvatting te zorgen voor gezondheid en de dood te bestrijden [13]. In 
de loop van zijn professionele leven komt hij echter tot het inzicht dat de opdracht 
van artsen veel groter is dan dat, namelijk het welzijn van mensen mogelijk maken. 
Welzijn gaat niet over de dood bevechten maar over de redenen van mensen om te 
leven. De taak van dokters verandert daarmee radicaal. Dokters (en hun instellin-
gen) zijn er dan om mensen te helpen omgaan met hun beperkingen. In de nieuwe 
definitie van positieve gezondheid ligt deze gedachte ook besloten; gezondheid 
is niet langer louter de fysieke gezondheid, maar omvat ook de mentale, sociale, 
emotionele en spirituele gezondheid van mensen. In de nieuwe tijd hebben dokters 
daarom ook een rol als adviseur en coach van patiënten [2].

Wat is er met de dokter gebeurd?

We leven in een samenleving die verzakelijkt, versnelt en verhardt en de gezond-
heidszorg – als onderdeel van de samenleving – gaat vanzelfsprekend in deze 
ontwikkelingen mee. De vraag in de titel van dit boek ‘Wat is er met de dokter 
gebeurd?’ kan worden gelezen alsof dokters deze grote veranderingen in de zorg 
‘maar over zich heen hebben gekregen’. Dat is niet zo natuurlijk. Dokters zijn 
gewild of ongewild mede-eigenaar van genoemde ontwikkelingen. Ze juichen 
ze toe (“Ik maak dat het gebeurt!”), ze proberen ze te bestrijden (“Ik laat het niet 
gebeuren.”) of ze lopen ervoor weg (“Het is toch met mij gebeurd.”). Voor welke 
positie men kiest, wordt mede bepaald door het belang dat men hecht aan het 
leven naar of vanuit de eigen persoonlijke en professionele waarden. Het doen 
herleven van de artseneed, zoals benoemd aan het begin van dit hoofdstuk, speelt 
daarom een grote rol in deze positionering. Afhankelijk van de gekozen positie zal 
de vraag naar het resultaat, de staat van de gezondheidszorg en de geneeskunde in 
2018, positiever of negatiever worden beantwoord. Of de beroepsgroep, samen met 
de zorgstellingen waarin haar leden werkzaam zijn, uiteindelijk succesvol kan zijn 
in het ombuigen van de in mijn ogen onwenselijke bewegingen van deprofessiona-
lisering en dehumanisering, vraagt van individuele dokters naast waardengedreven 
functioneren ook om persoonlijk leiderschap: het in de praktijk brengen van het 
streven naar excellentie, handelen vanuit medemenselijkheid en het afleggen van 
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rekenschap. Feit blijft immers dat patiënten anno nu erop willen (kunnen) vertrou-
wen dat hun dokter zorg biedt die zowel in technisch als in medemenselijk opzicht 
van hoog niveau is. Van sommige dokters vraagt dit mogelijk weinig aanpassing in 
hun professionele doen en zijn. Voor een deel van de beroepsgroep echter zal het 
gaan om fundamentele veranderingen in houding, denken en praktijkvoering om 
de balans tussen ziel en zakelijkheid te herstellen.
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“Natuurlijk is er vooruitgang in de geneeskunde”, zei mijn huisarts. Hij hield van 
mijn schaarse bezoekjes, omdat die hem de kans gaven filosofisch even lekker uit te 
pakken. “Als je thuis blijft, duurt zo’n griepje zeven dagen. En als je naar mij komt 
duurt het maar een week.” Daarbij stak hij triomfantelijk eerst zeven en daarna 
één vinger op. Sardonisch voegde hij er aan toe: “En aan het eind ga je dood; hoe  
dan ook.”

Hij was een goede huisarts. Hij begreep wat mensen van een dokter verwachten. 
Helaas is hij zelf niet oud geworden. Tijdens een vakantie werd hij op een Franse 
camping voor zijn tent door de bliksem getroffen. Zulke dingen verzin je niet.

Vooruitgang

Een enorme reeks grote wetenschappelijke ontdekkingen heeft tussen ongeveer 
1860 en 1960 gezorgd voor een totaal verstoord begrip van vooruitgang in ons den-
ken over ziekte en gezondheid. Tot 1860 werd bijna 30 % van de mensen niet ouder 
dan vier jaar. Kindersterfte was enorm en dat was altijd al zo. Ook volwassenen  
gingen gemakkelijk, snel en veelvuldig dood. Maar met de ontdekking van virus-
sen, bacteriën, schimmels, hygiëne en penicilline steeg de levensverwachting zó 
enorm dat we inmiddels vertrouwd beginnen te raken met extreem lange levens, 
waarin de omgang met chronische ziekten een dagelijkse gewoonte zal worden. 
Die turbulente ontwikkelingen, aangedreven door die constante stroom weten-
schappelijke ontdekkingen en bijbehorende technologische vernieuwingen, hebben 
gezorgd voor een tamelijk naïef, lineair, eendimensionaal en ongelimiteerd voor-
uitgangsideaal. Meer is meer, en meer is beter, en dat geldt voor ieder domein van 
het menselijk bestaan. Het recept is simpel en ogenschijnlijk onverwoestbaar suc-
cesvol. Als je iets wilt verbeteren, om het even wat, zorg dan dat de wetenschap er 
zich mee gaat bemoeien. Of het nu om sportschoenen, internetbankieren, duur-
zame katoenproductie, astma of dementie gaat: zodra de wetenschap het probleem 
aanpakt, zal iedere hindernis veranderen in een oplosbare uitdaging. Zo niet nu, 
dan morgen of volgend jaar. In ieder geval binnen afzienbare tijd en sneller dan 
verwacht.

Dit ongebreidelde vooruitgangsgeloof heeft wat mij betreft in de medische 
wereld een behoorlijk bizar hoogtepunt bereikt in het werk van de Amsterdamse 
gerontoloog Andrea Maier, die veroudering graag herdefinieert als een ziekte die te 
genezen is.

Abstracte praat

De gezondheidszorg is een lelijke abstractie waarover we veelvuldig en gemakkelijk 
spreken terwijl niemand een goed idee heeft van waar dat woord naar verwijst. René 
ten Bos zou het wellicht een ‘hyper-object’ noemen, een object dat zo groot is dat we 
er geen grip op kunnen krijgen [1]. Ik heb het liever over een abstractie – een woord 
dat veel mensen op veel verschillende manieren gebruiken door aan iets concreets te 
denken en dat dan tegelijkertijd te beschouwen als zomaar een particulier voorbeeld 
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van iets algemeens. Als je ziek bent, dan denk je bijvoorbeeld aan griep, reuma of 
een gebroken been. Dat zijn typische ziektes met typische eigenschappen. Je hebt 
niet altijd koorts als je ziek bent – dat is toevallig bij griep zo –, maar je voelt je wel 
altijd beroerd. Je hebt niet altijd chronische pijn – dat is toevallig bij reuma zo –,  
maar je wordt wel altijd gehinderd in je alledaags functioneren. Er is niet altijd een 
concreet onderdeel dat kapot is – dat is toevallig bij een gebroken been zo –, maar er 
is wel altijd sprake van een disfunctionerend lichaam.

De gezondheidszorg is een vergelijkbare abstractie. Het is geen object, geen 
zaak, maar een woord dat veel mensen op verschillende manieren gebruiken door 
aan iets concreets te denken en dat dan tegelijkertijd te beschouwen als zomaar een 
particulier voorbeeld van iets algemeens. En waar denken die mensen dan zoal 
aan? Aan het ziekenhuis waar ze op bezoek gingen bij een oom die een hartinfarct 
had gekregen. Of aan de bus die bij je in de buurt langskomt en waar je heen moet 
voor een mammogram. Of aan oude mensen die in een verzorgingshuis een pyja-
madag hebben en uren met een volle luier in hun rolstoel zitten, omdat er onvol-
doende personeel is. Of aan de wijkverpleegster die vier keer per dag de ogen komt 
druppelen van je moeder, die nog op zichzelf woont. Of aan de dokter die vroe-
ger nog gewoon thuis op visite kwam als je de bof of de mazelen had, maar die 
je nu niet eens meer aan de telefoon krijgt, omdat de doktersassistente een triage 
uitvoert en de POH je oren uitspuit. En natuurlijk denk je aan uitzendingen van 
het Journaal, waarin verteld wordt over de verhoging van het eigen risico en over 
de zorgverzekeraars die wurgcontracten opleggen aan diëtisten, fysiotherapeuten, 
enzovoorts.

Als we het over de gezondheidszorg hebben, dan hebben we het in feite over 
ons spreken over de gezondheidszorg. En in dat spreken is iets gebeurd, sinds de 
jaren zestig van de vorige eeuw.

Anonieme praat

De vinger is er niet gemakkelijk op te leggen. De opkomst van de massamedia 
heeft niet alleen de wereld kleiner en toegankelijker gemaakt, maar vooral ook ons 
spreken over de wereld en over wat zich in die wereld zoal voordoet, globaler en 
anoniemer gemaakt. Voor de opkomst van snelle en wereldomspannende commu-
nicatiemiddelen als radio, televisie en internet waren de postbode, de melkboer, de  
onderwijzer, de gemeentesecretaris en de huisarts natuurlijk ook al anonieme, 
algemene en onpersoonlijke functies. Ze waren voor iedereen tegelijkertijd, en 
vooral, bekende, concrete individuen: Sjoerd Bonnema, Van Ooijen, juffrouw  
Terlingen, mijnheer Hekking en dokter Hoefman. De ene postbode was de andere  
niet en de ene dokter natuurlijk de andere niet, maar Bonnema was toevallig wel 
de enige postbode die je in je leven zag. Net als dokter Hoefman de enige huisarts 
was die je kende. Swiebertje, Saartje en Bromsnor kenden wij allemaal, persoon-
lijk, bij wijze van spreken dan, al kwamen ze via de kijkbuis de woonkamer binnen. 
Dat gold ook nog voor zuster Clivia, Erik Engerd en meneer Aart, maar misschien 
al niet meer voor Bassie en Adriaan. En zeker niet voor Ernst, Bobbie en de rest.  
En de rest. De naam zegt het al.

Anonieme praat
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Tegenwoordig hebben we minimaal veertig zenders, vijftig Krimi’s, zestig reality 
shows, tachtig soaps en honderden series op Netflix. Via de media maken we kennis 
met heel veel mensen, heel veel verschillende mensen. Ze volgen elkaar in razendsnel 
tempo op; het ene personage na het andere. Het zijn inderdaad allemaal personages 
geworden, een soort algemene anderen [2], herkend aan hun rol, niet langer aan hun 
persoonlijkheid. Een bijpassend zelfbegrip dringt zich aan ons op. Wij zijn anonieme 
vreemden geworden, die elkaar in het publieke domein kortstondig ontmoeten. Net 
genoeg op elkaar afgestemd om ieder ons eigen pad te kunnen vervolgen.

Omgangsvormen

Er zijn drie kenmerkende omgangsvormen voor mensen, sta mij toe dit heel 
abstract te schetsen [3]. Ten eerste hoeven we anonieme vreemden in de openbare 
ruimte alleen maar te kunnen volgen. Hun gedrag moet begrijpelijk zijn. Begrij-
pelijk genoeg om ons eigen gedrag op dat gedrag af te stemmen, zodat wij beiden 
ieder ons eigen pad succesvol kunnen vervolgen. Denk aan iemand in de wachtka-
mer van de huisartspraktijk, iemand die invoegt op de snelweg of een receptioniste 
in een ziekenhuis. Als je de wachtkamer bij de dokter binnenkomt zeg je “Goede-
morgen”, een beetje in de lege ruimte tegen niemand in het bijzonder. Dan ga je 
zitten, maar niet vlak naast iemand als er nog meer dan genoeg vrije stoelen zijn. Je 
zorgt ervoor dat de lege stoelen evenwichtig over de ruimte verdeeld blijven. Ver-
volgens ga je iets lezen, of – tegenwoordig – iets op je mobiel doen. Je wacht netjes 
tot je aan de beurt bent. Ben je samen, dan praat je zachtjes. Niet te veel. De ande-
ren zullen zich niet in jullie gesprek mengen. Zo doen wij dat.

Een intensievere omgangsvorm hebben we nodig als we met anderen samen-
werken. Dan is het niet genoeg om elkaar te kunnen volgen. Dan moeten we op 
elkaar kunnen rekenen, dezelfde doel-middelenrelaties voor ogen houden, elkaars 
plannen kennen en die in elkaar kunnen schuiven, omdat we samen één groter 
plan uitvoeren. Samenwerken doen collega’s, buren, vrienden, maar het gebeurt 
natuurlijk ook veelvuldig tussen betrekkelijke vreemden gedurende kortere peri-
oden. Denk aan een verhuizing, een gezamenlijke wandeling, een operatie. In de 
operatiekamer moet iedereen zijn taak kennen en voldoende weten over elkaars 
taak. Als filosoof zal ik mij niet permitteren te beschrijven hoe de anesthesist, de 
chirurg, de OK-assistenten en de OK-verpleegkundigen hun taak uitvoeren en op 
elkaar afstemmen, want de enige keer dat ik daar geweest ben, was bijna twintig 
jaar geleden toen mijn jongste zoon via een keizersnede geboren werd. Daar her-
inner ik me vooral van hoe gesmeerd dat allemaal ging, hoe ik op mijn plaats werd 
gezet en gehouden en hoe vanzelfsprekend iedereen – behalve ik dan – wist wat er 
gebeuren ging en gebeuren moest. Dat is nodig om samen te kunnen werken [4].

Er bestaat nog een intensievere omgangsvorm dan samenwerken. Identifice-
ren. Als wij elkaar begrijpen omdat wij hetzelfde doel nastreven en daarenboven 
dat doel onderschrijven en waarderen als richtinggevend aan ons leven, dan spreek 
ik van identificeren. Identificeren doen geliefden, familieleden en andere gelijkge-
stemden. Identificeren doen wij niet vaak expliciet, zoals geliefden die trouwen of 
artsen die de Eed van Hippocrates afleggen. Identificeren gebeurt meestal tussen 
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de regels door, in de alledaagse omgang. Ik identificeer mij bijvoorbeeld met mijn 
huisarts als ik instemmend lach om zijn grap en daarmee bevestig dat ik ook wel 
weet dat hij geen wonderen kan verrichten en dat ik dat griepje van mij gewoon 
moet uitzieken. Hij is maar een mens, immers, net als ik.

Impliciete identificatie

Een abstracte schets van de drie kenmerkende omgangsvormen voor mensen laat 
niet zonder meer zien hoe fundamenteel de rol van identificatie is. Je zou kunnen 
denken dat we die meest intensieve omgangsvorm reserveren voor alleen maar 
onze meest nabije dierbaren. Dat is echter onjuist, zoals je al had kunnen conclu-
deren aan de hand van wat mijn lach om de grap van mijn huisarts doet. Wij iden-
tificeren ons voortdurend met elkaar, achter de schermen, in zoverre wij gewend 
zijn geen aandacht te hoeven besteden aan wat stilzwijgend vanzelf spreekt. Als we 
samenwerken vraagt dat van ons dat we elkaars plannen impliciet onderschrijven, 
dat we het acceptabele, verdedigbare, goede plannen vinden, dat wij in het licht van 
deze plannen één zijn. Ik mocht tijdens de keizersnede mee de operatiekamer in, 
maar natuurlijk wel met een operatieschort en een mondkapje. Zo vormde ik met 
al het ziekenhuispersoneel één front tegen de aanwezigheid van bacteriën. En zo 
vormde mijn vader ook impliciet één front met de huisarts en de verloskundige 
toen hij tijdens mijn geboorte op de gang wachtte. Want zo ging dat toentertijd. 
Waar stond dat front dan voor? Dat mannen zonder medische scholing bij een 
bevalling niets te zoeken hadden? Dat man en vrouw van elkaar respecteerden dat 
seksespecifieke pijn niet gedeeld kon worden? Ik weet het niet. Maar ik weet wel 
dat we ons bij de dokter in de wachtkamer als patiënten met elkaar identificeren. 
Impliciet, stilzwijgend, vanzelfsprekend. Daar komt heel veel bij kijken. Niet alleen 
met betrekking tot ons gefluister, het bladeren in Arts en Auto, het onbezet laten 
van bepaalde stoelen of het ongericht zeggen van “Goedemorgen” bij binnenkomst.

Wij hebben sinds de jaren zestig van de vorige eeuw anders leren spreken over 
elkaar als patiënt. Globaler, anoniemer. Ook over de dokter zijn we anders gaan 
spreken, niet alleen als patiënt.

Functionele identificatie

Van de huisarts die vroeger bij ons thuis kwam toen ik als kind de bof of de maze-
len had, ken ik de naam nog. Dokter Van Hellemondt. Misschien heeft dat met 
mijn geheugen te maken. Ik weet immers ook het nummerbord nog van de eerste 
auto van mijn vader. AX-31–40. Van mijn eigen auto’s herinner ik me geen enkel 
nummerbord meer. Zelfs het nummerbord van mijn huidige auto schiet mij niet 
zomaar te binnen. Daar moet ik over nadenken.

De naam van mijn huidige huisarts ken ik evenmin. Natuurlijk, ik ben nog niet 
zo lang geleden verhuisd; dat heeft er zeker mee te maken. Ik sta in feite alleen nog 
maar ingeschreven bij de huisartsenpraktijk hier in het dorp. Een klein dorp en 
een behoorlijk groot gezondheidscentrum, met wel vier of vijf huisartsen. Je weet 

Functionele identificatie
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niet welke je krijgt als je een afspraak maakt. Mocht ik in de buurt van mijn dood 
komen, dan zal het contact ongetwijfeld wel goed en persoonlijk worden. Maar in 
de tussentijd is onze relatie behoorlijk anoniem. Ik ben een patiënt. Een nummer. 
En hij – of, waarschijnlijker, zij – ook. Een anonieme uitvoerder van een functie. 
Een gemonitorde en geprotocolleerde functie. Ook dat nog.

Mijn auto’s volgen elkaar op. Ik hecht er niet sterk aan. Ze hebben een functie 
en als hij maar rijdt wanneer ik hem nodig heb, ben ik al tevreden. Ook mijn dok-
ters volgen elkaar op. De huisartsen, de POH’s en zelfs de enkele specialist die ik in 
de loop van mijn leven bezocht heb. Ze hebben een functie. Meer is het niet. Soms 
heb ik ze nodig, op specifieke momenten in specifieke situaties. Als het zover is – 
als ik mijn eigen pad niet succesvol kan vervolgen omdat er iets schort aan mijn 
gezondheid – dan moet ik even zien samen te werken met een dokter. Ik reken 
erop dat ik hem kan volgen. En hij mij. Onze plannen schuiven we even in elkaar. 
We vormen geen duurzame, persoonlijke relatie. We identificeren ons alleen maar 
functioneel met elkaar. Instrumenteel. De dokter weet dat ik genezen wil worden 
en ik weet dat de dokter een professional hoort te zijn, een deskundige, een verte-
genwoordiger van de gezondheidszorg.

Dankbaarheid

Ik heb iets romantisch en aandoenlijks overgehouden aan mijn studententijd. Ik 
was arm. Er was soms aan het eind van mijn geld nog een heel stuk maand over. 
Dat is al lang geleden. Inmiddels ben ik volkomen gewend aan de weelde van een 
vast inkomen. Ik weet niet beter meer. Er staat altijd meer dan genoeg geld op 
mijn rekening. Er is een tweede, en zelfs een derde rekening. Maar dat mijn auto 
gewoon altijd start … Dat blijf ik ervaren als een cadeau, een luxe die niet vanzelf 
spreekt. Wat heb ik immers gesukkeld met mijn eerste auto die ik voor 800 gulden 
kocht! Altijd die angst dat als ik hem echt nodig had, hij dan niet zou willen star-
ten. Of dat er een nieuwe accu in zou moeten waarvoor ik geen geld had.

Ben ik de enige die dat zo is blijven ervaren? Het is natuurlijk onzinnig. Sen-
timenteel. Een auto moet het gewoon doen. Dat mag je eisen. Misschien móet je 
dat zelfs wel eisen. Consumenten hebben het recht om op hun strepen te staan, om 
in het economische verkeer op hun wenken bediend te worden en te krijgen wat 
gegarandeerd kan worden. De technologische ontwikkelingen hebben tenslotte een 
enorme vlucht genomen. Wie weet dat ik over een jaar of tien een zelfrijdende auto 
heb. Zoals iedereen. The sky is the limit.

Ik denk niet dat Andrea Maier zich iets kan voorstellen bij die belachelijk 
sentimentele dankbaarheid die ik voel als op een koude winterochtend mijn auto 
gewoon start. Ook onze ouderdomsslijtage hoeven we van haar immers niet 
zomaar meer te accepteren. De medische wetenschap staat voor niets! Het zou 
kunnen dat er financiële grenzen zijn aan onze ongelimiteerde gezondheid, maar 
als het gaat om ons inzicht in en onze controle van de fundamentele biologische 
mechanismen … dan hoeven we op termijn echt niet meer dood.
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Functionaliteit

Een auto die niet start, doe je weg. Een auto zonder centrale vergrendeling en een 
auto zonder navigatiesysteem ook. Uiteraard. Zulke verouderde modellen met hun 
beperkte functionaliteit moet je gewoon vervangen. Tegenwoordig koop je een 
hybride. Of een volledig elektrische auto. En straks een zelfrijdende.

Gebruiksvoorwerpen voeden ons instrumentele denken. Ze nodigen ons uit 
over functies, efficiency, vervangbaarheid en optimalisering te spreken. Dat spre-
ken woekert vervolgens welig in het rond, dringt via managementboeken, de zelf-
hulpindustrie en de verwetenschappelijking van de gezondheidszorg door tot ons 
spreken over de dokter en verleidt ons onbekommerd vertrouwd te raken met de 
vanzelfsprekende vervangbaarheid van medische professionals. De dokter moet 
gewoon zijn werk goed doen en wij kunnen natuurlijk niet meer tolereren dat 
medici elkaar de hand boven het hoofd houden. Een dokter die disfunctioneert, 
moet niet berispt worden, maar vervangen. Het van oudsher gesloten bolwerk dat 
zich terugtrekt rondom het eigen medische tuchtcollege is echt niet meer van deze 
tijd. Transparantie is het toverwoord.

We hebben het immers over onze eigen gezondheid, over de volksgezondheid. 
Die wordt gefinancierd met publiek geld. Dus dan mogen we – nee, dan moeten we –  
op onze strepen staan.

De dokter is een instrument geworden, een middel dat we kunnen gebruiken, 
een anoniem en onpersoonlijk gebruiksvoorwerp dat we moeten kunnen volgen 
zodat we ons gedrag op dat van hem kunnen afstemmen en ons eigen pad suc-
cesvol kunnen vervolgen. De dokter heeft geen naam meer, natuurlijk niet. Dat is 
privacygevoelige informatie. Maar hij moet wel gemonitord worden, nauwgezet 
verslag doen van al zijn verrichtingen. Wij moeten hem immers ter verantwoor-
ding kunnen roepen als mocht blijken dat door zijn ondeskundige ingrijpen wij 
ons eigen pad verder niet meer succesvol kunnen vervolgen.

Vervreemding

Door de bliksem getroffen …
Daarvoor ga je dan helemaal naar Frankrijk, met de auto in de file over de 

autoroute du soleil, om uiteindelijk op een camping door de dood opgewacht te 
worden.

En wij?
Wij rennen voor de dood weg, in een lange, eendimensionale, ogenschijnlijk 

grenzeloze, rechte lijn. Maar ook wij zullen in onze naïviteit wel door de ironie 
ingehaald worden.

Wij hebben over onze eigen gezondheid leren praten met de abstracte, globale, 
anonieme en instrumentele woorden van de bureaucratie. Dat vervreemdt ons niet 
alleen van de dokter, maar ook van onszelf, onze gezondheid en de gezondheidszorg.

Vervreemding
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Ons leven leven

Zorgen doe je als je ergens om geeft, ergens van houdt. De zorgrelatie is een lief-
desrelatie. En die maak je stuk als je hem protocolleert, monitort en instrumenta-
liseert. Want dan ga je geloven dat zorgen maakbaar is en de dokter vervangbaar. 
Alsof je geliefde een inwisselbaar personage is. En jijzelf ook.

Wie weet hebben ze gelijk. Wie weet kan Zora beter voor mij zorgen dan een 
nukkige verpleegkundige. Het schijnt immers duidelijk dat IBM’s Watson binnen-
kort betere diagnoses kan stellen dan mijn huisarts.

Maar dan … Stel dat ze gelijk hebben. Dan weet ik één ding zeker: dan zal er 
binnen afzienbare tijd en sneller dan verwacht een robot ontwikkeld worden die 
mijn leven beter kan leven dan ikzelf. Veel beter.
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Yvonne     |        |

Yvonne kan al wekenlang niet slapen door de pijn. Ze heeft gemetastaseerde 
(uitgezaaide) kanker. Haar huisarts doet wat hij kan. Iedere dag past hij de 
pijnstillers aan, net als de andere medicatie tegen de bijwerkingen. Niets 
lijkt echt te helpen. Yvonne wil van de pijn af, ze wil nadenken over de 
behandelingen die haar nog te wachten staan.
Als niemand het meer weet, komt Yvonne ten einde raad via de eerste hulp bij 
mij terecht om het beleid aan te passen en toch een oplossing te vinden voor 
die helse pijn. Ik zie een vrouw die ernstige problemen ervaart op alle niveaus 
van de piramide van Maslow. Want hoe kun je nog helder denken als je op alle 
dimensies lijdt: somatische pijn, psychologische angst, sociale eenzaamheid en 
spirituele ontreddering? In een palliatief traject is dit een absolute medische 
urgentie. Maar waarom op de eerste hulp?
Ik pak een stoel en ga bij haar zitten, zeg dat ik de tijd neem om naar haar 
verhaal te luisteren. Geen morfine, vraagt ze? Jawel, antwoord ik. Als die begint 
te werken, wil ik begrijpen wat u meemaakt. Jaren heeft u geleefd om deze 
persoon te worden. Maanden heeft u deze pijn opgebouwd. Ik heb tijd nodig om 
het allemaal te begrijpen en samen met u een goed plan te maken.

We denken dat het vak van arts simpel is samen te vatten: we willen mensen beter 
maken. Of in ieder geval wat gezonder naar huis sturen dan toen ze de praktijk 
of het ziekenhuis binnenkwamen. Artsen staan meestal in de startblokken om te 
handelen, om iets te doen. Als diagnose A, dan behandeling B of C. Die daadkracht 
geeft de arts én de patiënt een goed gevoel; je werkt samen aan een oplossing om 
de ziekte je wil op te leggen. We hebben allemaal deze curatieve intentie. Een inten-
tie die is gericht op het genezen van mensen. Maar is dat altijd haalbaar?

Mijn vakgebied is de pijn en palliatieve geneeskunde. Een vakgebied dat is ont-
staan omdat de curatieve zorg helaas niet altijd succesvol is. In de palliatieve zorg 
is genezing niet meer mogelijk. We proberen het lijden te verlichten en aandacht te 
hebben voor een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven en een waardig sterven. 
Dit is niet nieuw, eeuwenlang was dit zelfs het belangrijkste deel van goede zorg. 
Toen waren er nog niet oneindig veel mogelijkheden om het leven te verlengen.

Die schier oneindige mogelijkheden, die er nu wel zijn, hebben echter ook 
bijwerkingen. In dit hoofdstuk ga ik in op die bijwerkingen van het medische 
(curatieve) discours. Hoe ga je als arts om met de talloze oplossingen én de ver-
wachtingen van de patiënt? Allereerst schets ik de dilemma’s waar artsen mee te 
maken hebben. Daarna verschuif ik het perspectief naar de patiënt. In de praktijk 
merk ik namelijk dat patiënten gezondheid niet meer als een geschenk, maar als 
een recht beschouwen. Wat betekent dit voor de samenwerking met de arts en de 
manier waarop een patiënt en zijn naasten een ziekte ervaren? Tot slot leg ik uit 
hoe een spiritueel en multidimensionaal kader een waardevolle toevoeging kan zijn 
voor onze moderne geneeskunde. Dit kader geeft ruimte aan de wensen, angsten 
en verwachtingen van de patiënt. Kortom, het gesprek met Yvonne dat ik hiervoor 
beschreef.
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Vooruitgang

De moderne geneeskunde heeft de laatste decennia een indrukwekkende voor-
uitgang geboekt. De sterfte door infectieziekten is drastisch afgenomen door 
hygiëne, vaccinaties en antibiotica. Technologie legde de oorzaken van ziekten 
bloot én zorgde voor specialistische behandelingen. Dit betekent dat er steeds 
meer oplossingen zijn om aan die curatieve intentie te voldoen. Het gevolg is dat 
we steeds ouder worden en langer gezond blijven. De dood zit steeds langer in de 
wachtkamer.

De keerzijde is dat verschillende ziekten, die vroeger dodelijk waren, chronisch 
zijn geworden. Het garanderen van de kwaliteit van leven bij deze ziekten is niet 
altijd vanzelfsprekend. Denk hierbij aan verschillende vormen van kanker, hart-
falen of een longziekte zoals COPD. Bot gezegd: waar je vroeger aan overleed en 
maar heel kort een slechte kwaliteit van leven had, daar moet je nu mee zien te 
leven. Dat wordt niet altijd opgemerkt door zorgverleners, laat staan dat ze er actief 
naar vragen. Daar moet je je voor kunnen inleven en vanuit het perspectief van de 
patiënt leren kijken.

Leven met een chronische ziekte is niet eenvoudig. Veel mensen ervaren niet 
altijd een goede kwaliteit van leven. Ze zijn angstig, depressief en worden vaak niet 
begrepen door hun omgeving als ze de moed opgeven. De grote uitdaging voor 
veel mensen is om de kwaliteit van leven te handhaven in continu veranderende 
omstandigheden en soms sombere vooruitzichten. Nog een bijwerking is dat de 
medische mogelijkheden vaak zo groot lijken dat de hoop op genezing de realiteit 
vertroebelt.

Curatieve zorg is niet curatief

We moeten eerlijk zijn: de curatieve zorg is meestal niet echt curatief. We hebben 
vooral de intentie om curatief te zijn. Door nieuwe behandeltechnieken ontstaan 
ook nieuwe ziekten en bijwerkingen die niet altijd oplosbaar zijn. Bovendien kun-
nen deze bijwerkingen de kwaliteit van leven zeer ernstig negatief beïnvloeden.

In het Radboudumc hebben we bijvoorbeeld een nieuwe behandeling ont-
wikkeld voor een bepaald type huidtumor. Goed nieuws, zou je zeggen. Weer 
een ziekte overwonnen. De schaduwkant is echter dat bij één op de vijf patiënten 
complicerende factoren ontstaan, zoals zenuwpijn die niet reageert op de bekende 
pijnstillers. Of het plotseling veel sneller verergeren van de ziekte met ongekende 
bijwerkingen, waardoor de patiënt smeekt om het levenseinde. Geen enkele ziekte 
is honderd procent behandelbaar. Een ziekte zonder restverschijnselen bestaat niet.

De inmiddels overleden professor Pieter de Mulder zei dat het als oncoloog 
makkelijker is om een nieuwe, zinloze chemotherapie voor te schrijven dan het 
gesprek aan te gaan over het einde van het leven. Daar heeft hij gelijk in. Hoe bren-
gen we een boodschap met hoop, maar met een slecht einde? Het enorme aanbod 
aan behandelingen mét hun bijwerkingen stelt de arts soms voor een dilemma. 
Hoe beslist hij of een behandeling nog effectief is? Alles kan, maar de vraag is of 

Curatieve zorg is niet curatief
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de patiënt er ook iets mee opschiet. Voegt deze behandeling kwaliteit van leven toe 
aan het aantal dagen dat iemand nog voor zich heeft? Veel artsen weten niet goed 
om te gaan met deze vragen en kunnen daardoor het gesprek met de patiënt over 
deze realiteit niet voeren.

Gezondheid is een recht

Laten we teruggaan naar het begin: de spreekkamer. Een gesprek tussen patiënt en 
arts. Ik richt me eerst op de patiënt. De meeste mensen die daar zitten, verwach-
ten een oplossing voor hun probleem. Ziekte accepteren we niet. Ziekte heeft geen 
betekenis. Integendeel: ziekte houdt ons als autonoom wezen af van onze zelfver-
wezenlijking. Daarom denken we dat gezondheid een recht is geworden en verze-
kerbaar is. Dit betekent dat we van de arts eisen dat hij ons beter maakt. Weliswaar 
niet altijd in die woorden, maar wel met die oneindige verwachting.

Geen wonder dat we een metafoor als ‘strijd’ gebruiken om een ziekteproces te 
duiden: iemand is strijdbaar, iemand geeft de strijd nog niet op. We stellen ziekte 
voor als een gewapend leger dat zich schuilhoudt in ons lichaam. Met de juiste 
middelen kán en móet dat leger verslagen worden. Lukt dat niet? Dan ervaren we 
dat als onrecht. Dan zijn wij de verliezers.

Baby Charlie     |        |

Die overtuiging werd recentelijk duidelijk in Engeland bij de ouders van baby 
Charlie. Deze tien maanden oude baby leed aan een zeldzame en terminale 
aandoening. De ouders wilden hun strijd tegen deze ziekte doorzetten en 
pleitten voor een experimentele behandeling in de Verenigde Staten. Nee, 
zeiden de artsen van het Londense ziekenhuis waar de jongen werd behandeld, 
zo’n behandeling vinden we niet effectief en is in deze situatie bovendien 
mensonwaardig. De behandeling gaf geen zekerheid op levensverlenging. De 
met de dood bedreigde artsen van het ziekenhuis wilden daarentegen aandacht 
voor kwaliteitsvol sterven.
De ouders stapten naar de rechter om hun recht te halen. Het hield de wereld 
bezig, van president Trump tot het Vaticaan. Uiteindelijk besliste een rechter 
dat ze het lot van hun kind moesten accepteren, hoe tragisch ook. De camera’s 
werden meteen uitgezet: de strijd was verloren. Dat de waarde van dit nog jonge 
leven een spirituele betekenis zou kunnen geven aan de ouders of de wereld 
kwam bij geen enkele journalist naar voren. Niemand schreef zelfs waar het kind 
aan overleden was.

Ouders die eisen dat hun baby een behandeling krijgt. Deze beleving van gezond-
heid als ‘recht’ is relatief nieuw. Eerder was gezondheid vooral een geschenk. De 
dood kon zomaar om de hoek staan. In de negentiende eeuw brachten ouders de 
helft van hun kinderen naar het graf. De namen van hun overleden kinderen wer-
den doorgegeven aan de pasgeborenen om toch betekenis te geven aan de volgende 
drager van leven.
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Realistische verwachtingen

De patiënt zit dus in de spreekkamer met zijn (onbewuste) recht op gezondheid, 
tenminste in onze westerse wereld. Ik vraag me af of deze verwachtingen over een 
gezond leven wel realistisch zijn. Pas zag ik een mooi voorbeeld dat die verwachting 
illustreert. Op de cover van een tijdschrift voor senioren stond de foto van een tach-
tig jaar oude man. Logisch. Maar deze man stond op de zeilboot waarmee hij net een 
solorace over de Indische Oceaan had afgelegd. Zijn huid gebruind, felblauwe ogen, 
krachtige armen, sterke handen. Een mooi en inspirerend beeld, geef ik meteen toe.

De foto is echter erg misleidend. Begrijp me niet verkeerd; ik wil niets afdoen 
aan de prestatie van deze man. Maar de kans dat een andere tachtigjarige deze 
tocht volbrengt, laat staan kan beginnen, is uiterst klein. Toch bepaalt zo’n cover 
het beeld dat we tegenwoordig hebben van de oudere: vitaal en ondernemend. De 
gedachte is dat je zelf invloed hebt op je fysieke gesteldheid, terwijl dit natuurlijk 
maar ten dele waar is.

Ook een gloednieuwe, fantastisch rijdende Porsche wordt op een dag een old-
timer. Op dat moment accepteren we het kraken en piepen, we genieten er zelfs 
van. Het extra onderhoud nemen we voor lief. Het grijze kenteken is ooit ingevoerd 
vanwege het idee dat we met oldtimers in een straal van hooguit twintig kilometer 
van huis mogen rijden. Met andere woorden: doe niet te gek met zo’n oude bak.

Maar zitten wij zelf als oldtimer in die spreekkamer, dan vinden we het erg lastig 
om het kraken en piepen te accepteren. We vinden dat het mogelijk moet zijn eeuwig 
jong te blijven. Dit soort tijdschriftencovers bevestigen én versterken die gedachte.

Ziekte is verdwenen

Als patiënt zitten we niet neutraal in de spreekkamer. Onze opvattingen bepalen 
onze verwachtingen. Hierboven vertelde ik hoe het beeld van gezondheid is ver-
anderd. Gezondheid is geen geschenk, maar een recht geworden. Daarnaast zijn 
onze verwachtingen niet altijd realistisch. Daar voeg ik een aspect aan toe: ziekte 
en dood zijn nog steeds een taboe. Kijk maar eens op social media als Facebook, 
Twitter of Pinterest. We delen alles: vakanties, verjaardagen, bijzondere, ongewone 
of juist dagelijkse gebeurtenissen vinden hun weg van het individu naar de wereld.

Maar hoeveel van die berichten gaan over ziekte of dood? Bijzonder weinig. 
Leven doe je samen, ziek-zijn alleen. We hebben niet de rituelen rond de dood 
zoals het Boeddhisme of Hindoeïsme die kennen. Dit zorgt ervoor dat ziekte uit 
onze maatschappij is verdwenen, zelfs gebannen wordt.

Perspectief van de arts

Ik begon dit hoofdstuk met de bewering dat veel artsen een curatieve intentie heb-
ben. Ze willen iets doen, ze willen genezen. Die intentie wordt niet enkel ingegeven 
door eigen drijfveren, het is deels een reactie op de verwachtingen en aannames 
van de patiënt. Laten we het perspectief verplaatsen naar de andere persoon in de 
spreekkamer: de arts.

Perspectief van de arts
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Het valt me op dat een arts vooral naar de ziekte kijkt en veel minder naar de 
mens. Dat is niet verwonderlijk, ook de arts is immers een kind van de geschiede-
nis. Dat er zo weinig aandacht is voor de spirituele kant in ziekte – naar de mens 
áchter de ziekte – is uiteindelijk te herleiden naar de opvattingen van de Franse 
filosoof Descartes. Laat ik eerst duidelijk zeggen dat hij ons heel veel heeft gebracht 
en de weg heeft vrijgemaakt voor de moderne wetenschap. Toch hebben we nu, 
ruim drieënhalve eeuw later, nog last van een deel van zijn visie. Descartes bracht 
namelijk een scheiding aan tussen lichaam en geest. In 1641 schreef hij dat het 
lichaam en de geest als twee aparte onderdelen gezien moeten worden. Dat was op 
dat moment een zegen voor de geneeskunst, omdat dit het duwtje was dat de kerk 
nodig had om toestemming te geven om in te grijpen in het menselijk lichaam. De 
ziel was immers onsterfelijk. Het lichaam niet meer dan een machine; een tijdelijk 
en wankel voertuig van de ziel. De keerzijde was dat de geneeskunde zich sinds die 
tijd vooral bezighoudt met wat waarneembaar en meetbaar is. Waarden als ‘kwali-
teit van leven’ en ‘spiritualiteit’ laten zich echter moeilijk kwantificeren.

Juridisering

De arts draagt in zijn spreekkamer, onbewust waarschijnlijk, deze geschiedenis met 
zich mee. Daarnaast is er een andere factor die meespeelt in de afweging die hij 
maakt voor een behandeling: de juridisering van ons vak. Tegenwoordig bestaat de 
neiging om artsen verantwoordelijk te stellen voor een verkeerde behandeling of 
diagnose. Dat heeft te maken met wat ik hierboven noemde ‘het recht op gezond-
heid’ van de patiënt. Omgekeerd: iemand wordt onrecht aangedaan wanneer een 
behandeling niet effectief blijkt te zijn. We zoeken daarvoor graag een schuldige, 
liefst ook nog buiten onszelf.

Daarom wil iedere arts op safe spelen, doet veel onderzoeken en gaat op zoek 
naar de verzekering dat het goed zal komen. Het gevolg is dat de geneeskunde 
onbetaalbaar wordt, omdat het gezonde verstand onvoldoende geldt als bewijsma-
teriaal in de rechtszaal. Samen met de ontembare regeldrift en registratiedruk zorgt 
dit ervoor dat artsen hun vak niet langer als uniek en bijdragend zien. We hebben 
een overdreven defensieve geneeskunde gecreëerd die verlammend werkt voor de 
mens achter de dokter. Het teamgevoel is zoek. De partijen staan tegenover elkaar. 
Als artsen meer aandacht mogen hebben voor de spirituele dimensie en de mens 
achter de ziekte, dan gaan zij beter functioneren. Zo voorkomen we de vele burn-
outs, die als een epidemie bij artsen exploderen. We moeten terug naar de basis: 
een mens die samen met een ander mens een oplossing zoekt voor een genadeloos 
probleem.

De arts en de patiënt. Samen gevangen in een web van onbewuste, geprogram-
meerde patronen. De patiënt met zijn verwachtingen. De arts met zijn curatieve 
intentie, juridische en administratieve kaders en de onzekerheid van behandelingen 
waar het nut niet van bewezen is volgens de moderne opvattingen van evidence- 
based medicine. Wanneer je weet dat een arts vaak maar twaalf minuten heeft om 
tot een oplossing te komen, is de uitkomst niet verwonderlijk: we gaan iets doen!
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Vierdimensionaal model

Tijdens het gesprek met een patiënt zou juist het vierdimensionale model de lei-
draad moeten vormen om een goede diagnose te kunnen stellen. Allereerst natuur-
lijk de somatische dimensie: om welke ziekte gaat het en wat zijn de gevolgen 
daarvan? Begrijpen we de oorzaak van die ziekte en denken we die te kunnen beïn-
vloeden? Vervolgens de psychologische dimensie: hoe reageert een patiënt op zijn 
ziekte en op zijn omgeving? Ook in relatie tot eerdere ervaringen, hoe onbenullig 
ze ook lijken. Daarna de sociale dimensie: wat betekent dit voor de patiënt en zijn 
omgeving? Voor zijn vrienden, familie en wens tot het verder zetten van het leven? 
Tot zover misschien weinig nieuws.

Ik pleit voor het systematisch toevoegen van de spirituele dimensie in de 
spreekkamer van iedere arts. Deze dimensie is namelijk de motor van de andere 
drie dimensies, zoals ook hoogleraar Carlo Leget beweert. Bij deze spirituele 
dimensie gaat het om meer existentiële onderwerpen: wat zijn de verwachtingen, 
wensen en angsten van de patiënt? Wat is het doel in zijn leven? Wat zijn de waar-
den waardoor dit leven gevoed wordt?

Hoe hard we ook proberen los te komen van religie, we kunnen niet zonder spi-
ritualiteit en de spirituele betekenis voor iedere mens. Een mooi voorbeeld is een zie-
kenhuis waarin professionals getraind werden in het geven van spirituele aandacht 
aan patiënten. Het resultaat was dat patiënten beter sliepen en ge-rust-er werden.

Het is belangrijk dat een arts inzicht en kennis heeft in alle vier dimensies, ten-
einde hulp en ondersteuning te bieden aan zijn patiënt, zowel in de curatieve als in 
de palliatieve fase van een ziekte.

Een vaak vergeten aspect is bijvoorbeeld de veerkracht van de patiënt. Wat is 
zijn draaglast en draagkracht? En wat is de haalbaarheid van een plan in relatie tot 
die veerkracht? Hoe kun je die veerkracht inschatten en hoe leer je deze inschatting 
aan jonge collega’s? Een onderwerp dat het maar zelden haalt in die twaalf minuten 
die je als arts hebt voor een consult.

Andere kijk op ziekte

In de dagelijkse praktijk zie ik dat dit soort gesprekken vertroebeld wordt door een 
andere kijk op ziekte en genezing. Een arts is opgeleid – of wordt door een zorgverze-
keraar gedwongen – om te denken in effectiviteit. Een behandeling heeft wel of geen 
effect, de basis van evidence-based medicine. Patiënten denken niet in effectiviteit. Ze 
denken in termen als zinvol en zinloos. Ze denken na hoe hun leven eruit zal zien ná 
de behandeling. Wat ze nog wel of niet kunnen, wat de impact is op hun omgeving. 
Zo kunnen ze over een uiterst effectieve behandeling toch twijfelen wanneer blijkt 
dat de belasting van de behandeling voor hun mantelzorgers enorm toeneemt.

Als een behandeling effectief is volgens de arts en zinvol volgens de patiënt, zijn 
ze er snel uit. Ook beide andere uitersten zorgen voor een klip-en-klaar antwoord: 
een niet-effectieve en zinloze behandeling. Maar wat te doen als een arts een behan-
deling niet effectief vindt, terwijl de patiënt deze als zinvol ziet? Gaat een arts hier 
dan toch in mee om de patiënt tevreden te stellen of claims te voorkomen? En wat 

Andere kijk op ziekte
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als een arts de behandeling juist wél effectief vindt, maar de patiënt ziet er geen heil 
in? Moeten we de patiënt dan goede zorg onthouden? Juist dan is het belangrijk om 
de spirituele dimensie te betrekken in je diagnose, om het te hebben over kwali-
teit van leven en het doel van de behandeling. Een arts die dit vertrouwen durft te 
geven, stelt gerust en geeft een gevoel van geborgenheid aan de patiënt. Het verbe-
tert de therapietrouw.

Sociale rol van ziekte

De spirituele dimensie gaat over de betekenis die mensen aan hun leven geven. 
Dat raakt aan religie, maar is niet noodzakelijkerwijs overlappend. De spirituele 
dimensie gaat ook over de zingeving van ziekte, over de sociale rol die de ziekte 
kan spelen voor anderen. Dat klinkt onmogelijk; voor de meeste mensen kent een 
ziekte alleen maar verliezers. Dat ervaar ik dagelijks bij mijn patiënten. Een tra-
gisch verhaal is dat van een 38-jarige man. Getrouwd, drie kleine kinderen. Binnen 
zes maanden sterft hij als gevolg van alvleesklierkanker. De man zegt dat hij van 
het leven heeft verloren, dat hij zijn familie niets meer te bieden heeft. Alsof hij al 
afscheid heeft genomen van het leven.

Het is een begrijpelijke emotie. Toch kan ziekte een betekenis hebben in deze 
tragische omstandigheden. Allereerst observeer ik dagelijks een sociale rol. Een 
ziekte geeft dierbaren de mogelijkheid om voor je te zorgen, om op een waardige 
manier afscheid te nemen. Dat geeft mensen niet alleen het idee dat ze iets van 
betekenis terug kunnen doen, maar ook dat ze nuttig zijn.

Daarnaast is het belangrijk voor het rouwproces, bijvoorbeeld voor kinderen. 
We zijn steeds meer geneigd om kinderen weg te houden van een sterfbed of opge-
baarde dierbare. Terwijl uit onderzoek blijkt dat kinderen die afscheid kunnen 
nemen van bijvoorbeeld een opgebaarde opa of oma later minder kans hebben op 
een depressie. Ik herinner me dat ik kleinkinderen een keer monopoly zag spelen 
op het bed van een opgebaarde overledene. Misschien wat cru, maar het geeft aan 
dat de dood meer vervlochten was met het leven. Het doek ging niet dicht als de 
voorstelling nog niet helemaal was afgelopen.

Daarnaast heeft ziekte een rol om de geneeskunde verder te brengen. Van 
iedere zieke mens kunnen we leren en zo heeft hij een rol in het genezen van toe-
komstige generaties. Dat collectief denken is steeds meer verdwenen uit onze maat-
schappij. Vergelijk het met een wielerwedstrijd die eindigt in een massasprint. De 
sprinter doet het niet alleen. Hij heeft gangmakers nodig die hem in de juiste posi-
tie brengen om het af te maken. Vanuit een autonomiemodel zou hij niet zo ver 
gekomen zijn.

Ruimte voor spiritualiteit

In dit hoofdstuk probeerde ik te ontrafelen waarom de uitkomst van een gesprek 
tussen arts en patiënt vaak hetzelfde is: laten we iets gaan doen. Dat heeft te maken 
met verwachtingen, aannames, de geschiedenis én de vooruitgang. Mijn visie is om 
niet alleen te kijken naar de ziekte, maar naar de hele multidimensionale mens als 
spiritueel fenomeen.
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Deze multidimensionale aanpak zal patiënten en hun familie veel meer het 
gevoel geven dat we elkaar begrijpen, dat we voor een vooralsnog ongrijpbaar 
fenomeen staan van vele ziekten, die met gekke sprongen bezit nemen van een 
lichaam en ons lijken te beheersen. Artsen zullen meer en beter opgeleid moeten 
worden om deze multidimensionaliteit ruimte te geven in de spreekkamer. Zorg-
verzekeraars zullen artsen meer contacttijd moeten gunnen als ze betere resultaten 
willen van behandelingen én van de moderne geneeskunde. De resultaten van de 
tienminutengeneeskunde zijn onwenselijk voor de toekomst.

Ik werk in een vakgebied waarin genezing vaak niet meer mogelijk is, de pal-
liatieve geneeskunde of geneeskunst. Ik besef dat binnen deze zorg de deur mak-
kelijker open staat voor een gesprek over doelen en zingeving. Toch denk ik dat 
spiritualiteit binnen álle zorg een waardevolle toevoeging kan zijn, hoe lastig het 
misschien ook is om het aan te snijden en dat te doen binnen de beperkte tijd. 
Laten we proberen om de mens niet te verbergen achter de ziekte, maar om hem 
juist te ontdekken.

Ik heb lang aan het bed van Yvonne gezeten en met haar gepraat. Samen hebben 
we een plan gemaakt. Enkele weken later is ze overleden. In alle rust. Zonder pijn.

Ruimte voor spiritualiteit
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Dit hoofdstuk bespreekt een model dat ik de laatste jaren gebruik om de ziel van 
het vak ter sprake te brengen. Het gaat om een schematische weergave van de rela-
ties en interacties waar de patiënt en de professional mee te maken hebben, ieder 
voor zich en onderling.

De achtergrond van het model ligt in mijn opleidingstijd, toen ik mij afvroeg 
hoe het kan dat emoties iets over iemand zeggen. Hoe valt het te begrijpen dat als 
iemand verdrietig is het verdriet niet alleen iets zegt over de grootte van het verlies, 
maar ook over de persoon die verdriet heeft. Bijvoorbeeld dat het verlies juist voor 
deze persoon veel betekent? Later richtte ik me op het verschijnsel angst. Hoe kan 
het dat de angst van de patiënt een stoornis is en tegelijk iets over de persoon van 
de patiënt uitdrukt? Hoe kunnen we met name aan de existentiële dimensie van 
angst recht doen?

Deze thema’s komen aan de orde in een tak van de filosofie die bekend staat 
als (existentiële) fenomenologie. Daarin staat de gedachte centraal dat mensen zich 
per definitie tot zichzelf verhouden en dat de belichaming en inbedding van die  
zelfverhouding bepaalt wie zij zijn. In het voetspoor van de fenomenologen  
probeerde ik emoties en psychopathologische fenomenen te denken vanuit de 
ik-zelfverhouding, die overigens zelf ook weer ingebed is in een web van relaties.

Later betrok ik wat ik over de existentiële dimensie had ontdekt ook op de pro-
fessional: is professionaliteit een rol of zit er ook iets van jezelf in? En zo ja, hoe 
kun je dat verantwoorden?

Vaak hoorde ik als reactie dat het allemaal ‘heel interessant en herkenbaar’ is, 
maar toch ook ‘wel wat moeilijk’. Ik ging op zoek naar een manier om in één oog-
opslag duidelijk te maken wat ik bedoelde. Het voorlopige resultaat is te zien in 
.fig. 17.1. Het bovenste deel van de figuur gaat over de patiënt, het onderste deel 
over de professional. Over beide delen zal ik achtereenvolgens iets zeggen.

De patiënt in zijn relaties

Psychiaters behandelen geen stoornissen, maar mensen met een stoornis, of nauw-
keuriger: mensen die ziek zijn. Achter deze eenvoudige waarheid zit een complexe 
werkelijkheid. Zo omvat ziek-zijn meer dan de aanwezigheid van een ziekte of 
stoornis. Er zijn verschillende aspecten in het ziek-zijn te onderscheiden (1 t/m 5 
in .fig. 17.1). De professional richt de aandacht op al die aspecten (A in de figuur). 
Anamnese, heteroanamnese en aanvullend onderzoek leiden tot een diagnose, aan 
de hand waarvan in veel gevallen een stoornis wordt vastgesteld.

Tegelijk let de professional op de manier waarop de patiënt met het eigen ziek-
zijn omgaat [1]. De patiënt kan zijn ziekte bagatelliseren of juist overdrijven. Hij 
kan zich vermijdend opstellen ten aanzien van het zoeken van hulp of juist beha-
gen scheppen in de ziekenrol. Ook kan er wel of niet sprake zijn van compliance.

Vervolgens tracht de professional zich een voorstelling te vormen van hoe 
de verschillende manifestaties van ziekte worden beïnvloed door de context [2]. 
Lichte geheugenproblemen tellen zwaar als men veel mentale arbeid moet ver-
richten, hyperactiviteit wordt een belangrijk symptoom als de omgeving discipline 
en rust vereist. Met andere woorden, klachten krijgen betekenis in het licht van 
het vereiste niveau van functioneren. De context speelt op vele manieren een rol,   
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bijvoorbeeld in de perceptie van wat er aan de hand is (denk aan de rol van media 
en voorlichting) of in de manier waarop de omgeving reageert op de klachten 
(denk aan secundaire ziektewinst). Omgevingsinvloeden kan men bovendien situe-
ren op allerlei niveaus: biologisch, psychologisch, sociaal en moreel.

Een vierde interactie waar de professional bij stilstaat, is die tussen de ziekte 
en het omgaan met het eigen ziek-zijn [3]. Demoralisatie is een goed voorbeeld: 
de uitzichtloosheid die een depressieve patiënt door de depressie ervaart, heeft 
ook invloed op de manier waarop de patiënt met zichzelf, met het eigen ziek-zijn 
omgaat. De depressie (stoornis) maakt dat men op een depressieve manier met het 
eigen depressief-zijn omgaat: “Het is toch allemaal zinloos …” Voor de psychiatrie 
is juist deze interactie uiterst belangrijk.

Ten slotte is er invloed op het omgaan met de ziekte door factoren in de per-
soon zelf [4]. Uiteraard kan men hier denken aan de persoonlijkheid: een border-
linepersoonlijkheid maakt behandeling bij depressie moeilijker. Maar het gaat ook 
om iemands kijk op het leven, om inzicht in waar de betrokkene waarde aan hecht, 
om levensoriëntatie, waarden en wie men zou willen zijn.

Samenvattend: vanuit de professionele rol richt de hulpverlener zich op ver-
schillende aspecten van het ziek-zijn van de patiënt:
5 op de ziekte in engere zin;
5 op de manier waarop de patiënt omgaat met het eigen ziek-zijn;
5 op de betekenis van de context;
5 op de betekenis van de stoornis voor het omgaan met het eigen ziek-zijn door 

de patiënt;
5 op de invloed van wie de patiënt is en zou willen zijn op het omgaan met het 

ziek-zijn.

Vanuit de professionele rol richt de professional zich op
verschillende aspecten van het ziek-zijn [1–5] en verhoudt
hij/zoj zich op verschillende manieren tot de eigen
professionele rol [A–E]

1. Stoornisgerichte benadering
2. Aandacht voor hoe patiënt omgaat
    met stoornis
3. Interactie stoornis – context
4. Invloed stoornis op omgaan met stoornis
5. Invloed persoon op omgaan met stoornis

A. Professionele rol in volle breedte
B. Omgang met eigen professionele rol door
     professional
C. Interactie professionele rol – context
D. Invloed professionele rol op omgang met
    professionele rol
E. Invloed persoon op omgaan met
    professionele rol

professionele rol
persoon van de

professional

persoon ziek-zijn context(en)

context(en)

[E] [D]

[B]

[2]

[5] [4]

[A]

[1]

[3]

[C]

. Figuur 17.1 De patient en de dokter; rollen en relaties

De patiënt in zijn relaties
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De professional in zijn relaties

Net zo min als de zieke samenvalt met zijn ziek-zijn, valt de professional samen 
met zijn professionele rol. Ook nu kunnen er vijf relaties worden onderscheiden.

Relatie (A) betreft de professionele rol in zijn volle breedte, dat wil zeggen 
de rol die zich richt op alle vijf aspecten (1 t/m 5) van het ziek-zijn. De professi-
onal verhoudt zich tot die rol (B). Denk aan de competentie professionaliteit uit 
de nieuwe opleidingseisen voor de psychiater: vermogen tot reflectie op de eigen 
rol en bereidheid om het eigen professionele gedrag te laten toetsen. Institutio-
nele, administratieve, juridische en economische context(en) hebben vandaag de 
dag grote invloed op de vormgeving van die professionele rol (C). Ze raken de pro-
fessionele identiteit (en autonomie) en vragen steeds om een standpunt. De relatie 
(D) die de invloed van de professionele rol op het omgaan met die rol aanduidt, 
lijkt wat ingewikkeld, maar gaat over praktische zaken. Zoals het zich eigen maken 
van de professionele rol en het zich afvragen of die rol wel past bij wie men is en 
zou willen zijn. Als professional kan men in een rol groeien, of juist niet. Ook de 
context is daarbij belangrijk. Professionals beschrijven hun identiteit vaak in ter-
men van de context waarin ze het meest floreren: “Ik ben een typische ggz-vrouw, 
ik houd van chronische patiënten.” De context kan ook maken dat men langzaam 
uit zijn rol groeit: veranderingen in de cultuur van een organisatie bijvoorbeeld, of 
in de inrichting van de zorg. Aspect E ten slotte betreft het persoon-zijn van de 
professional: ‘Wie ben ik in dit vak, wie wil ik worden?’ Denk aan de eigen leer-
geschiedenis en de waarden van waaruit men, al dan niet bewust, werkt en de pro-
fessionele rol gestalte geeft.

Waarden

Boven dit hoofdstuk staat ‘persoonsgerichte zorg’. Ik zou ook kunnen zeggen: waar-
dengeoriënteerde zorg. Hoe we het model ook noemen, het is in elk geval bedoeld 
als een kapstok voor een gesprek over waarden. Het model moedigt aan om vragen 
te stellen als:
5 Wat betekent uw ziek-zijn voor u als persoon en voor de dingen die u belang-

rijk vindt? Wat betekent het voor de manier waarop u uw leven wilt inrichten 
en voor wie u bent?

5 Wat zijn uw sterke kanten en zouden die u kunnen helpen?
5 Zijn er mensen, activiteiten of dingen in uw leven die belangrijk voor u zijn en 

die in deze periode extra belangrijk voor u worden?

Van hieruit kan dieper worden ingegaan op bepaalde thema’s: ervaringen met een 
blijvende impact, de rol van belangrijke anderen, ambivalenties ten aanzien van 
ziekte of herstel en allerlei existentiële vragen, die door het ziek-zijn op de voor-
grond komen te staan. Ook in het vormgeven van de professionele rol spelen 
waarden een belangrijke rol. Die waarden kunnen een meer filosofische invul-
ling krijgen of meer ethisch of existentieel zijn. Filosofische aspecten spelen bij-
voorbeeld een rol in opvattingen over wat ziek-zijn is. Welke rol laat men de 
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verschillende aspecten van het ziek-zijn (1–5) spelen in de definitie van ziekte? Vol-
staan we met een mechanistische voorstelling van ziekte en zien we deze als output 
van een kapot apparaat of gaan we uit van een veel meer dynamische en contextu-
ele kijk op ziekte? Vinden we dat de professional zich vooral moet richten op aspect 
1 van het ziek-zijn of vinden we dat er ook rekening moet worden gehouden met 
de aspecten 2 t/m 5?

Ethische en existentiële aspecten komen naar voren als we kijken naar de invul-
ling van de aspecten B t/m E in de professionele rol. Professionalisme wordt tegen-
woordig vaak sterk technisch gedefinieerd: de professional zou zich vooral moeten 
richten op aspect 1 en daarnaast een klein beetje op aspect 2. Veel van wat hulp-
verleners in de dagelijkse praktijk doen, kan echter vanuit deze smalle definitie van 
professionaliteit niet verantwoord worden. Daarvoor is het ziek-zijn van de patiënt 
te veel context- en persoonsbepaald.

Net als de patiënt kan ook de professional zichzelf tegenkomen in het omgaan 
met de eigen professionele rol. De professional kan bijvoorbeeld merken dat de rol-
veranderingen die door de omgeving worden opgedrongen niet meer te rijmen zijn 
met het eigen zelfbeeld en de eigen idealen. Integriteit is momenteel een belangrijk 
thema, maar in feite komen alle klassieke deugden in beeld als het gaat om iden-
titeit: betrouwbaarheid, onbaatzuchtigheid, volharding, eerlijkheid, collegialiteit, 
toewijding en compassie.

De sterk veranderende institutionele en administratief-economische context 
dwingt vandaag de dag opnieuw tot bezinning op de kernwaarden van de profes-
sie. Over die kernwaarden bestaat maar gedeeltelijk consensus. In hoeverre ziet de 
professie het als haar rol om op te komen voor de belangen van de patiënt, ook in 
maatschappelijke zin (health advocacy)? Hoe kan worden ingegaan op vragen van 
existentiële aard? Vanuit een technische definitie van professionaliteit is de rol van 
de professional beperkt. Vanuit een bredere definitie ligt er de taak om het belang 
van de patiënt in een bredere context te behartigen en is er ruimte voor een gesprek 
over waarden. Professionaliteit bestaat uit het vermogen om op een verantwoorde 
en van zelfinzicht getuigende wijze om te gaan met de verschillende rollen. Ver-
trouwen moet men verdienen. Kennis en kunde bieden nooit absolute zekerheid. 
Het is de inherente feilbaarheid van het klinische handelen die maakt dat vertrou-
wen om een bredere fundering vraagt dan een louter technische.

Professionals hebben voortdurend te maken met de kwetsbaarheid van het 
bestaan, met menselijke tekorten, met onzekerheid en met beperkingen die inherent 
zijn aan de professionele rol. Hoe men daarmee omgaat, hangt af van opvattingen 
in de professie, maar ook van persoonlijke factoren. Denk aan de psychiater in de 
chronische psychiatrie die optimisme en hoop uitstraalt, of aan de verpleegkundige 
die het ogenschijnlijk betekenisloze doet oplichten door aandacht voor het detail. 
Het gaat hier om zaken die voortdurend op tafel liggen, maar vaak te weinig wor-
den gezien als tot de professie behorend. Hoe men in het vak staat, wordt algauw 
als een privézaak beschouwd en de discussie daarover leidt nogal eens tot een onge-
makkelijk gevoel. Organisaties waarin existentiële, normatieve en morele aspecten 
van vakmanschap op een professionele manier aan de orde worden gesteld, hebben 
een meerwaarde, die zich naar mijn overtuiging vertaalt in minder uitval, grotere 
 patiënt- en medewerkerstevredenheid en minder druk op specialistische zorg.

Waarden
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Tot slot

Ik begon met emoties en hoe die begrepen kunnen worden; ik eindigde met hoe 
we onszelf als professionals kunnen begrijpen. Ik vind nog steeds dat ik het mooi-
ste vak in de wereld heb gekozen. Die schoonheid van het vak heeft te maken met 
contact, de verbindende schakel tussen emoties en wie wij zijn. Als assistent leerde 
ik contact maken met de patiënt en allengs leerde ik ook open te staan voor het 
contact met mijzelf, als professional, in steeds verder uitwaaierende kringen. Dat 
blijft toch het belangrijkste: openstaan voor de patiënt en daarbij tegelijk contact 
houden met jezelf, bij alle turbulentie, resistent tegen de waan van de dag, zoekend 
naar waar het om gaat. Allereerst in het leven van de patiënt, maar toch ook steeds 
weer in mijn leven als professional. Het schuiven van de panelen – wie heeft het 
geld en wie de macht? Wat is er belangrijk? – laat zich niet negeren. Het resoneert 
mee in hoe ik me tot mijzelf verhoud, maar het is niet allesbepalend. Het leert me 
relativeren, het leidt tot beperkingen, maar niet zo dat ik mijn onbevangenheid of 
het plezier in het contact verlies. Daarvoor is mijn vak, ons vak, veel te boeiend.
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De gezondheidszorg kent een speler die nooit zelf aan het woord komt, maar des-
ondanks steeds vaker het laatste woord lijkt te hebben: de technologie. Of beter 
gezegd, de ontzaglijke hoeveelheid aan verschillende technologieën die de medi-
sche praktijk rijk is. Hoe groot is de rol van technologieën in de gezondheidszorg 
eigenlijk? In hoeverre wordt ons ziekte- en gezondheidsbeeld in toenemende mate 
ingefluisterd door technologieën? Kunnen technologieën nog worden gezien als 
louter hulpmiddelen die de arts gebruikt in zijn behandeling? Of moet worden 
onderkend dat ze een plaats hebben verworven naast en misschien zelfs boven de 
arts? Hoe zullen verdere ontwikkelingen in de toepassing van bijvoorbeeld big data 
die verhoudingen nog verder beïnvloeden? Kunnen arts en maatschappij samen 
met technologie optrekken om op een verantwoorde manier invulling te geven aan 
de geneeskunde? Wat is technologie eigenlijk en hoe verhoudt die zich vandaag de 
dag tot de mens en meer in het bijzonder, tot de dokter?

Na een korte typering van het probleemveld benoemen we drie perspectie-
ven op technologie: een instrumenteel, een deterministisch en een bemiddelend 
perspectief. Het laatste perspectief is, zo zullen we zien, in dit bestek het meest 
vruchtbaar. Dit perspectief helpt ons in te zien dat nieuwe vormen van diagnose 
en therapie, die door technologie mogelijk zijn gemaakt, onlosmakelijk verbonden 
zijn met nieuwe, maatschappelijke opvattingen over gezondheid en ziekte, mense-
lijk gebrek en vooruitgang. Het is precies op dit punt dat de vraag naar de bijzon-
dere verantwoordelijkheid van de dokter oplicht.

Eieren

In mei 2011 vond er een vergadering plaats ter vaststelling van de begroting van 
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport [1]. Politiek twistpunt in die 
vergadering was een nieuwe technologie: de vitrificatie van eicellen. Deze behan-
deling, waarbij eicellen worden ingevroren ter fertiliteitspreservatie, was inmiddels  
veilig bevonden door de beroepsgroep. Toch werden er principiële bezwaren 
aangetekend, voornamelijk door Christelijke partijen. Mevrouw Wiegman-Van  
Meppelen Scheppink (ChristenUnie) beet het spits af: “Het is een aanbod vanuit de  
geneeskunde. En elk aanbod creëert een vraag, dus natuurlijk zullen er vrouwen 
zijn die op de vraag ingaan. Daar kun je echter niet uit concluderen dat het dus een 
goede oplossing is. Niet alles wat mogelijk is, is ook wenselijk.”

Een nieuw aanbod creëert weliswaar automatisch een nieuwe zorgvraag (naar 
de wet van econoom Say), maar dat betekent niet dat we daaraan tegemoet moeten 
komen. “Niet alles wat mogelijk is, is ook daardoor wenselijk.” Deze waarschuwing 
is vaak als een soort van mantra te horen wanneer nieuwe, grensverleggende tech-
nologieën beschikbaar komen. Maar waar is deze uitspraak precies een waarschu-
wing voor? Wat probeert deze mantra te bezweren? Betreft het een intuïtie die we 
serieus moeten nemen en verder onderzoeken of is het louter een angst voor het 
vreemde waaraan we niet al te veel gehoor moeten geven?

Het nieuwe aanbod van vitrificatie lijkt op het eerste gezicht een nieuwe zorg-
vraag te creëren, waaraan we zonder twijfel tegemoet zouden moeten komen. 
Voorbeelden liggen voor de hand: vrouwen bij wie kanker is gediagnosticeerd en 
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die een zware chemokuur te wachten staat kunnen hun eicellen veiligstellen voor 
later; een moeder kan haar eigen eicellen laten invriezen voor haar dochter als deze 
het syndroom van Turner heeft, etc.

Maar de nieuwe vraag die ontstaat, hoeft niet altijd louter medische gronden te 
hebben. In de documentaire ‘Ei voor later’ van cineaste Marieke Schellart wordt dit 
treffend geïllustreerd [2]. Schellart (35 jaar) overweegt naar België af te reizen en 
eicellen in te laten vriezen, omdat ze momenteel nog geen geschikte partner heeft 
gevonden, haar carrière nu meer prioriteit heeft en ze het vrijgezellenleven nog niet 
beu is. Schellart legt in deze documentaire de zoektocht naar haar eigen motieven 
bloot en stuit daarbij soms vanuit onverwachte hoek op weerstand. Zo vindt haar 
vader – een docent biologie – dat dochterlief de natuurlijke grens van haar vrucht-
baarheid dient te accepteren, haar zaakjes op orde moet krijgen en simpelweg aan 
de man moet!

In het debat vroeg de heer Van der Staaij van de SGP zich daarom af: “Zijn wij 
niet bezig een medische oplossing aan te dragen voor een sociaal probleem?”1 Het 
is een interessante maar ook ingewikkelde vraag [3]. Want de scheidslijn tussen 
medische problemen enerzijds en sociale problemen anderzijds is verre van dui-
delijk. Bovendien, waarom is het inzetten van medische technologie voor niet- 
(strikt) medische doeleinden ontoelaatbaar? Mevrouw Arib van de PvdA wees er 
onmiddellijk op dat dit in de praktijk al veelvuldig voorkomt: veel ingrepen – denk 
bijvoorbeeld aan plastische chirurgie voor transgenders, maar ook aan abortus – 
worden vaker op sociale, economische en psychologische dan op strikt medische 
gronden uitgevoerd. “Zijn er eigenlijk principiële redenen om tegen het sociaal 
gebruik van medische technologie te zijn?”, vroeg Pia Dijksta van D66 daarom aan 
haar collega-politici.

Met die laatste vraag opent zich een probleemveld dat veel verder reikt dan de 
specifieke technologie van eicelvitrificatie. Het betreft de vraag naar de groter wor-
dende rol van medische technologie in onze samenleving als zodanig, een vraag 
die vaak samengaat met een groter wordende verlegenheid met betrekking tot de 
gewenste grenzen van medische interventie: de grenzen van genezing enerzijds en 
mogelijke verbetering van de situatie van mensen anderzijds, de maakbaarheid van 
nieuw leven en het uitstel van de (vooralsnog) onherroepelijke dood. Alvorens in 
te gaan op die grenzen, typeren we eerst de rol van de technologie nauwkeuriger.

Drie techniekopvattingen

In de techniekfilosofie is het gebruikelijk geworden onderscheid te maken tussen 
drie verschillende opvattingen over wat technologie is. Volgens de instrumenta-
list is technologie simpelweg een middel dat ons ter beschikking staat. Een hamer 
dient om te timmeren, een scalpel om te snijden en de CT-scan legt ons lichaam 

1 Dit, zo blijkt uit een onderzoeksrapport van de beroepsgroep, werd ook door dokters en ethici 
gezien als een ‘reëel probleem’ [3].

Drie techniekopvattingen
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van binnenuit bloot. Technologieën stellen ons zo in staat bepaalde doelen (die wij 
hebben gesteld!) te verwezenlijken, zoals het bouwen van huizen en het genezen 
van mensen. In deze optiek verschijnt de technologie zelf als neutraal en passief. Ze 
kan zowel ‘goed’ als ‘slecht’ door de mens worden gebruikt.

Toch lijkt de technologie in werkelijkheid een stuk minder neutraal en passief 
te zijn dan de instrumentalist zich inbeeldt. De technische middelen die ons ter 
beschikking staan, bepalen namelijk de bandbreedte van activiteiten die we kun-
nen ontplooien. Daarin kunnen we ons gemakkelijk verliezen: “Geef de kleine 
jongen een hamer en hij gaat menen dat alles wat hij tegenkomt een paar klappen 
nodig heeft” [4]. De Amerikaanse filosoof Robert Kaplan noemt dit the law of the 
instrument. Kennelijk kunnen niet alleen mensen, maar ook hamers doelen stel-
len. Het technologisch determinisme – het tweede perspectief op technologie – is 
in feite een radicalisering van deze gedachte.

Vooral in populaire media wordt het technologisch determinisme veelal gepre-
senteerd als een gevaar dat we moeten voorkomen en bestrijden. Neem bijvoor-
beeld de lopende band waarachter Charley Chaplin in Modern Times (1936) staat: 
hollend van de ene naar de andere kant loopt Chaplin voortdurend achter de feiten 
aan. De lopende band legt zo het werktempo en de activiteit op aan de fabrieksar-
beider. De technologie neemt hier de mens de maat in plaats van andersom. Dit 
schrikbeeld uit de tijd van industriële revolutie en massaproductie blijft top op de 
dag van vandaag actueel, ook in de gezondheidszorg. Is het niet de technologie die 
de patiënt in toenemende mate reduceert tot een set van medische variabelen? En 
moet niet de zorgprofessional zich steeds meer voegen naar de wetten van een ziel-
loze, technocratische efficiëntie?

Deze opvatting is niet volledig ongegrond. Technologieën en technologische 
procedures bepalen in grote mate de structuur van onze handelingen, de focus van 
onze aandacht en de resultaatgerichtheid van ons werk. Maar evenals het intuïtief 
plausibele instrumentalisme is de deterministische kijk op de technologie uiteinde-
lijk te beperkt. Want enkel daar waar technologie en mens van elkaar vervreemden 
(de nadruk ofwel op alleen de mens ofwel op alleen de technologie komt te liggen), 
enkel daar krijgen instrumentalisme en determinisme hun gelijk. In werkelijkheid 
is het spectrum van mens-techniekrelaties veel rijker en complexer dan de eerste 
twee kijkwijzen doen vermoeden. Het derde perspectief – dat van de technologi-
sche bemiddeling of mediatie – probeert hier recht aan te doen door mens en tech-
nologie in hun wederzijdse afhankelijkheid en bepaling te beschouwen [5].

Vanuit het mediatieperspectief bekeken zijn mens en technologie onlosmake-
lijk met elkaar verbonden. Onze doelen en de middelen die we daarvoor inzetten 
beïnvloeden elkaar. Het doel van de geneeskunde – wat abstract gezien zoiets als 
‘gezondheid’ van de mens zou moeten zijn – wordt vanuit deze optiek altijd con-
creet bemiddeld door de technologieën en de medische praktijk waarbinnen we het 
doel nastreven. Gezondheid wordt zodoende casusspecifiek, iets wat de arts met 
behulp van bepaalde technologieën mogelijk probeert te maken voor deze of gene 
patiënt.

We maken dit concreter. Via een CT-scan, bloeddrukmeter en bloedwaardetest 
komen bepaalde symptomen op een bepaalde wijze aan het licht. Wat niet wordt 
gemeten, blijft verborgen. Andere technologieën hadden andere dingen op een 
andere manier aan het licht gebracht. Door verdere ontwikkeling van technologie 



171 18

krijgen ziektebeelden zo voortdurend nieuwe nuances en verdere uitwerking, soms 
ook een volledig andere invulling. Hetzelfde geldt vanzelfsprekend voor mogelijk-
heden van behandeling en de daaruit voortkomende prognostiek. De ontwikkeling 
van de informatietechnologie die haar toepassing vindt in onder meer neurologie 
en genetica, kan hier als paradigmatisch voorbeeld genoemd worden. Dit gewel-
dige arsenaal aan technologieën heeft onze kijk op de aard van geestesziekten en 
erfelijke aandoeningen ontegenzeggelijk veranderd.

Een prangende, op het eerste gezicht eigenaardige vraag doemt in dit verband 
op: zijn de hoge bloeddruk, de epileptische aanval en de bloedarmoede nog wel 
dezelfde ziekten als honderd jaar geleden, toen er met andere technologieën een 
diagnose werd gesteld? De Franse techniekfilosoof Bruno Latour beantwoordt deze 
vraag ontkennend. Over het vermeende feit dat Ramses II aan tuberculose is over-
leden zegt hij: “[E]en anachronisme van hetzelfde kaliber is als wanneer we zijn 
doodsoorzaak hadden toegeschreven aan een Marxistische opstand, een machi-
negeweer, of een beurscrash op Wall Street” [6].2 Vanuit de gangbare medisch-
wetenschappelijke kijk zal Latour op weinig bijval kunnen rekenen. Natuurlijk gaat 
het om dezelfde ziekte, zal het antwoord op de hier gestelde vraag zijn. Dit ant-
woord lijkt vanzelfsprekend, omdat we de spanne van ons voortschrijdend inzicht 
geleidelijk onder eenduidige ziektebeelden zijn gaan scharen. Maar vanuit een 
meer pragmatisch oogpunt zijn de ziekten van nu onvergelijkbaar anders, omdat 
ze anders worden gediagnosticeerd, een andere therapie voorschrijven en er andere 
vooruitzichten en ervaringen voor de patiënt in het verschiet liggen. Het mediatie-
perspectief kenmerkt zich daarmee als een zeer pragmatisch ingestelde techniekfi-
losofie, een pragmatisme waarvan de grondovertuiging meer dan een eeuw geleden 
door Charles Sanders Peirce werd geformuleerd. De inhoud van onze begrippen, 
zo stelde hij, moet gekend worden vanuit het geheel aan mogelijke praktische han-
delingen en gevolgen die wij met dit begrip kunnen verbinden [7].

Waar de gangbare medische wetenschap dus ziekte en gezondheid probeert 
te begrijpen vanuit de onderliggende lichamelijke processen, kijken we hier van-
uit het mediatieperspectief primair naar de wijze waarop die processen door de 
technologie praktisch toegankelijk, tastbaar en manipuleerbaar worden. Anders 
dan instrumentalisme of determinisme verwijst dit perspectief daarmee naar een 
praktijk van doel-middelenrelaties die elkaar wederzijds bepalen. Doet een nieuwe 
medische technologie haar intrede, dan wordt ons praktisch begrip van een ziekte 
net weer anders gemedieerd.

Niet alleen brengen nieuwe medische technologieën nieuwe diagnosen, behan-
delingen en ziekten aan het licht. Tevens verspringt telkens daarmee de maatstaf 
waarmee we het menselijke ideaal van gezondheid nastreven. Het is deze dynami-
sche praktijk die we in het vizier moeten krijgen, willen we recht doen aan de vra-
gen die aan het begin van deze tekst werden gesteld. Want deze dynamiek reikt ver 
over de grenzen van het ziekenhuis. De standaarden voor wat gezond en ziek is 
hebben namelijk ook een maatschappelijke dimensie.

2 De Marxistische opstand, ontwikkeling van het automatische geweer en de opkomst van  
Wall Street zijn historische evenementen uit dezelfde tijd als Robert Kochs ontdekking  
van het Mycobacterium dat tuberculose veroorzaakt. Vandaar dat Latour ze als verklaringen  
op eenzelfde lijn stelt.

Drie techniekopvattingen
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De norm past zich aan

Artsen en ziekenhuizen fungeren veelal als rechters. Ze hakken knopen door. Als 
we ons niet goed voelen doen we beroep op de expertise van artsen: “Dokter, ben 
ik ziek of gezond?” Soms spreken ze bijna letterlijk een doodvonnis uit: “U heeft 
kanker meneer”. Zeker als we te maken hebben met levensbedreigende ziekten lijkt 
het onderscheid tussen ziek en gezond eenduidig te zijn.

Dat onderscheid wordt echter minder eenduidig als we onze aandacht verleg-
gen van de diagnostiek naar de praktijken waarin mensen omgaan met hun aan-
doeningen en die op verschillende manieren ervaren. Zelfs in het geval van een 
levensbedreigende ziekte is het niet altijd makkelijk aan te geven of en in welke zin 
iemand ziek of gezond is. Na de diagnose sluit de een zich op in zijn kamer en voelt 
zich alsmaar zieker worden, een andere maakt een wereldreis en probeert nog het 
maximale uit de hem resterende tijd te halen. De scheikundedocent Walter White 
in de Amerikaanse serie Breaking Bad geeft aan dat de diagnose longkanker hem 
heeft doen ontwaken uit zijn saaie, lusteloze leven. Hij heeft zich dientengevolge 
nog nooit zo ‘gezond’ gevoeld. Nu mag zijn keuze om na zijn diagnose een groot 
drugscrimineel te worden niet als voorbeeld dienen voor longkankerpatiënten, 
het illustreert wel dat ‘ziek’ en ‘gezond’ pas werkelijke betekenis krijgen binnen een 
praktische context waarin mensen hun leven vormgeven.

Dit inzicht is niet nieuw en wordt de afgelopen jaren steeds serieuzer genomen 
in de ‘gevestigde’ gezondheidszorg. Behandeling op maat en patiëntgerichte zorg 
hebben, behalve voor de particuliere biologie van patiënten, steeds meer oog voor 
sociale factoren. Deze ontwikkeling wordt wellicht nog het sterkst zichtbaar in de 
wijze waarop geneesmiddelen worden voorgeschreven. Allereerst is van de meeste 
geneesmiddelen (die steeds vaker als technologieën worden begrepen) onduide-
lijk óf en wat ze genezen. Niet zozeer vanwege hun bijwerkingen, maar omdat hun 
invloed erg afhankelijk is van hoe mensen hun leven vormgeven en welke doelen 
ze daarbij nastreven. Een hersenchirurg zal een medicijn tegen trillende handen 
ervaren als een wondermiddel, terwijl een truckchauffeur met dezelfde aandoening 
vaak niet eens op de gedachte komt om daarvoor een huisarts te bezoeken.

Deze voorbeelden illustreren weliswaar dat de standaarden voor ziek en gezond 
afhankelijk zijn van de praktische context, levensstijl en waardenstelsels van men-
sen, maar ze maken nog niet zichtbaar op welke wijze technologieën zelf invloed 
kunnen uitoefenen op die standaarden en de wijze waarop mensen hun leven 
vormgeven. Een voorbeeld om dit verder duidelijk te maken. Medisch is iemand 
doof bij een gehoorverlies van meer dan honderd decibel, al verschilt deze definitie 
per land. Wat doofheid is, wordt derhalve in grote mate bepaald door wat audio-
logische technologieën meten. Personen die op latere leeftijd doof geworden zijn 
beschouwen zichzelf vaak als gehandicapt, in tegenstelling tot prelinguaal doven. 
Een aanzienlijk deel van de dovengemeenschap vat met name prelinguale doof-
heid op als een eigenschap, als een variatie zoals huidskleur. ‘Doof ’ schrijven ze dan 
vaak met een hoofdletter. Doven kennen een eigen taal, namelijk gebarentaal, maar 
ook een eigen cultuur en traditie. Door de opkomst van allerlei technologieën zoals 
gehoorapparaten en meer recentelijk cochleaire implantaten hoefden doven echter 
opeens niet meer te berusten in hun ‘variatie’. ‘Doven’ met een hoofdletter D kon-
den opeens lid worden van een grotere gemeenschap. Waardoor Doofheid steeds 
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meer werd benaderd als een ziekte, een ziekte die kan worden genezen. Hoewel 
velen cochleaire implantaten als een verbetering beschouwen, zijn er leden van de 
dovengemeenschap die ze juist zien als een gevaar voor hun cultuur en traditie en 
allesbehalve een verbetering [8]. Er zijn zelfs dove ouders die menen recht te heb-
ben op dove kinderen [9]. Kortom, cochleaire implantaten zijn geen neutrale mid-
delen of instrumenten, maar mediëren wat wordt verstaan onder wat ‘normaal’ is 
en wat ‘ziek’. Stel nu dat mensen met een cochleair implantaat ook geluiden kunnen 
horen die ‘normale’ mensen niet kunnen horen, zijn ze dan abnormaal of boven-
normaal? Hoe moeten we dan het onderscheid tussen een ‘goed’ en een ‘slecht’ 
gehoor maken? Moeten mensen die ‘normaal’ kunnen horen worden genezen?

We gebruiken bewust het voorbeeld van het cochleair implantaat om duidelijk 
te maken dat het idee dat technologieën normen voor ziek en gezond beïnvloeden 
niet alleen betrekking heeft op opkomende technologieën, maar ook op bestaande 
technologieën. Technologieën hebben altijd al die invloed uitgeoefend. De ver-
wachting is echter dat die invloed met de exponentiële ontwikkeling van high-tech 
alleen maar groter en radicaler wordt. Biomedisch gerontoloog Aubrey De Grey is 
ervan overtuigd dat ook ouderdom genezen kan worden. Ouder worden acht hij 
daarom barbaars en mensen laten sterven slecht [10]. Zullen technologische ont-
wikkelingen ook de dood ontsluiten als een ziekte, een ziekte die genezen kan en 
moet worden? En hoe moet de arts zich verhouden tot de normatieve invloed van 
technologieën?

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de arts

Doel van deze bijdrage is de vraag naar de verantwoordelijkheid van de arts voor 
te bereiden en haar relevantie te verhelderen. We pretenderen niet deze vraag te 
kunnen beantwoorden. Wel constateren wij dat, met name in onze sterk getech-
nologiseerde samenleving, artsen niet meer a priori kunnen beoordelen wat ‘ziek’ 
en ‘gezond’ is. Zij kunnen dat alleen binnen een praktische context, waarin men-
sen hun leven op eigen wijze willen vormgeven. Dat vereist van de arts behalve 
medische- ook sociaal-culturele en filosofisch-ethische vaardigheden. Dat roept de 
vraag op waar de grens van het beroep en daarbij horende verantwoordelijkheid 
van de arts getrokken dient te worden. Door de technologisering van de zorg rijst 
de vraag of ons verlangen naar een langer, gezonder en gelukkiger leven eigenlijk 
wel in alle gevallen door medische technologie gefaciliteerd moet worden. En in 
het verlengde daarvan, of de toenemende technologisering van onze gezondheids-
zorg zelf nog wel ‘gezond’ genoemd kan worden en wat ‘gezond’ dan nog betekent.
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De dokter is geen machine. De patiënt evenmin. Zorg is mensenwerk. Mensen 
beleven en ervaren de waarde van wat ze ondergaan en doen – machines en meet-
apparatuur doen dat niet. Machines lijden niet, mensen doen dat wel. Lijden en 
helen zijn fundamenteel andere zaken dan defect zijn en gerepareerd worden.

In de jaren zeventig publiceerde Ivan Illich Het medisch bedrijf: een bedreiging 
voor de gezondheid?, waarin hij stelde dat het medisch bedrijf van pijn, ziekte en 
dood een technisch probleem heeft gemaakt. Illich voorspelde dat het ‘diagnostisch 
imperialisme’ en de ‘geneesmiddeleninvasie’ uiteindelijk contraproductief zullen 
blijken te zijn [1].

Het lijkt erop dat het beeld dat Illich destijds heeft geschetst nu voor velen 
dagelijkse realiteit is geworden. Procedures voor diagnose, behandeling, kwaliteits-
bewaking, kostenbeheersing, vergoedingen, ondersteunende diensten en weten-
schappelijk onderzoek zijn geformaliseerd en gekwantificeerd. Dit heeft grote 
gevolgen voor de werkdruk. Het heeft er ook toe geleid dat veel mensen zich bin-
nen de zorgsector vervreemd voelen van hun oorspronkelijke motivatie. Naar aan-
leiding van de nationale enquêtes ‘Werken in de zorg’ uit 2010 en 2011 vroeg de 
Rotterdamse hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans zich zelfs af waarom er in de 
zorg geen opstand uitbreekt [2].

Toch is de profetie van Illich maar gedeeltelijk uitgekomen. Illich meende dat 
de patiënt een weerloze prooi van deze ontwikkelingen zou worden. Maar de hou-
ding van de patiënt lijkt eerder dezelfde mentaliteitsverandering te weerspiegelen. 
Men noemt hem een cliënt en zo stelt hij zich ook op. Als een consument die kri-
tisch zorg inkoopt en waar voor zijn geld eist. Zo houdt ook de patiënt een tech-
nisch beeld van gezondheid in stand, waarin er voor elk defect een reparatie moet 
bestaan.

De uitdrukking ‘het medisch bedrijf ’ wordt intussen veel gebruikt en men 
hoort ook wel spreken van het ‘zorgapparaat’. Dergelijke aanduidingen komen niet 
alleen van kritische buitenstaanders. De technische metaforen zijn gemeenplaatsen 
binnen de muren van zorginstellingen en ziekenhuizen. Denk aan verpleegkun-
digen, die hun aanwezigheid bij het bed van een patiënt ‘productie-uren’ moeten 
noemen.

De aanduiding voor het zorgapparaat die het meest gebruikt wordt is ‘het sys-
teem’. Het is opvallend dat die typering vrijwel altijd in het enkelvoud wordt gebe-
zigd. Ze kan natuurlijk op van alles betrekking hebben, maar meestal duidt men 
ermee op het geheel van procedures, methoden en afspraken dat de dagelijkse gang 
van zaken regelt.

Anamnese

In dit artikel neem ik de verzuchting dat er een grote afstand is ontstaan tussen 
mens en systeem als uitgangspunt, laten we zeggen: als klacht. De volgende fase is 
de anamnese. Letterlijk betekent dit ont-vergeten, iets in herinnering brengen. Het 
is een centraal begrip in de filosofie van Plato, dat in zijn denken inhoudt dat men-
sen de vergeten ‘Idee’ achter de dingen weer bewust worden.
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Zorg, onderwijs, veiligheid zijn waardengestuurde en steeds terugkerende 
opgaven, waarvoor we als samenleving systemen en protocollen hebben ingericht. 
Die systemen zijn mensenwerk, ze zijn historisch gegroeid en hun groei is in een 
bepaalde richting geleid. We zullen ons af en toe moeten afvragen waar het ons om 
te doen is en wat de achterliggende principes zijn van de manier waarop we proces-
sen vormgeven.

In dit artikel vergelijk ik de waarden die de zorg als geheel en de zorgverleners 
als individu motiveren en drijven, met de psyche van een organisme, en de daar-
toe ingerichte systemen als het lichaam daarvan. De these die ik in dit artikel ver-
dedig, is dat ons westerse denken sterk beïnvloed is door een dualistische visie op 
de relatie tussen het lichaam en de psyche en dat dit dualisme zich ook openbaart 
in de manier waarop we organisaties inrichten. Anders gezegd, onze ideeën over 
hoe organismen ‘werken’ is zich gaan nestelen in de manier waarop we zelf dingen 
organiseren.

Het spreken over een organisatie als een organisme zal door sommige mensen 
misschien als een metafoor worden opgevat. Het onderscheid tussen letterlijke taal 
en metaforen is echter veel te grof als het gaat om het typeren van manieren van 
denken. Niet alleen omdat veel ‘exacte’ of ‘letterlijke’ taal ook metaforisch is (denk 
aan woorden als ‘verklaren’). Maar ook omdat er genoeg structurele overeenkom-
sten zijn tussen organismen en organisaties om ze overeenkomstig te beschou-
wen (wat natuurlijk niet wil zeggen dat deze beschouwing de enig mogelijke of 
zinnige is). Dit laatste is uitgebreid aan de orde gesteld in de systeemtheorie van 
denkers als Ludwig von Bertalanffy [3]. (Ik herinner mij nu een citaat van een van 
mijn docenten, die schreef dat ‘termen als organisaties, organiseren enz. meestal 
gebruikt worden alsof het om mechanismen en mechaniseren gaat’. Opletten dus.)

Aandacht voor psychosomatiek – of het gebrek daaraan

In sommige leslokalen stond vroeger een rubberen dummy in de vorm van een 
menselijk lichaam, om aan de leerlingen de bouw en ligging van bepaalde orga-
nen te laten zien. Dat was simpelweg mogelijk omdat de makers van de dummy 
de organen zo hadden aangebracht dat ze uit de dummy konden worden gelicht 
en apart konden worden genomen. In de medische wetenschap is het uitlichten en 
apart nemen van organen ook mogelijk. Dit gebeurt niet alleen met chirurgisch 
gereedschap. Als het chirurgisch instrumentarium wordt ingezet, hebben we met 
conceptuele uitsneden te doen. We opereren ook met de begrippen die ervoor zor-
gen dat het ene orgaan (of systeem van organen) als iets anders beschouwd kan 
worden dan het andere. Wanneer ik zeg dat de maag verschilt van de darmen dan 
voer ik (hoe simpel ook) een ‘conceptuele operatie’ uit.

Als het om de mens gaat bestaan er in de wetenschappen en de cultuur zowel 
kleinere als grotere conceptuele uitsneden. De psychosomatiek nu betreft de rela-
tie tussen twee heel brede gebieden: het soma enerzijds en de processen die men 
samen ‘de psyche’ noemt anderzijds. In onze cultuur worden beide gebieden con-
ceptueel vaak van elkaar gescheiden. Dit onderscheid noemt men meestal het 
cartesiaans dualisme, naar Descartes (Cartesius 1596–1650). Diens denken kwam 
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voort uit een radicaal streven naar zekerheid, naar onbetwijfelbare uitgangspunten 
en ‘harde’ criteria. Zulke criteria zocht Descartes ook om onderscheid te kunnen 
maken tussen geest en stof.

Om de materie en de geest zo scherp mogelijk van elkaar te kunnen afgren-
zen, kwam Descartes tot een ondubbelzinnig onderscheid tussen res extensa en res 
cogitans: dat wat uitgebreid is (dat wil zeggen ruimte inneemt: materie) denkt niet 
en dat wat denkt is niet uitgebreid. Voor dieren betekende dit volgens zijn schema 
dat ze (als ruimtelijke gestalte) stoffelijke mechanieken zijn, die geen ziel of geest 
hebben. Voor de mens, die ook een stoffelijk lichaam heeft, maar in zichzelf ook 
bewustzijn ervaart, kon Descartes deze stap niet zetten. Vandaar dat Descartes’ 
mensbeeld dualistisch is: een mensbeeld waarin het lichaam niet denkt (en een 
mechaniek is) en het denken geen lichaam heeft.

Er is in Descartes’ denken wel ruimte voor een psyche en een soma (hij is geen 
materialist), maar nauwelijks voor psychosomatiek als interactie tussen beide. 
Hij ontkende deze wisselwerking niet, maar er kon binnen het dualistische sys-
teem niet verklaard worden hoe zij in haar werk ging. In zijn systeem waren beide 
‘substanties’ (de op zichzelf staande werkelijkheden van stof en geest)  theoretisch 
zo gescheiden dat ze niets gemeen hadden en elkaar dus ook niet konden 
 beïnvloeden.

Descartes heeft ooit geopperd dat ‘ergens’ in de pijnappelklier de interactie tus-
sen geest en stof plaatsvond. Dit was volgens zijn eigen denkwijze al onmogelijk. 
Zijn denken stond zo aan de basis van de psychosomatiek als vraag, maar droeg 
verder niet bij aan de positieve benadering daarvan.

De voordelen van de cartesiaanse manier van denken bleken in de daaropvol-
gende eeuwen groot te zijn. Doordat Descartes de materie zag als een meetbare en 
mechanistisch te begrijpen werkelijkheid werd hij een van de grote wegbereiders 
van de kwantificering van de wetenschap en de mechanisering van ons wereld-
beeld. Deze benaderingswijze maakte het mogelijk de materie, inclusief het men-
selijk lichaam, als een objectiveerbaar, kwantificeerbaar en met fysische methoden 
manipuleerbaar gegeven te zien. Kennelijk appelleerde dit aan een al of niet latente 
drijfveer van de (in eerste instantie vooral westerse) mens.

Voor de geneeskunde had de cartesiaanse wending gevolgen waarvan het 
belang nauwelijks kan worden overschat. Het openen van het lichaam, iets waar-
tegen eeuwenlang grote weerstand had bestaan, werd er door gelegitimeerd. 
Mechanicistische benaderingen bleken voor een aanzienlijk deel van het menselijk 
lichaam tot uiterst succesvolle benaderingen te leiden. Het voert buiten het bestek 
van dit artikel de grotere en mindere verdiensten van het mechanicistische mens-
beeld verder uit te diepen. Maar eeuwen later is de cartesiaanse manier van denken 
overal in de samenleving te vinden.

Het dualisme plaatst ons in twee werkelijkheden tegelijk: de ‘harde’ realiteit 
van de materie en de ‘softe’ van de geest. Het lijkt er nog steeds op dat we geen 
grip krijgen op hun wisselwerking. We hebben als samenleving met de draden 
van het cartesiaanse denken een wereld geweven waarin we juist die systemen het 
beste vinden functioneren, die aan een mechaniek doen denken en die manie-
ren van denken het hoogst waarderen, die (zoals Heidegger het noemt) ‘calcule-
rend’ zijn. We focussen zó sterk op de materie (‘objectieve’ protocollen, structuren 
en kwantitatieve resultaten) dat er voor beleving en ervaring vaak alleen maar 
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 negatieve typeringen overblijven: ‘subjectief ’, ‘vaag’, ‘onmeetbaar’, ‘onwetenschap-
pelijk’, ‘… kunnen we niets mee …’ enzovoorts. We voeden zo voortdurend de 
tegenstelling tussen mens en systeem, in plaats van de aandacht voor hun samen-
hang en  interactie.

Op zoek naar plastische kaders

Hoe dit om te buigen? Los van praktische oplossingen op allerlei gebieden zal er 
ook iets moeten gebeuren aan de voorstelling die we van organisaties hebben, 
omdat die voorstellingen voortdurend interfereren met de praktijk. We zouden wat 
dit betreft moeten vermijden dat we steeds weer op een dualistisch patroon terug-
vallen. Zijn er andere voorstellingen van organismen, die meer ruimte bieden om 
de interactie tussen psyche en soma te benaderen?

De laatste jaren is in het hersenonderzoek veel aandacht voor neuroplasticiteit. 
Onze fysieke structuur wordt tijdens ons leven voortdurend afgestemd op invloe-
den die we ondergaan. Het is een van de processen die ten grondslag liggen aan 
creativiteit, leerprocessen en gewoontevorming. Om met nieuwe uitdagingen om 
te gaan, zouden ook onze concepten een zekere flexibiliteit en plasticiteit moeten 
bezitten. Als de cartesiaanse manier om eenduidig onderscheid te maken tussen 
geest en stof tot een verkramping leidt, die het bemoeilijkt om verschijnselen en 
ervaringen adequaat te benaderen, dan zouden we misschien moeten kijken of we 
de bekende concepten zouden kunnen loslaten.

Het is natuurlijk onbevredigend om in pakweg een halve bladzijde een alterna-
tieve theorie ten aanzien van dit eeuwenoude probleem te schetsen. De suggesties 
die ik wil doen zijn niet nieuw; men vindt ze terug in de Chinese en Japanse filoso-
fie en in de Essays in radical empiricism van William James [4, 5].

Van belang is dat deze alternatieve visie onverenigbaar is met alle theorieën die 
werken met een of beide basiscategorieën van Descartes (dat wil zeggen de sub-
stanties res cogitans en res extensa). De voorgestelde benadering verwerpt dus elk 
materialisme, spiritualisme, epifenomenalisme en ook de ‘dubbel-aspect’theorie 
(Spinoza). Het uitgangspunt is dat geest en stof juist geen substanties zijn, dat ze 
met andere woorden niet ‘op zichzelf staan’. Het zijn relatieve en flexibele begrip-
pen, net als bijvoorbeeld licht en zwaar. Iets is alleen zwaar ten opzichte van iets 
anders en iets kan bovendien lichter of zwaarder worden na verloop van tijd.

Een voorbeeld: ik kijk naar mijn handen. In het cartesiaanse systeem horen ze 
tot de buitenwereld. Een chirurg zou mijn handen kunnen opereren als ware het 
een ingreep in een materieel voorwerp. Ook ikzelf kan mijn hand als een object 
proberen waar te nemen, wanneer ik bijvoorbeeld met mijn andere hand een splin-
ter uit mijn vinger probeer te halen. Ik kan mij mijn handen ook louter geestelijk 
voorstellen, zoals bij het in gedachten oefenen van een vingerzetting voor de piano.

Maar over de handen waarmee je leeft en handelt, over de wereld van de aan-
raking en het aangeraakt worden, daarover hebben we het dan niet. Onze handen, 
zoals we ze zelf ervaren, passen niet in een tweedeling tussen iets inwendigs en iets 
uitwendigs of in een tweedeling tussen iets innerlijks en iets uiterlijks. Het zijn in 
feite juist contactzones tussen beide sferen. Dat kan ook gezegd worden van onze 
huid, onze tong, onze erogene zones.

Op zoek naar plastische kaders
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Het cartesiaans dualisme zou theoretisch steeds de kenmerken van die con-
tactzones moeten opdelen over twee categorieën. Hoe problematisch dit is, wordt 
onder meer duidelijk aan de cartesiaanse benadering van pijn. Bij Descartes 
hoort het gevoel van pijn tot het lichaam. Maar als ik denk aan mijn gevoel van 
pijn hoort dat denken tot de geest. Het ondergaan van pijn zou dus uit twee delen 
bestaan. Maar wie kan in zijn ondervinding een onderscheid maken tussen het 
voelen van pijn en het denken daaraan? Als je pijn hebt, lukt het zeker niet. Pijn 
valt zo tussen het innerlijke en het uiterlijke in, net als onze handen en andere 
delen van ons bezielde lichaam.

Een alternatief voor het cartesiaanse schema zou dus zijn dat we deze contact-
zones, waar binnen en buiten elkaar ontmoeten, aanvaarden als het domein waar 
ons bestaan zich in feite afspeelt. Dit zou kunnen betekenen dat we niet met of in de 
onherleidbare substanties van het dualisme leven, maar in hun mengsel. We draaien 
de zaak dus om: in plaats van ergens in een stukje niemandsland tussen de twee afge-
sloten rijken van geest en stof ligt die contactzone overal waar ons leven zich afspeelt.

Dit impliceert niet dat de begrippen psyche en soma onbruikbaar zijn gewor-
den, maar (nogmaals) dat het relatieve of relationele begrippen zijn. Mijn handen 
kunnen meer of minder geladen zijn met bewustzijn: ze zijn nooit helemaal geest, 
maar ook nooit helemaal materie. Dat geldt ook voor dat wat ik ter hand neem. 
Voor de hockeyer moet de stick ‘aanvoelen als een stuk van jezelf ’ [6]. Het gevoel 
van de beeldhouwer, de schilder of de gitarist zetelt niet alleen in hun handen, maar 
ook in hun beitel, penseel of plectrum: stof wordt geest. En andersom: wat de kun-
stenaar schept, vertelt in de stof iets over wat tevoren misschien alleen geest was.

Soma en psyche van een levend systeem zijn zo gezien dus geen onherleidbare 
substanties, maar betrekkelijke begrippen, waarbij iets (binnen de ervaring als 
geheel) tijdelijk geest kan zijn ten opzichte van iets anders, dat dan ook slechts weer 
tijdelijk materie is. Een hand is materie in relatie tot de intentie tot handelen, maar 
geest in relatie tot het ding dat je aanraakt.

Focussen op de psychosomatiek betekent focussen op de interactie die er tus-
sen beide gebieden bestaat. Die interactie is het bij uitstek menselijke, onze leef-
wereld, waarin we waardengedreven, gemotiveerd (of mogen we zelfs zeggen: 
bezield) met ‘de dingen’ omgaan. In het cartesiaanse denken ontbreekt juist deze 
tussenruimte (en werd hij ooit in een noodgreep in de pijnappelklier gesitueerd). 
In het voorgestelde alternatief is de pijnappelklier bij wijze van spreken overal, op 
elke plek waar mensen met de betreffende materie werken of de waarden van een 
organisatie helpen realiseren.

Naar de praktijk

Een organisatie bestaat primair om menselijke waarden te dienen: zoals zorg, vei-
ligheid, onderwijs. We signaleren een pijnlijke spanning tussen die waarden en 
de systematiek van de organisaties die deze waarden moeten realiseren. Dat was 
simpelweg ‘de klacht’. Ik heb mij gewaagd aan een korte en schetsmatige anamnese 
en diagnose. Het vermoeden is dat de cartesiaans-dualistische voorstelling die wij 
hebben gemaakt van het menselijke organisme onze manier van organiseren is 
gaan beheersen. Het alternatief is een andere voorstelling van de psychosomatiek 
van organisaties. Waar zal de verandering moeten beginnen?
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Het antwoord zal helder en verontrustend zijn: overal. Elke handeling van de 
dokter, elke behandeling is een contactpunt tussen mens en systeem. ‘Het’ systeem 
is dan ook geen enkelvoudig iets, maar de biotoop waar de mens die de dokter is en 
de mens die de patiënt is, elkaar ontmoeten.

Gebouwen, machines, apparatuur, protocollen, procedures en geformaliseerde 
doelstellingen zijn relatief gezien materie: de geleefde doelen, waarden, de motiva-
tie van medewerkers en de perceptie van klanten zijn relatief gezien geest. Onze 
menselijke aard ligt in het bestaan in beide sferen, die in ons leven samenhangen 
en door het dualisme uit elkaar worden gedacht.

Als we doorslaan in dit dualisme scheppen we voor elkaar een gespleten 
wereld, waarin de ‘harde werkelijkheid’ steeds minder menselijk wordt en de men-
selijke werkelijkheid vaag en ongrijpbaar blijft. Dat gaat tot pijnklachten lijden. 
Deze pijn is waarschijnlijk alleen maar te behandelen wanneer ze overal wordt 
opgemerkt waar ze zich voordoet. Dan zullen artsen (en anderen in de zorg) om te 
beginnen voor die pijn moeten durven uitkomen. Dat is lastig, het zorgt voor ver-
traging, het kost geld, er is geen ruimte voor, geen tijd.

Een nieuwe manier van denken ontstaat niet op de tekentafel. Ze groeit uit een 
gezamenlijke gerichtheid van velen. Ik vermoed dat ze vooral op de werkvloer ont-
staat en dat ze uit de handen, die bezielde organen, van de dokters zal komen.
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Professionals verlaten de zorg massaal

Wat is de rol van de dokter of de zorgprofessional in de ggz van de nabije toe-
komst? Wordt hij obsoleet? Wees gerust. Ik kan me niet inbeelden dat we naar een 
ggz evolueren waar deskundigheid verdwenen is. Meer nog, de actuele ontwikke-
ling waarbij veel zorgprofessionals het veld verlaten is zorgelijk. Professionaliteit in 
de ggz is duur. Psychiaters en klinisch psychologen opleiden kost meer dan tien 
jaar, een verpleegkundig specialist haast evenveel, verpleegkundigen ongeveer 
de helft van deze tijd. Een scholingstraject gaat gepaard met persoonlijke kosten 
voor de student en familie, maar is ook een grote maatschappelijke investering. Dit 
potentieel verkwisten zou een maatschappelijk onrecht zijn. En toch doen we dat 
op dit ogenblik. Professionals verlaten de zorg massaal, of gaan werken buiten het 
ggz-zorgstelsel en dus buiten de geprioriteerde zorg.

De wereld in een stroomversnelling

Toegegeven, ik heb geen glazen bol en weet niet wat de toekomst van de ggz- 
professional wordt. Er verandert zoveel in de huidige maatschappij en in de 
gezondheidszorg dat het moeilijk inschatten is. Internet en computers spelen een 
belangrijke rol. Tien jaar geleden dachten we dat zelfrijdende auto’s op een rollend 
tapijt van A naar B zouden gaan. Of dat ze zouden aanhaken aan een ingenieus 
mechanisme dat ingebouwd zou worden in de vangrails. Nu weten we en vinden 
we het vanzelfsprekend, dat een auto enkel veilig, zelfrijdend van A naar B gaat, 
dat het autonome actoren zijn die zich voortdurend positioneren tegenover andere 
weggebruikers en de rijomstandigheden. Oorspronkelijk was een zelfrijdende auto 
een gadget, maar al snel wordt het dé oplossing voor mensen met een geamputeerd 
been, blinden of voor mezelf wanneer ik eigenlijk liever iets meer zou drinken in 
het restaurant. Meer nog, zelfrijdende auto’s kunnen de enige oplossing zijn om het 
aantal verkeersdoden naar nul te brengen, tijdsverlies in de file te reduceren of de 
file zelf op te lossen. Ze vormen een alternatief openbaar vervoer omdat een elek-
trische Überauto je echt van A naar B brengt en je niet vraagt vijfmaal over te stap-
pen en in de regen te wachten. Elektrische zelfrijdende auto’s zijn zelfs goedkoper 
te bouwen.

De wereld om ons heen verandert snel. Deze stroomversnelling zal ook de rol 
van de professional op een dramatische wijze veranderen. Zoals Harari zegt in 
Homo Sapiens en nog kernachtiger in Homo Deus: de stroomversnelling waarin we 
op dit ogenblik leven is fundamenteel en creëert een prothese die ons de rol van 
homo sapiens doet overstijgen. We krijgen regie over ons mens-zijn. We worden 
homo deus.

Allemaal futuristisch blabla? Ik weet het niet. Ik ben geneigd te geloven dat we 
als mensen op een historisch schakelmoment staan. Veranderingen gaan nu echt 
snel. Veertig jaar geleden werden cartoons gemaakt over zelfrijdende wagens, 
domotica en voice control. Vandaag wordt het realiteit. De meeste kinderziekten 
zijn of althans worden eruit gehaald. Ze bieden gewoon steeds vaker bruikbare 
oplossingen en vereenvoudigen ons dagelijkse leven.
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De professional

De wereld om ons heen verandert. En de professional van de toekomst zal in deze 
veranderende wereld ook een andere plaats innemen. Nog geen tien jaar gelden 
waren de Londense taxichauffeurs de enigen die het complexe stratenplan van de 
Britse hoofdstad in hun hoofd hadden. Ze hadden hiervoor zelfs ‘andere’ hersenen 
ontwikkeld, wat met MRI en fMRI zichtbaar gemaakt kon worden. Nu hebben ze 
concurrentie gekregen van TomTom, Garmin en Google. Hun unieke expertise is 
vervangen door software in een doosje. Dat doosje is zelfs efficiënter dan taxichauf-
feurs waren, want het doosje is voortdurend ‘online’ en houdt dynamisch rekening 
met (niet-structurele) hindernissen. Het verzamelt informatie van andere wegge-
bruikers en berekent de meest efficiënte alternatieven. Het gevolg is dat iedereen in 
Londen taxichauffeur kan zijn en dat maakt Über mogelijk.

De community van taxichauffeurs voelt zich, begrijpelijk, gekwetst. Expertise 
wordt niet meer gewaardeerd en ze worden vervangbaar. Ze reageren door te sta-
ken en te eisen dat de alternatieven buiten de wet gesteld worden. Of ze profileren 
zich op kwaliteit of ethiek (bij ons ben je veilig). Maar op termijn zal Über (of haar 
opvolger) winnen, want de gebruiker zal niet méér willen betalen om van A naar B 
te gaan, vakbondsacties ten spijt.

Voor de medische professional lijkt dit ver van mijn bed. “Ik ben arts, of psy-
choloog”. Zo gemakkelijk wordt een tienjarige academische opleiding niet vervan-
gen. We werken met mensen, soms op de grens tussen leven en dood. Dit vraagt 
om mensenwerk. Kun je medische expertise zo maar in een bakje steken? En wekt 
dat voor de patiënt vertrouwen? De arts-patiëntrelatie is een persoonlijke relatie, 
gebaseerd op expertise en vertrouwen in een afhankelijke positie van nood. Kan 
een maatschappij of cultuur zomaar veranderen? Kan dat nu of in de nabije toe-
komst? Op zich is de complexiteit van een routeplanner al heel wat, maar de beno-
digde informatie is redelijk overzichtelijk. Medisch handelen is heel wat complexer.

Maar moderne computers kunnen ongelofelijke dingen doen. In 1997, meer 
dan 20 jaar geleden, versloeg de IBM-computer ‘Deep Blue II’ Garri Kasparov, de 
toenmalige wereldkampioen schaken. In mei 2017 konden computers van Google 
met het artificieel intelligentie (AI) programma AlphaGo in de stad Wuzhen de 
Go Master Ke Jie verslaan. Het strategisch denken dat nodig is in ‘Go’ is complexer 
dan voor schaken dus experts hadden aangenomen dat Go Masters pas over enkele 
decennia verslagen zou kunnen worden.

De cardioloog als voorbeeld

Hoe zit het dan in de hulpverlening? Enkele jaren geleden was de dokter de enige 
die vaak meer dan tien jaar gestudeerd had en zich de literatuur had eigengemaakt 
om mensen te kunnen behandelen. Op dit ogenblik zal een cardioloog zijn patiën-
ten aan een computerprogramma verbinden en ontvangt hij een uitgebreid rapport 
met behandeladviezen. Enkele jaren geleden waren deze computerprogramma’s 
verre van perfect en waren ze een hulpmiddel voor de professional. Maar meer en 
meer worden deze tools onmisbaar en veel professionals vertrouwen hun software-
hulpmiddelen inmiddels meer dan hun eigen expertise. Softwareontwikkelaars zor-
gen ervoor dat nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen in de software worden 



186 Hoofdstuk 20 · Expert in beweging

20

opgenomen. De disseminatie van kennis, tot tien jaar geleden enkel mogelijk door 
het moeizame proces van bijscholing, wordt vereenvoudigd door een software- 
update via internet.

In mei 2016 overleed de bestuurder van een Tesla die in autopilotmodus reed. 
De software had een inschattingsfout gemaakt. Bij laaghangende zon werd een 
kruisende vrachtwagen op de snelweg gemist. De software dacht ten onrechte dat 
het voor de Tesla mogelijk was de vrachtwagen te vermijden. Een software-update 
een week later maakte het onmogelijk dat een Tesla dezelfde fout zou herhalen. 
Terwijl jaarlijks menselijke bestuurders blijvend verblind worden door een laag-
hangende zon en hierdoor inschattingsfouten maken met dodelijke gevolgen.

In een wereld waar we ons groeiend zorgen maken over de onbetaalbaar-
heid van de gezondheidszorg is het voorbeeld van de cardioloog ontnuchterend. 
 Overigens wordt de cardioloog enkel gebruikt als voorbeeld, want een nefroloog 
of radioloog gebruikt ook steeds vaker softwarehulpmiddelen. We betalen profes-
sionals een riant jaarsalaris voor een expertise die voor een fractie van de prijs 
steeds beter gecoverd wordt door software. Op termijn zal de kloof tussen de  
kennisbijdrage van de specialist en die van softwaretools gedicht worden. Net 
zoals de Go Master verslagen wordt door een Google AI-programma, zal de 
 diagnosticus van morgen waarschijnlijk geleverd worden door IBM Watson of een 
van haar alternatieven: goedkoper en kwalitatief beter.

We dromen natuurlijk allemaal dat we dr House zijn. Een mythische diagnosti-
cus met een superdeskundigheid. Maar gezondheidszorg is gebaseerd op de lokale 
hulpverlener die beschikbaar is en daar zullen softwaretools een betere job doen.

Software in plaats van professional

De geschiedenis van software tools in de gezondheidszorg gaat over verschillende 
fasen. In een eerste periode worden tools voor diagnostiek en interventie ontwik-
keld voor de early adopters. Ze hebben weinig impact op de sector. In een tweede 
fase wordt software een zinvolle prothese voor ons professioneel handelen. Onze 
diagnostiek wordt doeltreffender. Interventies worden toegankelijker. Software 
helpt ons een betere hulpverlener te worden of lost het probleem op van onvol-
doende of niet beschikbare resources. Denk aan de overal aanwezige defibrillator 
die door elke leek gebruikt kan worden. In een derde fase wordt de deskundige in 
de doos kwalitatief beter dan de expert. De professional zal meer vertrouwen heb-
ben in zijn hulpmiddelen dan in zijn eigen deskundigheid. De spoedarts zal ook 
liever de defibrillator gebruiken dan zelf te reanimeren. De professional zal vooral 
een plus behouden, omdat hij beschikt over een integratief vermogen. Maar het 
moment komt dat computerondersteunde diagnostische tools en geautomatiseerde 
interventies in steeds meer domeinen van de gezondheidszorg een kwalitatief alter-
natief vormen. Op dat moment kantelt het klassieke zorgstelsel. Immers, wanneer 
softwaretools autonoom een oplossing vormen, kan de uitvoering een echelon 
verschuiven. De bloeddruk kan door de patiënt zelf thuis betrouwbaar gemeten 
worden, de huisarts kan een ecg maken. Op termijn gaat de patiënt zelf zijn ecg 
monitoren en wanneer de software een red flag registreert op consult gaan bij zijn 
huisarts, die over echoapparatuur beschikt met AI-software ondersteund, die de 
verwijzing naar de cardioloog onnodig maakt.
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Vanzelfsprekend zal de vakbond van cardiologen objectie maken en eisen dat 
enkel wie hiervoor gestudeerd heeft betrouwbaar een diagnose kan stellen. Maar 
in een situatie waarbij software gestuurde diagnostische tools en interventies steeds 
beter worden, kunnen we niet langer waarmaken dat er een kwalitatief verlies is 
wanneer cardiologen steeds vaker door software vervangen worden.

Hiermee komen we in de laatste fase. Wanneer software het beter doet dan 
professionals, zijn we dan nog bereid vast te houden aan onze job? Zijn we bereid 
onze professionele identiteit en ons salaris te verantwoorden, omdat door onze 
aanwezigheid niet onze deskundigheid maar een risico wordt ingelost? Blijven we 
eisen dat elk verslag uit de computer door ons gevalideerd wordt met onze hand-
tekening, terwijl we in alle eerlijkheid van mening zijn dat de software het beter 
doet dan wij het kunnen doen? De aanwezigheid van ons professioneel oordeel bij 
de behandeling is op dat ogenblik ‘afkoopbaar’ door een verzekeringspolis. En ons 
professioneel oordeel en ons salaris krijgen een behoorlijke deuk.

Dit beeld is niet irrealistisch. Wanneer er een gebrek aan cardiologen, psychia-
ters of klinische psychologen is en niet bij elke behandelplanbespreking een profes-
sional present kan zijn, wat is dan het risico voor de patiënt en de patiënt wanneer 
een multidisciplinair overleg een besluit neemt met een calamiteit tot gevolg? We 
managen immers constant risico’s in de zorg.

Op dit ogenblik is de gezondheidszorg nauwelijks betaalbaar en politici maken 
zich ernstige zorgen dat de huidige situatie niet duurzaam is. Elke poging om de 
gezondheidszorg goedkoper te maken heeft nu nog ernstig kwaliteitsverlies tot 
gevolg. Maar blijft dat zo? Wanneer we de transitie naar een nieuwe cybergezond-
heid realiseren, zal de gezondheidszorg niet duurder, maar goedkoper worden. Het 
budget voor de gezondheidszorg kan de volgende jaren nog stijgen, maar als we 
het goed aanpakken, dan is 12 % van het bruto nationaal product op lange termijn 
duurzaam.

Verdwijnen van kennisexpert en expert-vakman

Ondertussen zal de kennisexpert verdwijnen. Kennis wordt meer en meer ‘ver-
spreid’ en toegankelijk voor iedereen. Op dit ogenblik kan het best gebeuren dat 
een patiënt op internet nieuwe inzichten vindt, die zelfs een academisch specia-
list nog niet gelezen heeft. In de toekomst zal kennis mensen in staat stellen hun 
eigen behandeling te indiceren en in sommige gevallen zelfs uit te voeren. Het 
belangrijkste gevolg van kennis die publiek wordt, is dat de relatie tussen patiënt en 
behandelaar evenwaardiger wordt. Er ontstaat een grotere wederkerigheid die ten 
goede kan komen aan de motivatie voor de behandeling.

Op termijn zal naast de kennisexpert ook de expertvakman verdwijnen. Voor 
beiden komen betere of goedkopere alternatieven. Softwarealternatieven zullen ons 
betere diagnostiek bieden. De defibrillator is er nu al. Psychotherapie zal als vaar-
digheid op termijn met adequate softwaretools door minder goed opgeleide pro-
fessionals, kwalitatief evenwaardig kunnen worden aangeboden. Misschien zal na 
verloop van tijd de therapeut in de broekzak zitten. En dat geldt zowel voor de car-
diologische monitor als voor stress- of angstmanagement.



188 Hoofdstuk 20 · Expert in beweging

20

Ondertussen tuigen we de zorg op met kwaliteitsbeleid. Het BIG-register 
bepaalt wie wel of niet zorg mag verlenen. Richtlijnen en behandelprotocollen 
bepalen welke zorg geleverd mag worden. Accreditatie bepaalt of deze zorg daad-
werkelijk geboden wordt en een zorgkaart, routine outcome monitoring (ROM) 
en benchmark geven aan welke outcome gehaald wordt. Het beleid om de actuele 
zorg op kwalitatief hoog niveau te houden, is complex en zorgt voor een teveel aan 
administratie. Kwaliteit is op deze wijze niet duurzaam. Het alternatief komt eraan. 
Het is onvermijdelijk.

Van ziektezorg naar welzijnszorg

Er is een domein dat professionele hulp blijft vragen. Zorg verschuift van op ziekte 
gerichte zorg naar welzijnszorg. Veel mensen lijden aan verschillende ziekten, maar 
voelen zich gezond. Om die reden wordt het traditionele begrip gezondheid, dat 
vooral gericht was op het wegnemen van de (infectie)ziekte, vervangen door het 
begrip positieve gezondheid, zoals voorgesteld door Huber. Positieve gezond-
heid is het vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van 
de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Een visie op positieve 
gezondheid is relevant bij alle chronische ziekten (of kwetsbaarheden) in de soma-
tiek, zowel als in de geestelijke gezondheidszorg. In deze visie wordt het manage-
ment van motivatie, cognities, stemming en gedrag belangrijk.

Van pil naar lifestyle

De cardioloog kan een bloeddrukverlager voorschrijven. Maar het advies om te 
stoppen met roken, alcohol te drinken, 20 kilogram magerder te worden of drie-
maal per week te joggen, is even evidence based. Interventies op het niveau van 
bloeddrukverlagers zijn redelijk geprotocolleerd. Interventies op het niveau 
van lifestyleaanpassingen zijn moeilijker te realiseren. Ze vragen immers een 
24- uursaanpassing van je leven. Dagelijks een pilletje nemen is de eenvoudige 
optie. Maar bij non-response zijn alternatieven noodzakelijk.

De meeste interventies in de psychiatrie hebben het karakter van lifestyleaan-
passingen. Wie een depressiegevoeligheid heeft, moet leren automatische gedach-
ten onder controle te krijgen. Wie ooit getraumatiseerd werd, moet begrijpen hoe 
stressgevoeligheid hen kwetsbaar maakt. Ze moeten adequate coping exploreren 
bij de ontwikkeling van een persoonlijke weerbaarheid. Dit vraagt om continue 
 aandacht.

Wanneer de kennisdeskundige verdwijnt, en de vakmandeskundige door alter-
natieven wordt vervangen, blijft het noodzakelijk professionals te hebben die in 
staat zijn om psychologische, op motivatie gerichte interventies te implementeren. 
De principes hiervoor zijn vergelijkbaar, of men nu diabetes of een hoge bloeddruk 
heeft, teveel eet of drinkt of een depressie heeft. Dit betekent dat de medisch spe-
cialist die zich zal richten op de meest moeilijk te behandelen casussen, zich een 
generieke vaardigheid eigen moet maken: die van lifestylecoach. En hierdoor 
wordt zijn deskundigheid vergelijkbaar met die van een psychiater of een klinisch 
psycholoog.
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» Healing is a matter of time, but it is sometimes also a matter of opportunity 

(Hippocrates).

We leven in een tijd die steeds sneller lijkt te gaan, die door sociale druk geregeerd 
wordt, waarbij de succesterreur leidt tot een streven naar onhaalbare uitkomstma-
ten, in de veronderstelling dat alles maakbaar is. In de medische wereld, hoewel vaak 
gezien als professioneel en ondoorgrondelijk bolwerk, is dat niet anders. De publieke 
opinie leeft in een fascinatie en tegelijkertijd in een frustratie wat allemaal kan en 
niet kan in het gezondheidszorgsysteem. De sociale druk, de wet- en regelgeving en 
de leefwereld van de patiënt leiden vaak tot ideaalbeelden waar de zorgprofessional 
niet altijd aan kan voldoen. De patiëntenzorg is doorgaans tijdrovend en intensief, 
waarbij de medisch specialist wordt geacht het allemaal sneller, efficiënter en trans-
paranter te doen. Naast deze klinische uitdagingen heeft de medisch professional er 
andere taken bij gekregen, zoals het opzetten en ondersteunen van een elektronisch  
patiëntendossier, het deelnemen aan meer registraties, meer opleidings- en onderwij-
staken, het actief bijdragen aan de rem op de stijgende kosten door bijvoorbeeld te 
sturen op minder dure geneesmiddelen, het systematisch analyseren van calamiteiten, 
zorgprocesverbeteringen door het creëren van zorgpaden, onderhandelingen voeren  
met de zorgverzekeraars en nog tal van andere managementtaken. Dit heeft geleid 
tot meer eisen, verwachtingen en bureaucratie, met een spanningsveld tussen de 
patiëntenzorg en alle overige taken als gevolg. De ‘handen aan het bed’ kunnen zich 
niet meer aan het gevoel onttrekken dat zij slachtoffer zijn geworden van de tijd. De 
hectiek op de werkvloer laat een systeemwereld toe en verdringt daarmee de leefwe-
reld [1]. De wereld waarin het gaat om compassie, empathie en menselijk contact, 
naast alle therapeutische mogelijkheden en medische technologie. De wereld van de 
gezondheidszorg waar het geheim ligt in ‘zorgen voor’. Om ons niet te verliezen in 
deze complexiteit en te blijven sturen op de essentie waar het in de zorg om moet 
gaan, zullen we een andere werkelijkheid moeten creëren waarmee je kunt resone-
ren: de toekomst. Het is de versie waar je naartoe groeit, waar je je invloed op kunt 
hebben en waar je een volmaakte versie van de werkelijkheid kunt creëren. Dit kan 
alleen maar plaatsvinden als er vanuit een regierol bewust wordt gestuurd naar die 
toekomst toe. Het betekent in het nu bewust ervaren wat er nodig is en hierop acte-
ren. Door met gepaste afstand de ontwikkelingen in onze hyperversnelde cultuur te 
volgen, zal de kans zich voordoen om weer rust te creëren op de werkvloer.

De zorgprofessional als verbinder tussen leef- en 
systeemwereld

Als het gaat om het verbinden van de patiënt met de verschillende werelden en 
ontwikkelingen in de gezondheidszorg zal de zorgprofessional de regierol moeten 
oppakken en de taal moeten spreken van zowel de leef- als de systeemwereld. Het 
medisch leiderschap dat hiervoor nodig is, zal zich kenmerken door empathische 
verbindingen. Het is het verbinden van het medisch- en het managementdomein 
door transparantie, begrip en vertrouwen [2]. Er is behoefte aan leiderschap bij het 
leggen van die verbinding: het managementdomein aan de ene kant waarin regu-
latie van systemen, controle en beheersbaarheid in processen domineren en het 
medisch domein aan de andere kant, waarbij de patiënt, ethiek of de wisselende uit-
komst op een behandeling dit domein meer flexibel maakt. Het is de professional 
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die zal moeten balanceren tussen de zogenaamde ‘managerial’ en  ‘clinical’ mindset 
om de verschillende visies, belangen en veronderstellingen in de gezondheidszorg 
op elkaar te laten aansluiten. Dit kan alleen maar als we ons open stellen voor de 
gewenste meerwaarde, het zien als uitdaging, ons hiervoor verantwoordelijk voelen 
en ons realiseren dat de medische professional hierin de onmisbare schakel vormt.

Medisch en klinisch leiderschap

Participatie van medische professionals op strategisch, tactisch en operationeel 
niveau in een zorginstelling zal moeten voortkomen uit een verantwoordelijkheids-
gevoel om de zorg voor de patiënt elke dag weer te verbeteren. Deze zogenaamde 
responsable autonomy zal invulling moeten geven aan de verantwoordelijkheid om 
regels en protocollen te verbinden met maatwerk voor de patiënt [3]. De uitdaging 
van medisch leiderschap begint bij het optimaliseren van de processen op de werk-
vloer, maar gaat verder dan de muren van het ziekenhuis en zal zich ook manifes-
teren in de wereld buiten het ziekenhuis. Medisch leiderschap zal op verschillende 
niveaus in de structuur van de gezondheidszorg de schakel moeten vormen tussen 
de patiënt en het systeem. Medisch leiderschap is hierdoor niet één soort leider-
schap, maar heeft een bepaalde gelaagdheid die overeenkomt met de verschillende 
rollen en posities die de zorgprofessional heeft in het zorgsysteem. Buiten de zorg-
organisaties zal medisch leiderschap invulling krijgen in verschillende bestuurlijke 
functies, zoals medisch adviseur bij een zorgverzekeraar, een functie bij het Minis-
terie van Volksgezondheid of de inspectie voor de gezondheidszorg. Hoewel hier-
bij geen sprake is van dagelijkse directe koppeling met de werkvloer, blijven deze 
posities wel de verbinding van het medisch- en managementdomein vereisen, om 
daarmee de belangen voor de patiënt te borgen. Op de werkvloer in het ziekenhuis 
zal medisch leiderschap gekenmerkt worden door multidisciplinaire zorg, doelma-
tigheid, kwaliteit en veiligheid, met als doel de zorg voor de patiënt iedere dag weer 
te verbeteren. Dit zogenaamde klinisch leiderschap zal, naast patiëntenzorg, ver-
der uitgebreid kunnen worden met taken in onderwijs, opleiding en het doen van 
wetenschappelijk onderzoek. Afhankelijk van de positie van de medisch professi-
onal in de organisatie zal klinisch leiderschap in toenemende mate gecombineerd 
worden met medisch management. Hierdoor ontstaat als vanzelfsprekend de ver-
binding van de werkvloer met de organisatie, waardoor gezamenlijke verbeteringen 
en inzichten in de zorg kunnen leiden tot meerwaarde voor zowel patiënt als orga-
nisatie. Het wordt steeds duidelijker dat met de uitdagingen rondom de toekomst 
en de houdbaarheid van de zorg het optimaal besturen van een zorginstelling 
slechts verwezenlijkt wordt als het gemeenschappelijk belang wordt gediend [4].

Een zorgorganisatie kan bekendstaan om zijn beste dokters, de beste facilitei-
ten of de meest geavanceerde innovaties en technologieën. Maar zonder effectief 
leiderschap, gekenmerkt door vertrouwen, reflectie en samenwerking, zal het nooit 
onderscheidend worden. Effectief leiderschap is een van de meest onderschatte 
competenties van kwaliteit van zorg. Het is essentieel op elk niveau, van geïnte-
greerd zorgsysteem tot samenwerkende ziekenhuizen als ook zelfstandige zorgprak-
tijken. Medisch leiderschap neemt hierin een verantwoordelijkheid om de druk 
op het systeem op te lossen, ondanks de complexiteit van de zorg en de  patiënt. 
Het onderschrijft de noodzaak van verbinding van de patiënt en zijn  complexe 

Medisch en klinisch leiderschap
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 omgeving door het creëren van een gemeenschappelijk vertrekpunt, waarbij het 
streven naar waardecreatie centraal zal moeten staan. Hierbij zal meer behoefte 
ontstaan aan integrale en thematische zorg en zal een duidelijke visie en bedrijfs-
filosofie gericht op de toekomstige zorgvraag noodzakelijk zijn. Deze zorgvraag zal 
voor een groot deel bepaald worden door de multimorbide oudere of chronische 
patiënt. Dit heeft een meer generalistische benadering nodig, naast de specialisaties 
die worden gedreven door technologie en innovatie. Door deze veranderende zorg-
vraag is ook het medisch leiderschap aan het veranderen. Werd vroeger de rol van 
de zorgprofessional gekenmerkt door the doctor knows best, is het nu de rol van de 
dokter die wordt gekenmerkt door reflectie. Het vakmanschap koesteren door meer 
transparantie, het delen van kennis, leren en samenwerking [5].

Persoonlijk leiderschap

De leiders zullen zich bewust moeten zijn van hun eigen tekortkomingen en hun 
hiaten in kennis om zo de ruimte te creëren voor het ondersteunen en respecteren 
van talenten van anderen. Zij zullen open moeten staan voor ideeën van anderen, 
ongeacht de bruikbaarheid of conventies, om alert en in beweging te blijven. Het 
proces van continu leren, verbeteren en het komen tot nieuwe inzichten kan zo bij-
dragen aan een zorgorganisatie die veerkrachtig is. Aan een systeem dat inspeelt 
op de behoefte van de individuele patiënt op een bepaald moment in zijn leven en 
het continue aanpassen aan het bestendigen van een uitdagend, onderscheidend 
en solidair gezondheidszorgsysteem. Vertrouwen is hierbij de essentie waarop 
deze veranderingen kunnen plaatsvinden. Naast exploratie en integratie zal er een 
wereld ontstaan buiten de spreekkamer. Dit vraagt om nieuwe leiderschapsrollen 
zoals betrokkenheid, respect, moed, energie en veerkracht. Maar bovenal beschei-
denheid. Bescheidenheid wordt hier niet bedoeld als de afwezigheid van eigen-
waarde, maar juist als kracht die effectief leiderschap kan neerzetten. Dit wordt 
onderschreven door Jim Collins in zijn boek Good to great (G2G), waarin hij lang-
durig onderzoek heeft gedaan naar de meest succesvolle bedrijven en het daarbij 
behorende leiderschapsprofiel [6]. Het zogenaamde G2G-leiderschap wordt geken-
merkt door bescheidenheid, integriteit, vertrouwen en professionele drive. Trots en 
ambitie heeft zeker zijn plaats, maar om een effectief leider te kunnen zijn zal het 
bij medisch leiderschap moeten gaan om trots vanuit een professionele zorgverle-
ning en de ambitie om dit in gemeenschappelijkheid te bereiken. Het benadrukt 
het belang van de basis van medisch leiderschap, namelijk het persoonlijk leider-
schap. Essentieel is hierbij te weten wie je bent, wat je energie geeft, waar je talenten 
liggen en hoe je die kunt inzetten voor het grotere geheel. Het maken van keuzen 
en persoonlijke stabiliteit zorgen ervoor dat je je met iets meer afstand verhoudt 
tot de hyperversnelde cultuur, waarin we voortdurend moeten hollen om ons aan 
te passen en bij te blijven. Het getuigt van wijsheid en volwassenheid om je niet 
te laten meesleuren door een snel veranderende samenleving, waarin je voortdu-
rend wordt geacht flexibel te zijn. Door optimale patiëntenzorg en toewijding aan 
het welzijn van anderen kunnen we stabiliteit en betekenis geven aan de zorg, die 
fundamenteel bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling. Het bewust beleven van 
de unieke morele relatie met de patiënt en hier energie uithalen zal slechts moge-
lijk zijn als we de rust in de zorg en dus op de werkvloer terugbrengen. Het hoge 
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percentage burn-out in de gezondheidszorg is een reflectie van de hectiek en 
maakbaarheidsgedachte waar we niet (meer) aan kunnen voldoen [7]. De dokter- 
patiëntrelatie is fundamenteel een menselijke verbinding waar emoties een onder-
deel van vormen. Zowel emoties bij de patiënt als bij de zorgverlener zorgen voor 
een unieke interactie [8]. Gedreven vanuit een veeleisende omgeving kunnen 
negatieve emoties zoals angst, schaamte, rouw, boosheid en het gevoel niet ‘in con-
trol’ te zijn de overhand nemen. Waardoor de positieve emoties van de zorg, zoals 
vreugde, trots en dankbaarheid op de achtergrond raken. Dat dit direct invloed 
heeft op hoe de zorg geleverd wordt en dus de kwaliteit en veiligheid, zal duidelijk 
zijn. Het belang van een lerende organisatie, waar ruimte is voor persoonlijke groei, 
het verdiepen van inzichten en waar fouten maken mag, wordt krachtig onder-
schreven door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Om invulling te geven aan 
deze verantwoordelijkheid zal de zorgprofessional de regie moeten oppakken en 
invulling geven aan deskundigheid. Om zich tegelijkertijd te realiseren dat compli-
caties en calamiteiten een uiting zijn van het feit dat het niet altijd perfect kan zijn.

Veerkracht en zelfregie

Onze professionele stabiliteit zal grotendeels worden bepaald door hoe wij onze 
ervaringen interpreteren en hoe we hiermee omgaan. Het is heel belangrijk hier 
‘veerkracht’ te benadrukken: het betekenis geven aan de situatie en ervan te leren. 
Dat het hier gaat om een gezamenlijke verantwoordelijkheid zal ertoe leiden dat 
we medisch leiderschap in een breder perspectief plaatsen. Het medisch leider-
schap uit zich hier in het op zoek gaan naar de voorwaarden en mogelijkheden 
om verder te komen en te verbeteren. Sensitiviteit voor de context, zelfkennis en 
kennis van anderen, reflectie en een lerend vermogen zijn voorwaarden, gebaseerd 
op het begrip ‘phronesis’. Een begrip uit de Aristotelische filosofische traditie, dat 
betrekking heeft op de perfectie in het ‘proberen al denkend ons eigen handelen 
en dat van anderen te sturen’. Het woord kan vertaald worden als ‘morele verstan-
digheid’ of ‘praktische wijsheid’ als basis voor medisch leiderschap. Uit onderzoek 
blijkt dat er onder zorgprofessionals een toegenomen wenselijkheid bestaat tot het 
ontwikkelen van effectief leiderschap en het vertrouwen in professionele en per-
soonlijke vaardigheden [9]. Dat alle vooruitgang te danken is aan individuele 
zelfbeheersing en ambitie werd geconcludeerd door Samuel Smiles, een Schotse 
politiek hervormer, die gedesillusioneerd raakte over de rol die de overheid kan 
spelen om de samenleving vooruit te helpen. In zijn boek, dat werd gepubliceerd 
in 1859, betoogde hij dat we zelf de regie moeten nemen in veranderingen door 
betere gewoonten en niet door uitbreiding van rechten [10]. Deze gedachte van 
zelfregie heeft zich ontwikkeld vanuit verschillende inzichten. Zo zijn er de oos-
terse wijsheden voor ‘de onthechte zelf ’, stimulerende adviezen uit de psychologie 
voor ‘de gekwetste zelf ’ en vanuit managementinzichten tips ter verbetering van 
ons ‘sociale zelf ’, in relatie tot collega’s en vrienden. Medisch leiderschap zal zich, 
in dit kader richten op het ‘professionele zelf ’ in relatie tot de patiënt. Dit zal zijn 
basis moeten krijgen in de opleiding geneeskunde en de vervolgopleidingen en er 
zal gebruik moeten worden gemaakt van gerichte trainingen over medisch leider-
schap. Voorwaarden zijn dat de persoonlijke vaardigheden aansluiten bij de cultuur 
van de opleiding, de opleiders een proactieve houding hebben en mogelijkheden 
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worden gecreëerd om gewenste ontwikkelingen in de praktijk te kunnen toepassen. 
In de zorginstelling is het noodzakelijk om medisch leiderschap als organisatorisch 
proces te beschouwen, waarbij ontwikkelingen op verschillende niveaus in de orga-
nisatie geïnitieerd en gefaciliteerd moeten worden door trainingen, opleidingen en 
voldoende tijd. Leiderschapstrainingen in organisaties zullen zich moeten kenmer-
ken door het creëren van een ondersteunend lerende omgeving, in een uitdagende 
context met een diversiteit van teams gericht op zogenaamd action-learning. Hier-
bij zal er ruimte gecreëerd moeten worden voor waardering en het bewust inzetten 
van verschillende talenten op bepaalde posities.

We kunnen meerwaarde voor onszelf creëren door uitdagingen samen met 
anderen te verwezenlijken. De gezondheidszorg is te complex geworden om het 
alleen op te lossen. Belangrijk om ons te realiseren als we het hebben over medisch 
leiderschap is dat dit zich niet zozeer richt op het zijn van een leider maar meer op 
de verbinding met de context, het voeren van de dialoog en reflectie. De complexi-
teit stijgt doordat verschillende doelgroepen met elkaar gaan samenwerken om zo 
nieuwe mogelijkheden te creëren. Hierbij worden we geconfronteerd met de uit-
daging om ons allereerst te verbinden met de ‘gebruiker’ van de gezondheidszorg, 
de patiënt. Cocreatie en samenwerking openen de deur naar een nieuw model van 
eigenaarschap dat de betrokkenheid van de zorgprofessionals en patiënten vergroot 
[11]. Als we deze cocreatie ervaren zal het nadenken zich ontwikkelen en zullen 
we het gevoel hebben deel te zijn van iets groters. We leven in een nieuwe wereld 
waarin patiënten kunnen participeren.

Waardecreatie in het zorgproces

Cocreatie zorgt ervoor dat mensen zich gehoord en verbonden voelen. Dat brengt 
rust en welzijn in de maatschappij. Deze veranderde rol maakt de ervaring rijker 
en meer bevredigend, zowel voor de patiënt als de zorgprofessional. Cocreatie stelt 
een ieder in staat talenten te ontwikkelen. Het kan de enorme stress en frustraties 
in de gezondheidszorg wegnemen. Een paradigmashift met oneindig veel mogelijk-
heden voor gezamenlijke waardecreatie in de gezondheidszorg. Door het gedach-
tegoed van Machteld Huber en haar visie op positieve gezondheid realiseren we 
ons steeds meer dat waardecreatie bijdraagt aan het welzijn van de patiënt [12]. De 
rol van de zorgverlener zal veranderen in een meer coachende en ondersteunende 
rol. Het onderscheid tussen een ziekte genezen of lijden verlichten en gezondheid 
bevorderen wordt hierdoor minder scherp. Ook al is de deskundigheid groot, het 
zal bijdragen aan de realisatie dat de zorg niet altijd maakbaar is. Dat hier een dui-
delijke rol voor de patiënt is weggelegd uit zich in de ontwikkeling van gedeelde 
besluitvorming en zelfmanagement [13]. Zorgprofessionals dienen hierbij de  
patiënt de ruimte te geven en te motiveren om eigen prioriteiten te stellen. Samen  
beslissen houdt in dat je alle voor- en nadelen voorhoudt. Ook keuzes waaraan je 
als professional niet meteen denkt, maar die vanuit het oogpunt van kwaliteit van 
leven voor de patiënt wel reëel zijn. Onderzoek waarbij consulten geobserveerd 
werden, laat zien dat de beslissingen in de spreekkamer nog niet altijd samen met  
de patiënt genomen worden. Professionals laten de diverse mogelijkheden vaak 
nog achterwege. Echter, de meeste patiënten willen meebeslissen en meer hun ver-
antwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid en gedrag. Beide begrippen gaan 
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over autonomie en eigen regie van de patiënt. Bij samen beslissen gaat het over 
besluitvorming en wat daarvoor nodig is. Bij zelfmanagement speelt de vraag in 
hoeverre mensen in staat zijn zich aan te passen aan veranderingen die ziekten met 
zich meebrengen. Hoe kunnen we hen motiveren en ondersteunen bij het aanle-
ren van nieuw gedrag? Dat proces kunnen professionals ondersteunen door het 
concept van samen beslissen optimaal te begrijpen en de juiste stappen daarvoor 
te doorlopen. Hierdoor zal de patiënt andere keuzen maken of afzien van verdere 
behandeling. Dat heeft invloed op de toekomst van de gezondheidszorg in brede 
zin, zowel wat betreft kwaliteit als doelmatigheid. Een toekomst die door toene-
mende druk op de gezondheidszorg nodig is om in gezamenlijkheid de uitdaging 
aan te gaan om de houdbaarheid en solidariteit van het systeem in stand te houden.

Door medisch leiderschap als bekrachtiging van de rol van de patiënt wordt 
de verantwoordelijkheid genomen om actief in te zetten op waardecreatie in het 
zorgproces. Het geeft ons handvatten om de dokter in de regierol te houden in de 
gezondheidszorg. Een prachtige rol, waarvan de overtuiging leeft dat dit leidt tot 
een betrouwbare toekomst. Een toekomst waarin de patiënt niet in verlegenheid 
maar in gelegenheid wordt gebracht om gewoon nog te durven vragen: “Dokter, 
zegt u het maar”. Een nieuw tijdperk waarin iedereen een aandeel heeft in het resul-
taat en daar profijt van heeft. Een kans, wie wil daar nu niet aan bijdragen?
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Casus     |        |

Het is vrijdagmiddag. De dienst begint en we hebben op onze verpleegafdeling 
Geriatrie een aantal mensen met een zeer besmettelijke virale maag-darm-
ontsteking. Vrijdagavond nemen we nog twee dames van in de tachtig op met 
een lichte beroerte.
De zaterdag begint rustig. Tot we worden gebeld door de ambulancedienst 
die overweegt een ons bekende 80-jarige mevrouw met een dementie in te 
sturen. Ze is nog maar net bij ons ontslagen vanwege een ander probleem. Bij 
die opname bleek de dochter moeite te hebben met de behandeling op een 
afdeling Geriatrie. Zo oud was haar moeder in haar ogen nog niet.
Nu had ze last gekregen van overgeven en diarree... en 112 gebeld. We staan  
in de actiestand. De ambulancebroeder vertelt het verhaal en geeft aan dat 
ze medisch stabiel is en niet erg ziek oogt. De huisdokter heeft nog niet 
meegekeken. Om een onnodige ziekenhuisopname te voorkomen, stel ik 
voor om toch nog even de dienstdoende huisartsenpost te raadplegen. De 
huisarts komt tot de conclusie dat er een crisis is vanwege ontoereikende zorg 
thuis. Hij neemt meteen contact op met de specialist ouderengeneeskunde 
die dienst heeft voor de crisisbedden in het verpleeghuis. Ze besluiten tot een 
crisisopname. De spoedketen voor kwetsbare ouderen functioneert goed…
Twee uur later word ik echter gebeld op de ‘geriafoon’. Dat is niet een heel 
oude telefoon maar het mobieltje, waarmee we 24/7 bereikbaar zijn. De 
collega ouderengeneeskunde wil de patiënte alsnog naar de Spoedeisende 
Hulp sturen, omdat ze van de ambulanceverpleegkundige gehoord heeft dat 
er mogelijk een virale gastro-enteritis speelt. De ambulance staat echter al op 
de parkeerplaats van het verpleeghuis, recht voor het crisisbed. De collega, die 
nog thuis is, wil om tijdverlies te voorkomen de patiënt niet zelf beoordelen 
maar linea recta doorsturen. “De ambulance vindt dat ze ziek is. Dan is het toch 
nodeloos oponthoud dat ik haar nog zie. Ik stuur ze veel liever meteen naar 
jullie toe.” “Maar hoe ziek is de mevrouw dan?”, vraag ik. “Onze collega huisarts 
gaf geen alarmsignalen af.” We raken in debat. De collega is het niet met mijn 
stelling eens dat je als arts zelf eerst je patiënt moet beoordelen, voordat je weer 
doorverwijst.
Om een lang verhaal kort te houden: uiteindelijk gaat mijn collega alsnog 
akkoord de patiënte te zien. Sportief meldt hij een uur later dat de patiënte 
toch niet zo ziek is. Ze heeft geen koorts en bloeddruk en pols zijn goed. Tijdens 
het onderzoek hoefde ze niet over te geven. Dus… ziekenhuisopname is niet 
noodzakelijk. Ik complimenteer hem voor deze actie. “Ik heb het hele weekend 
nog dienst”, besluit ik. “Als ze alsnog zieker wordt, is ze zeker welkom.”
Onzeker over het vervolg denk ik nog even na over de discussie. Een arts die 
zonder zijn patiënt te onderzoeken ervan overtuigd is dat het ziekenhuis de 
beste plek is voor een kwetsbare oude mevrouw. Hoe kan dat? Het moet deze 
specialist toch ook bekend zijn dat 30 % van de kwetsbare oudere mensen 
slechter functionerend uit het ziekenhuis komt? Dat het met het oog op 
valpartijen, infecties en andere complicaties een gevaarlijke omgeving is, zeker 
als je zo kwetsbaar als porselein bent? Hoe kan hij zo zeker zijn van zijn zaak, 
zonder de patiënt zelfs te zien?
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De arts in opleiding met wie ik dienst doe, staat nog steeds klaar om te helpen. 
Leuk! Een door een virale infectie uitgedroogde patiënt. Die kunnen we 
gemakkelijk helpen. Hebben we goed gekozen? De onzekerheid blijft knagen, 
maar we worden over deze patiënt niet meer gebeld dit weekend.

Het feest van het dokteren

De Nederlandse gezondheidszorg wordt al jaren gekozen tot de beste van Europa 
(zie: Euro Health Consumer Index, EHCI). Deze index telt niet alleen patiënttevre-
denheid, maar houdt ook waarderingen van de kwaliteit van zorg bij voor suiker-
ziekte, acute hartzorg, hoofdpijn, hiv en hepatitis. In totaal scoorden we in 2016 
maar liefst 927 van de 1.000 punten. Europees gezien ongeëvenaard en een sub-
stantiële verbetering van ons persoonlijk record uit 2012 (872 punten), toen we ook  
bovenaan stonden. De beoordelaars prijzen ons ‘best health care system in Europe’, 
maar wijzen ook op de relatief hoge kosten.

Alle reden voor een feestje. Als dokters zijn we echter niet echt tevreden: te veel 
bureaucratie en regeldruk in huisartspraktijk én ziekenhuis, met als gevolg overbe-
lasting door oneigenlijke taken en te weinig tijd voor waar het echt om gaat. Ver-
zekeraars en politiek zijn evenmin tevreden door de hoge kosten. Patiënten mogen 
gemiddeld genomen dan wel zeer tevreden zijn, een kwetsbare minderheid is dat 
zeker niet en vindt de zorg onoverzichtelijk en ontoegankelijk. Ondanks dit gekra-
keel verdienen we als Nederlandse artsen internationaal gezien veel en hebben we 
goede arbeidsvoorwaarden en werktijden, zeker als je het vergelijkt met artsen in 
België en het Verenigd Koninkrijk. En toch wil het maar niet zomeren in de zorg.

De dokter is de verantwoordelijkheid voor zijn patiënten kwijtgeraakt aan 
deelspecialisten, die zich niet verantwoordelijk voelen voor het geheel. Medische 
richtlijnen die met veel energie zijn opgesteld, blijken niet goed toe te passen op 
de meeste patiënten vanwege hun meervoudige ziektelast. Verzekeraars maken 
volgens de gemiddelde arts de doktoren het leven zuur door de schier oneindige 
stroom van gegevens die moeten worden aangeleverd in het streven naar meer 
doelmatigheid. Deze toenemende verantwoordingsplicht frustreert het dokteren 
alom. De participatiemaatschappij die de burger is opgedrongen, leidt bij kwets-
bare groepen ook nog eens tot overbevolking van de Spoedeisende Hulp.

Kortom, het lijkt geen pretje meer om als arts in de zorg te moeten werken. Te 
midden van zoveel keuzemogelijkheden in de moderne geneeskunde lijkt de bezie-
ling bij dokters verloren te gaan. Hoe is het zover gekomen?

Einde van de gouden eeuw

Tot aan de tweede helft van de twintigste eeuw hadden artsen het genot te verkeren 
in de gouden eeuw van de geneeskunde. Voor die tijd waren dokters en chirurgij-
nen nog van bedenkelijke status, omdat ze slechts met aderlatingen en rustkuren 
en zonder veel wetenschappelijke kennis moesten handelen. Bijvoorbeeld de 

Einde van de gouden eeuw
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ontwikkeling van de radiologie door Röntgen en Curie bracht daar snel verande-
ring in. De arts werd een opzienbarende diagnosticus, die mensen kon doorlichten. 
De ontdekking van geneesmiddelen, zoals insuline (1922), penicilline (1928), aspi-
rine (1946) en chloorpromazine, het eerste neurolepticum (1953) had een gewel-
dige opmars van de geneeskunde tot gevolg. Dit gaf de arts in die tijd de hoogste 
maatschappelijke status, vergelijkbaar of nog hoger dan opperrechters [1]. Een 
goed ingesteld moreel kompas was daarbij onmisbaar voor het integer vervullen 
van deze hoge verwachtingen.

De opmars van medische ontdekkingen ging ook na 1950 in hetzelfde tempo 
onverminderd voort, met name door de opmars van de transplantatiegenees-
kunde en de ontwikkeling van de genetica. Toch begint de gouden eeuw van de 
onbetwistbare suprematie van de arts als onbaatzuchtig genezer dan al flink af te 
kalven. Er ontstaat zowel kritiek op de maatschappelijke effecten van de moderne 
geneeskunde, als op de professionele (over)organisatie van artsen. Ivan Illich legt 
als eerste nadrukkelijk de vinger op de pijnlijke plek van ‘iatrogenese’, het optreden 
van kwalijke bijwerkingen door het steeds vaker voorschrijven van geneeskunde 
als oplossing van maatschappelijke problemen. In zijn vlijmscherpe medisch maat-
schappelijke betoog ‘Grenzen aan de Geneeskunde’ noemt hij als pijnpunt echter 
niet alleen de medicalisering van het dagelijks leven, maar ook het medicaliseren 
van het zorgbudget door de snelgroeiende financiële claims van artsenorganisa-
ties [2]. Illich waarschuwt voor het ‘diagnostisch imperialisme’ waarin voor iedere 
klacht een medische diagnose wordt gezocht, ook als de klachten verband houden 
met veroudering. Ieder ongemak vraagt om een zorgaanbod waarbij de techniek 
een belangrijke, volgens Illich zelfs rituele rol is gaan vervullen. De beademingsma-
chine is in dit tijdperk zelfs belangrijker dan de intensivecarearts of -verpleegkun-
dige. Ivan Illich houdt vanwege dit indringende beeld een warm pleidooi voor een 
gevecht tegen culturele medicalisering. Mensen moeten niet verwachten dat alle 
kwalen zomaar door de dokter worden opgelost. In plaats van het massaal slikken 
van antidepressiva wil hij de mens zelf weer de baas van zijn gezondheid en ziekte 
maken, ook in geval van een sombere stemming. Het lukt echter niet. Zowel het 
te vaak stellen van de diagnose depressie als het te vaak voorschrijven van antide-
pressiva door artsen wordt nog steeds bevochten [3]. Illich is echter wel de drager 
van de cultuurkritiek op de geneeskunde en de artsenprofessie geworden. Hij heeft 
anderen geïnspireerd tot kritische professionele en medisch ethische beschou-
wingen. Een klassieker in dezelfde school in Nederland is het Medische macht en 
medische ethiek van Van den Berg in 1969, dat ook als een bom inslaat [4]. Het 
betoverende beeld dat in de gouden eeuw van de geneeskunde was opgebouwd 
rond de onbegrensde mogelijkheden van de geneeskunde en de almacht van de 
dokter, is in zijn ziel getroffen. Hoe moet het verder?

Zielloos dokteren

In deze periode van tegenwind en vraagtekens ging de medische beroepsgroep zich 
beter organiseren en professionaliseren. Medisch wetenschappelijke verenigingen 
werden opgericht, zowel ter bescherming van de inhoud van het vak, als van de 
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beroepsbelangen. Beide werden met grote voortvarendheid aangepakt. Er werd 
werk gemaakt van kwaliteitsbeleid in de zorg. Richtlijnen en indicatoren werden 
in alle medische disciplines ontwikkeld, nadat respectievelijk Archie Cochrane 
en Avis Donabedian hier eind jaren zestig, begin zeventig van de vorige eeuw een 
begin mee hadden gemaakt. Dat leidde echter de laatste twee decennia tot een 
explosie aan richtlijnen en indicatoren. Alleen op het gebied van dementie bestaan 
al minstens acht indicatorensets: voor de geheugenpolikliniek, het verpleeghuis,  
de huisarts, de verpleegkundige, de inspectie (IGZ), de ketenzorg, de zorgstandaard 
dementie en het kwaliteitskader ‘Zichtbare Zorg’ [5]. Voor andere ziektebeelden is 
het al niet anders. Het leveren van zorg volgens zoveel richtlijnen en indicatoren  
is onmogelijk en onwenselijk, omdat juist stapeling van richtlijnen leidt tot belas-
tende en mogelijk zelfs schadelijke zorg. Cynthia Boyd toonde dat in haar baan-
brekende publicatie aan voor een 79-jarige patiënte die in vijf richtlijnen valt door 
haar overigens niet zeer uitzonderlijk complexe ziektelast bestaande uit: COPD, 
diabetes mellitus (type 2), osteoporose, hypertensie en artrose [6]. Richtlijnzorg 
resulteert in het moeten voorschrijven van twaalf verschillende geneesmiddelen, 
met negentien doses op vijf verschillende tijdstippen en meer dan een dagtaak aan  
niet-medicamenteuze leefregels. Een onhaalbaar complexe behandeling met 
meerdere voorschriften die niet met elkaar te verenigen zijn, zoals de NSAID- 
onderhoudsbehandeling voor artrose die je bij haar diabetes, hypertensie en dus 
beperkte nierfunctiereserve liever niet wilt geven. Ook de combinatie van oefeningen en  
dieetadviezen is niet haalbaar in de praktijk. Dat alles vraagt om het maken van 
verstandige keuzes, maar daar is de arts van vandaag niet in opgeleid en het kwa-
liteitsbeleid niet voor ingericht. De beweging van evidence-based medicine (EBM), 
onder aanvoering van David Sackett en Gordon Guyatt, met de gerandomiseerde 
klinische trial eigenlijk als enige lens om naar effectiviteit en veiligheid te kijken, is 
te machtig en de richtlijnen zijn nog te heilig. Toch is het bewijs wat hiermee wordt 
bereikt allerminst gebaseerd op de groep complexe patiënten waarvoor de richtlijn 
vooral gebruikt moet worden. Meervoudige ziektelast, complexe interventies en 
verandering van leefstijl laten zich niet goed contextloos randomiseren en beoor-
delen. De beoordeling van de kwaliteit van zorg bestaat echter nog steeds uit de 
optelsom van de op dit gemankeerde bewijs stoelende richtlijnen en indicatoren-
sets waar een patiënt in valt [7]. Toch verbreedt het idee zich dat dit geen passende 
zorg levert, zeker niet bij kwetsbare groepen met complexe meervoudige ziektelast 
[8]. Dat wat goed is voor de patiënt nog niet goed is volgens de professionele stan-
daard brengt de arts in een onmogelijke spagaat. Enkele moedige artsen hebben dit 
vertaald in het uitroepen van een crisis in EBM [9].

Parallel hieraan hebben de medische beroepsverenigingen een route van pro-
fessionalisering gelopen, die niet alleen de inhoud, maar ook het professionele sta-
tuut en de honorering steeds beter heeft geregeld. In de publieke opinie heeft dit 
de afgelopen decennia herhaaldelijk geleid tot publiek debat over de hoge salaris-
sen van medisch specialisten, hetgeen het vertrouwen in de onbaatzuchtigheid van 
de dokter bij zijn medische keuze voor de patiënt geen goed heeft gedaan. In deze 
reeds problematische context heeft de politiek om de kostengroei te bedwingen de 
laatste jaren ook nog eens de marktwerking in de zorg geïntroduceerd. Dit heeft de 
weerstand van artsen en publiek tegen de organisatie van onze zorg, hoe goed die 

Zielloos dokteren
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dan ook in internationaal perspectief moge zijn, alleen maar vergroot. Al met al 
is het geen wonder dat in de polls van het Gallup-instituut over wie de meest ver-
trouwde en eerlijkste zorgprofessional is, de verpleegkundige de afgelopen vijftien 
jaar consistent hoger scoort dan de dokter. Deze professional staat dichter bij de 
belangen van de patiënt. Iets wat veel dokters onbewust heel goed aanvoelen, wat 
weer afbreuk doet aan de energie en bevrediging die het dokteren vandaag ople-
vert. Waar Bert Keizer de ziel, als wezenlijk onderdeel van ons leven, vergeleek met 
de ‘stemming van het feestje’ [10], betekent de stemming tijdens het huidige dok-
teren weinig goeds voor de bezieling van de dokter. De dokter dreigt een richtlijn-
robot te worden, verdwaald tussen chronisch zieke mensen die juist vertrouwen en 
persoonlijke aandacht vragen.

Renaissance

Gelukkig lijkt de wal dit schip te gaan keren. Sterke artsen, zoals Trisha  
Greenhalgh, Iona Heath en Carmel Martin, sturen aan op een tegenbeweging.  
Greenhalgh onderbouwt waarom EBM alleen in de praktijk van waarde kan zijn wan-
neer zowel de ervaring van de arts als de voorkeur van de patiënt in zijn context 
daarin een belangrijke plek krijgt [9]. Betere training van artsen om te komen tot een  
dergelijk expertoordeel en dit verstandig en passend leren gebruiken bij geza-
menlijke besluitvorming, zijn volgens haar voorwaarden om te komen tot een 
wedergeboorte van EBM. Die scholing is voorwaardelijk om de dokter in staat te 
stellen gegevens die voor de gemiddelde patiënt zijn verzameld te toetsen aan de 
doelen van de individuele patiënt. De EBM-renaissancebeweging pleit ook sterk 
voor de verbreding van gebruikte onderzoeksmethoden. Kwalitatief onderzoek 
dient kwantitatief onderzoek aan te vullen. Verhalen over hoe een patiënt zijn 
ziekte en behandeling beleeft en hoe de dokter zich voelt bij onzekerheid over te 
maken keuzes, zijn essentieel om dokters in dit tijdperk van te veel bewijs met 
bezieling te inspireren. Het menselijk bestaan en de effecten die geneeskunde 
daarop kan hebben, zijn op individueel niveau te onvoorspelbaar voor de preten-
tie die de EBM-dokter zich aangemeten heeft, zoals epidemioloog George Davey 
Smith al overtuigend verwoordde [11]. We hebben net zo goed inzichten uit com-
plexity science nodig om te begrijpen hoe verschillend mensen kunnen reageren. 
De gelaagdheid van de mens op moleculair, cellulair, orgaan, organisme- en fami-
lieniveau kent immers allerlei interacties die niet lineair verlopen, maar veelal 
circulair. Trajecten van ziekte en gezondheid volgen daardoor vaak patronen die 
kenmerkend zijn voor complexe systemen, zoals voor het eerst omschreven door 
Nobelprijs winnaar Ilya Prigogine [12]. Dit complexiteits-denken levert een aan-
vullende wetenschappelijke benadering, die nodig is om tot nieuwe behandelingen 
van complexe chronische ziekten te komen én om zinvolle veranderingen in onze 
complexe gezondheidszorgsystemen te kunnen bereiken [13]. Wanneer we dit niet 
omarmen, de grote effecten van omgeving en historie van mensen en organisatie 
blijven miskennen, blijven we willens en wetens in de fase van veronachtzaming 
van wat er voor de individuele dokter en patiënt echt toe doet [14]. Omarmen 
van deze inzichten biedt kansen op een veelbelovende nieuwe dynamiek in de 
gezondheidszorg.
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De tangobeweging

Die nieuwe beweging bestaat in essentie uit het accentueren van de verstandige 
zoektocht die dokter en patiënt samen moeten aangaan naar de best passende zorg, 
vanuit de onzekerheid die de individuele uitkomst van diagnostiek, begeleiding en 
behandeling nu eenmaal kenmerkt. Het herkennen en benoemen van de verschil-
lende gradaties van onzekerheid in klinische keuzeprocessen is daarbij een belang-
rijk startpunt. Die gradaties worden bepaald door de mate van complexiteit van 
het patiëntprobleem. Die complexiteit neemt snel toe bij multimorbiditeit, kwets-
baarheid en polyfarmacie, maar ook bij ingewikkelde familierelaties. Vervolgens 
moeten we kijken hoe het staat met de mate van onzekerheid van het beschikbare 
bewijs [15]. Dit resulteert in totaal verschillende keuzemomenten. De keuze voor 
een voorkeursbehandeling bij een nagelriemontsteking van een jongvolwassene is 
relatief simpel vergeleken met het al dan niet starten van nierdialyse bij een kwets-
bare oudere persoon [16]. Belangrijk hierbij is ook de reflectie op hoe je als arts zelf 
omgaat met onzekerheid. Kunnen we die redelijk goed of eigenlijk niet zo goed ver-
dragen? Dit heeft grote impact bij het maken van keuzes in de klinische praktijk [17].

Wanneer de dokter zo zijn keuzes leert maken, is hij bezig met een tango tussen 
geneeskunde en geneeskunst, tussen wetenschap en ervaring, tussen zekerheid en 
onzekerheid, simpel en complex. Dat klinkt allemaal abstract, maar ik zal het met 
een voorbeeld uit onze eigen praktijk proberen concreet te maken.

Herstelgericht of palliatief beleid

Bij onze kwetsbare oudere patiënten komen we vaak voor complexe keuzes te 
staan, waarin richtlijnbehandeling niet zomaar goed past. Het blijkt echter ondoen-
lijk om steeds op individuele basis keuzes te maken én toch te voldoen aan het 
kwaliteitsbeleid van ons ziekenhuis, dat er bijvoorbeeld van uitgaat dat bij alle 
patiënten minstens drie keer per 24 uur pijnscores en vitale kenmerken (voor een 
medical early warning score) worden bepaald. Dit geeft, wanneer die metingen niet 
zinvol zijn, onnodig onrust bij een deel van onze patiënten. Om gemotiveerd af te 
kunnen wijken van dit kwaliteitsbeleid, kiezen we nu zo snel mogelijk na opname 
gezamenlijk (patiënt, naaste, dokter en verpleegkundige) welk type behandeling 
het meest passend en gewenst is: een herstelgericht of een palliatief symptoma-
tisch beleid (al dan niet in de stervensfase). We hebben een eigen richtlijn gemaakt, 
waarin we stellen dat in geval van een palliatief symptomatisch beleid, allerlei alge-
meen geldende richtlijnen en indicatoren niet passend zijn en hiervan mag worden 
afgeweken. Zo kan de dokter, samen met het behandelteam en rekening houdend 
met de kwetsbaarheid van de individuele patiënt, beter komen tot passende zorg 
en passend gebruik van de richtlijnen. Dat is verre van simpel, maar wel zeer zin-
nig en bevredigend voor iedereen. Het samen goed kunnen doorlopen van een 
moeilijk keuzeproces is immers vaak minstens zo belangrijk als de uiteindelijk niet 
voorspelbare en niet zelden verrassende uitkomst van het zorgproces. Dat maakt 
iedere patiënt weer tot een grote, medisch inhoudelijke maar ook communicatieve 
en zelfs emotionele uitdaging, die de kans biedt zowel medische wetenschap als 
geneeskunst te bedrijven. Kun je voor beter dokteren kiezen?

Herstelgericht of palliatief beleid
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Casus – vervolg     |        |

De 80-jarige mevrouw werd in een dienst enkele weken later opnieuw naar ons 
verwezen. Ditmaal had ze hoge koorts, een zeer lage bloeddruk en was ze niet 
goed meer aanspreekbaar. Dit beeld was acuut ontstaan na een verwisseling van 
de urinekatheter. Ik ging meteen akkoord met verwijzing naar de Spoedeisende 
Hulp. Terwijl de arts in opleiding tot geriater de ambulance opwachtte, belde ik 
met de dochter om te bespreken wat we zouden doen. Was een herstelgericht 
beleid wenselijk, ook gezien haar opname in het verpleeghuis ten gevolge van 
de dementie? De dochter wist het niet goed; haar moeder had er nog maar 
weinig met haar over gesproken en ze had geen wilsverklaring opgesteld. Ze 
vroeg me naar mijn idee over de prognose. Ik gaf aan dat ik het ook niet goed 
wist, maar dat het mij een levensbedreigende situatie leek. We spraken af dat 
we het gesprek hierover verder zouden voeren nadat we haar allebei hadden 
kunnen zien op de Spoedeisende Hulp.
Mevrouw bleek ernstig ziek. Ik sprak af haar alvast intraveneus vocht te 
geven. Tot mijn verrassing was de bloeddruk na het geven van een halve liter 
fysiologisch zout al wat opgeknapt. De katheter was zeer waarschijnlijk het 
probleem, omdat deze alleen bloederige urine liet passeren. Waarschijnlijk was 
er dus sprake van een urosepsis. Mijn onzekerheid over een mogelijk effectieve 
behandeling van de infectie nam af, maar of zij algeheel goed zou herstellen 
en of behandeling sowieso wenselijk was wist ik niet. We bespraken de opties 
van herstelgericht of palliatief symptomatisch behandelen met de dochter. Het 
werd duidelijk dat haar moeder recent toch vooral een positieve instelling had 
uitgestraald. De overstap naar het verpleeghuis was goed verlopen en ze was er 
tevreden. De onzekerheid over haar herstelvermogen bleef. We besloten samen 
dat een behandeling van de ontsteking op onze verpleegafdeling het best 
passend was, met een herstelgerichte doelstelling. De dochter ging akkoord dat 
haar moeder daartoe zou worden opgenomen op de afdeling Geriatrie.
Haar moeder herstelde gelukkig snel op de behandeling volgens het 
sepsisprotocol. Ze was tevreden met de behandeling, evenals haar dochter, 
die de inspraak in het keuzeproces erg had gewaardeerd. Beiden bedankten 
ons hartelijk bij ontslag. Het voelde als een feest dat we veilig en gepast 
uit de onzekerheid over het keuzeproces en de medische afloop van deze 
ziekte-episode waren gekomen.
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Wat gebeurt er eigenlijk met de dokter als een patiënt in zijn aanwezigheid  
verkeert? Aan die vraag wil ik aandacht besteden vanuit het denken van de 
Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995). Ik ga daarbij uit van de 
situatie dat de dokter zijn spreekuur begint en dus klaar is om zijn patiënten te 
ontvangen. Met de veronderstelling dat hij straks met hen in relatie treedt en het 
initiatief denkt te nemen en dus bewust een relatie aangaat. Levinas echter meent 
dat het andersom is. Zijn hele wijsgerige onderzoek is aan de intersubjectieve 
relatie gewijd. Ik zal de ontmoeting van arts en patiënt volgens zijn bevindingen 
beschrijven.

Focus op de ander

“Goedendag, komt u binnen.” Met deze woorden nodig ik de patiënt uit mijn 
spreekkamer binnen te treden. Goedendag: met die groet zeg ik dan feitelijk dat 
ik de patiënt zie; dat ik hem zie als mens. Dit ‘goedendag’ wijst op mijn directe 
focus op de ander. Levinas heeft van die focus een diepteanalyse gegeven. En hij 
constateerde dat deze spontane gerichtheid een ethische gerichtheid is. In zijn boek 
Humanisme van de andere mens schrijft Levinas: “Is het eerste woord niet goeden-
dag? Goedendag […] als beschikbaarheid voor de ander? […] Het draagt de rest 
van de communicatie, de rest van het gesprek.”

Als dat ‘goedendag’ meer is dan een loutere, nietszeggende formule, dan zegt 
dit woord: ik wens jou, de patiënt, een goede dag toe, ik wens dat het goed met je 
gaat. Dit ‘goedendag’ wijst op een spontane aandacht voor de ander, wijst op mijn 
onmiddellijke betrokkenheid op hem. En inderdaad draagt deze wens de verdere 
conversatie.

In relatie gesteld worden

Het is deze betrokkenheid, een ethische band, waarmee elke relatie begint (wat ik 
ook toon in een handdruk). Daar komt bij dat de analyse van Levinas duidelijk  
maakt dat ik voor deze band niet kies. Die wordt mij opgelegd buiten mijn vrije 
keus of instemming om, alsof ik door de ander in beslag genomen wordt. Natuur-
lijk, ik heb gekozen om naar mijn spreekuur te gaan, ik zit dus klaar voor de  
patiënt. Ik wil dus de relatie actief aangaan. Allemaal waar, maar daar onder, onder  
het initiatief en daaraan voorafgaand, zit dat ‘gekaapt worden’ door de ander. Dat 
is precies de situatie van de dokter die zijn patiënt binnenlaat: ik ga als dokter in 
eerste instantie niet een relatie aan als mijn zelfverkozen activiteit, maar ik word 
integendeel in relatie gesteld als niet gekozen passiviteit. Passiviteit: ik word buiten 
mijn wil om als een kompasnaald op mijn patiënt gericht. Ik richt niet, ik word 
gericht. En op het moment dat ik daar achter kom is het al gebeurd. Ik constateer 
dat ik niet niet kan communiceren. Nogmaals: ik heb als dokter greep op de uit-
nodiging (ik zit klaar, dat is gepland), maar niet op wat tegelijk met die uitnodi-
ging meekomt. Dat is de ethische betrokkenheid, die op een dieper niveau zit dan 
het initiatief. Onafwendbaar: de ander centraal, de patiënt centraal. Dit is, voorbij 
de kretologie die je vaak in mooie plannen en beleidsstukken aantreft, niets anders 
dan mijn basale, aangeboren houding naar mijn medemens. Deze houding is bij 
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mij als het ware ‘ingebakken’ – ze is mijn mens-zijn. En van die houding is de kre-
tologie van instanties ‘de patiënt centraal’ nog de zwakke, ondertussen misschien 
nietszeggende echo.

Een mooie illustratie en bevestiging van dit passief overgeleverd zijn, vond 
ik onder anderen bij Bryan Magee, een Britse filosoof die niet bekend is met  
Levinas. Hij schreef in zijn boek Bekentenissen van een filosoof het volgende: “Als we  
een grote, schemerachtige kamer vol meubilair binnenstappen dan hebben we een 
bepaald gevoel met betrekking tot onze omgeving. Maar als we ons opeens reali-
seren dat een donkere vorm in een van de hoeken een mens is die in een leunstoel 
ligt te slapen, dan wordt dat hele gevoel omgevormd tot volstrekt iets anders. Het is 
niet alsof er nog een extra meubelstuk in de kamer aanwezig is. Het is alsof de hele 
atmosfeer van de ruimte gewijzigd is.”

Ja, de atmosfeer is gewijzigd, want de ruimte krijgt een morele lading. De 
ruimte wordt door een mens tot een morele atmosfeer. En die sfeer wordt mij 
opgelegd, buiten mijn initiatief of mijn vrije wil om. Deze impact moet ik gewoon-
weg voor lief nemen.

We vergeten gemakkelijk dit intrigerende begin van elke relatie. Levinas stelt 
vast dat deze spontane, onmiddellijke oriëntatie een soort ondergronds gebeuren 
is. Hij stelt vast dat het de verborgen horizon is van elke relatie tot mijn medemens. 
Het gaat om een oriëntatie die in zekere zin afwezig is voor het bewustzijn, maar 
die tegelijk de nodige gevolgen heeft voor mijn bewuste omgang met mensen.1 
Levinas stelt namelijk vast dat deze basale niet-onverschilligheid mij voortdurend 
rekening doet houden met de ander (patiënt, cliënt, vriend, vijand, buurman). 
Nietzsche, de filosofische scepticus bij uitstek en een scherpe waarnemer, heeft dit 
eveneens herkend en erkend. Hij schrijft: “Oog in oog met iedere enkeling houden 
we met honderd dingen rekening.”

Het appèl van de ander

Nietzsche, die zo sceptisch was naar de moraal, gekant ook tegen elke slavenmen-
taliteit, constateerde dat dit ‘rekening houden met’ onontkoombaar was. Wellicht 
is dit moeilijk in te zien en het is amper te beschrijven. Mijn voorstel is daarom dit 
eens te testen, in alle situaties waarin u met medemensen te maken heeft: thuis, op 
het werk, op straat. U zult er dan achterkomen dat deze focus overal speelt en dat 
die feitelijk inderdaad gericht is op het welzijn van anderen: al de loutere aanwezig-
heid van een ander is een oproep, zijn appèl om mee te werken aan het scheppen 
van voorwaarden voor kwaliteit van leven. De ont-moeting met mijn medemens 
blijkt zo een ethisch moeten. Moeten in de zin van behoren en moeten in de zin 
van: iets doen met die oproep. Dat dit lastig kan zijn, wordt door Levinas niet ont-
kend. Soms ben ik toe aan zorg voor de ander (vanwege mijn werk, uit eenzaam-
heid, verveling). Maar een ander kan altijd inbreken en wacht niet tot ik daarvoor 

1 Wat misschien vreemd klinkt. Rechtvaardigheid is afwezig, terwijl die toch bepalend is voor 
veel van wat ik doe. Rechtvaardigheid is, zegt Derrida, avenir (toekomst) dus niet aanwezig en 
is tegelijk à venir (die moet komen). Ik streef in mijn handelen naar dat wat er niet is.
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in de stemming ben.2 De ander, afzender van een appèl kan daarom ook een stoor-
zender zijn, reden waarom het zo heerlijk kan zijn om af en toe alleen te zijn. Juist 
vanwege mijn onvrijwillige oriëntatie op de ander kan ik die afzender soms als een 
lastpak ervaren, hetgeen tot irritatie en zelfs agressie kan leiden. Met als mogelijk 
gevolg het aanleren van tactieken en methoden van afweer en zelfbescherming. 
Wat tot op zekere hoogte goed is, want anderen kunnen mij overweldigen met hun 
appèls. Maar de afweer kan zover gaan dat ik ten slotte ‘het kunstje heb geleerd een 
ander niet te zien waar hij wel degelijk staat’. Dat is beslist een kunstje, want het is 
niet mijn ‘natuurlijke’ houding. Het is bovendien een gevaarlijk kunstje, dat uitein-
delijk vast en zeker tot geweld voert.

De zo beschreven spontane gerichtheid op de ander is het begin van de weg 
naar het best mogelijke, of beter gezegd, minst slechte helpen. Die weg begint met 
het feit dat ik verantwoordelijk gesteld word (een ‘dat’ waarover ik niks te zeggen 
heb), om mij vervolgens af te vragen hoe ik die verantwoordelijkheid zal invullen 
(over dat ‘hoe’ heb ik wel zeggenschap). Dat appèl van de ander roept, buiten de 
woorden en voorafgaand aan de woorden. Het roept ‘schep geluk’, ‘doe mij lukken’. 
Dit wijst erop dat de oriëntatie op de ander mijn uitgangspunt is en ook moet zijn 
om enige garantie voor goed helpen te hebben. Je hoort wel eens dat het uitgangs-
punt zou moeten luiden: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook aan een 
ander niet.” Maar dan ben ik het uitgangspunt en daarmee kan het goede helpen al 
naar de knoppen gaan. Bernard Shaw zag dat goed in. Hij schreef: “Behandel ande-
ren niet zoals jij zou willen dat zij jou behandelen. Hun smaak zou wel eens niet 
hetzelfde kunnen zijn.”

Nivea, ‘niet-invullen-voor-een-ander’, zo wordt dat in de zorgverlening 
genoemd. Ik ben niet de maatstaf, de ander is dat. De ander, hier de patiënt, is met 
zijn appèl maatgevend. Dat richt mij op zijn kwaliteit van leven (het persoonlijke 
bij uitstek). De gecompliceerde praktijk van de gerichtheid op de ander maakt deze 
gerichtheid echter tot een moeilijke en onzekere zaak. Om verschillende redenen:
1. Er is voor Levinas een verschil tussen een appèl en een verzoek. Het appèl is 

wat aan de woorden vooraf gaat (de man in de stoel slaapt, zegt niks, vraagt 
niks), het is het onbenoemde dat mij richt op andermans levenskwaliteit. Het 
verzoek is vervolgens het door woorden, houding, blik uitgedrukte. Het ver-
schil tussen beide kan inhouden dat ik, ter wille van die kwaliteit, een concreet 
verzoek soms naast mij neer moet leggen. Helpen is geen kwestie van ‘u vraagt 
en wij draaien’. Regelmatig zijn er verzoeken van een patiënt die indruisen 
tegen diens kwaliteit van leven.

Ik moet als arts de behoefte van de patiënt, zijn hulpvraag, interpreteren. 
Het probleem van het best mogelijke helpen is daarom ook het probleem van 
de interpretatie, die een misinterpretatie kan zijn. Empathie, trachten in te voe-
len, in te leven, is een vereiste om de kans op misinterpretatie zo klein mogelijk 
te houden. Liefst zoveel mogelijk in dialoog met de ander en zo nodig ook in 
overleg met collega’s. Ik moet tegelijk op mijn hoede zijn voor compassie, want 
die kan mij verleiden te lang met één ander bezig te zijn. Dit brengt mij bij het 

2 Terwijl die ander zich tegelijk niet bewust is van zijn inbraak (zie de slapende mens); die 
inbraak is er, louter door zijn aanwezigheid. Omgekeerd zal ik hetzelfde ‘effect’ hebben op de 
ander. Ook dit is na te gaan.
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volgende probleem. Ik moet bij mijn omgaan met het appèl rekening houden 
met andere anderen, met derden. Want wat ik voor de een doe, kan ik niet 
tegelijk voor een ander doen. En wat ik voor de een doe kan negatief uitpakken 
voor derden. Ik moet daarom bij al mijn helpen rechtvaardigheid nastreven. 
Nastreven, want tegelijk zal die rechtvaardigheid onhaalbaar zijn. Met andere 
woorden, mijn helpen is nooit perfect. Mijn helpen is ook altijd min of meer 
een ‘misdaad’ in de zin dat er altijd een aspect van mislukken in zit. Er is 
voortdurend een discrepantie tussen het nagestreefde volmaakte helpen en het 
daadwerkelijke helpen. Anders gezegd, ik stel bij mijn beslissen in verband met 
derden voortdurend prioriteiten, ik sluit daarbij compromissen die altijd min 
of meer compromitteren. Dat is eenvoudigweg onvermijdelijk, behorend tot 
onze menselijke conditie. “Het werk is in zekere zin altijd een mislukte daad”, 
schrijft Levinas. “Ik maak altijd vuile handen”, vult Sartre aan.3 Het best moge-
lijke helpen is het minst slechte helpen. Mijn verantwoordelijkheid draagt altijd 
een aspect van mislukken met zich mee. De Sloveense filosoof Zizek stelt in 
zijn boek Geloof: “Voortdurend is er een kloof die de onmogelijke volheid van 
de daad scheidt van de beperkte dimensie van onze pragmatische interventies.”

Mijn pragmatische interventies zijn mijn verantwoordelijke handelingen. 
Die zijn, zegt Zizek, door een kloof gescheiden van de volheid, dat wil zeggen: 
van de volmaaktheid van mijn handelingen.

2. Bij dit zeer gecompliceerde helpen word ik als arts gesteund door beroepsre-
gels, protocollen en standaarden. Die beogen een zo efficiënt mogelijk helpen. 
Protocollen en dergelijke zijn de neerslag van manieren van helpen die in het 
verleden over het algemeen effectief bleken te zijn. Ze zijn de neerslag ook van 
een leerproces van fouten maken en ze zorgen er dus voor dat veel fouten uit 
het verleden nu en in de toekomst vermeden kunnen worden. Protocollen zijn 
dan ook onmisbaar. Maar tegelijk verleiden ze tot al te gemakkelijk toepassen. 
In de praktijk wordt het helpen vaak ‘dichtgetimmerd’ met protocollen. Het 
gewoonweg volgen ervan is om meerdere redenen verleidelijk: het is vaak 
efficiënt, ik kan gemakkelijk rechtvaardigen waarom ik deed wat ik deed (ver-
schuilen achter) en mijn eigen verantwoordelijkheid voor beslissingen lijkt te 
verdwijnen.

3. Dit ‘regelfetisjisme’ is menselijk gezien uiteindelijk een ramp. Lang leve de 
protocollen e.d., maar als de mens werkelijk centraal staat, als de ander mijn 
oriëntatiepunt is, dan mogen de regels dat beslist niet zijn. Want in dat geval 
worden mensen ondergeschikt gemaakt aan die regels. In dat geval staat de 
patiënt dus niet meer centraal, tenzij opnieuw als kretologie. In dat geval ont-
gaat mij de onvermijdelijke frictie en spanning tussen de algemeenheid van een 
protocol en de uniciteit van het individu waarop die protocollen van toepassing 
zouden moeten zijn. In dat geval is er iets ernstigs met mij als dokter gebeurd: 
ik ben dan vergeten dat ik voortdurend een intermediair moet zijn tussen de 
algemeenheid van de regel en de particulariteit van het individu. Vergeten dat 
ik mij steeds moet afvragen of ik hier en nu, in deze situatie de protocollen wel 
… of niet zal toepassen. En dan is al snel sprake van wat Hannah Arendt de 

3 Zelfverwijt en een slecht geweten kunnen daarom een teken zijn van een hoog ontwikkelde 
moraal.

Het appèl van de ander
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banaliteit van het kwaad noemt. Het banale kwaad is het alledaagse, onopval-
lende kwaad dat in mijn disfunctioneren naar anderen steekt en wel door de 
idee ‘regel is regel’. Bij dit kwaad is geen sprake van boze opzet: ik heb niet de 
bedoeling gewelddadig te zijn maar ik ben het wel. Ik ben het in mijn onnaden-
kendheid. Door het automatisch toepassen van regels ben ik verworden tot een 
robot die weigert te begrijpen dat ik zelf altijd persoonlijk aanspreekbaar ben 
op mijn beslissingen, ook op de beslissing de regels hier en nu wel of niet toe te 
passen. Aristoteles beweerde al dat je met een rechte meetlat geen gebogen pila-
ren kunt meten. De kracht van de regels schuilt dus in de flexibiliteit waarmee 
ze worden toegepast. Regels, protocollen, zijn van groot belang, maar ze zijn 
als zodanig niet meer dan een middel ter wille van een doel: het best mogelijke 
helpen.

4. En dan is er als extra complicatie nog mijn onzekerheid over de juistheid van 
de beslissingen. Ik noemde al het interpreteren: tegenover die ene ander is dat 
reeds een hachelijke kwestie. Maar in verband met de ontelbare anderen wordt 
mijn beslissen iets dat ik moet doen en dat tegelijk onmogelijk is. De Franse 
filosoof Jacques Derrida heeft dit uitgewerkt. Beslissen, stelt hij, is eigenlijk 
oordelen over wat in een bepaalde situatie gewenst is. Maar dat is op de keper 
beschouwd onmogelijk. Want ik beslis op grond van informatie en die is altijd 
beperkt. Ik beslis, ik oordeel ook door vergelijking met derden (kan ik dit of 
dat doen voor deze ene patiënt, zonder anderen te benadelen?). Andere of meer 
informatie, of een andere vergelijking met andere derden kan tot een andere 
beslissing voeren. Daar komt nog bij dat mijn beslissing (mijn oordeel) altijd 
min of meer subjectief is, omdat die bepaald is door mijn cultuur, door de  
persoon die ik ben en door mijn stemming. Aan de beslissing herkennen we 
vaak de persoon die de beslissing genomen heeft. ‘Dus ja’, zegt Derrida, ‘hoewel 
ik objectiviteit moet nastreven, is die tegelijk onhaalbaar. Mijn beslissingen zijn 
dus betwijfelbaar.’

Dit zijn kort samengevat vijf redenen die het juiste helpen tot een moeilijke en 
onzekere zaak maken.4 Ook naar de ongekende toekomst toe: wat vandaag een 
geweldige beslissing lijkt, kan morgen al rampzalig blijken uit te pakken. Twijfel is 
daarom onvermijdelijk. Twijfel is goed, mits die gekoppeld is aan doortastendheid 
en mits die zoekt naar een mogelijk andere beslissing met het oog op het betere 
voor mensen.

De noodzaak van een deconstruerende houding voor  
het beste helpen

Met het oog op het betere voor mensen: ik ben weer terug bij de kern van dit 
betoog. Voor Levinas staat het absoluut buiten kijf dat de ander (soms heet die 
‘patiënt’) centraal moet staan. Dat is ook de idee van Derrida. Hij spreekt in dit 
verband over het belang van een deconstruerende houding. Dat is een houding 

4 Ik werk dit uit in mijn boek Levinas in de praktijk (Zoetermeer, 2012, 5e druk 2016).
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waarbij ik mijn ‘constructies’, dat wil zeggen: mijn opvattingen, mijn beslissingen, 
mijn oordelen, probeer te destrueren, om ze te vervangen door nieuwe construc-
ties. De term ‘deconstructie’ is de samenvoeging van destructie en constructie. Wat 
ik mij eigen zou moeten maken en zou moeten praktiseren, is een deconstruerende 
houding. Dat is een houding van kritisch afstand nemen ten opzichte van mijn 
beslissingen (dat zijn feitelijk oordelen over wat juist is om te doen, waaronder het 
wel of niet toepassen van de regels). Ik moet proberen mijn oordeel te falsifiëren 
met het oog op een sceptische waakzaamheid naar wat ik oordeel, beslis, vind. Met 
het oog tenslotte op betere beslissingen jegens mensen. Die deconstruerende hou-
ding is van het grootste belang voor het minst slechte helpen.

Hier komt de oriëntatie op de ander opnieuw naar voren: ik deconstrueer ter 
wille van mensen. Mensen, in het geval van de arts patiënten, zijn de reden en 
rechtvaardiging van mijn deconstructies.5 Dit is begrijpen dat alle beslissingen 
dienstbaar moeten zijn aan mensen. Derrida toont in zijn filosofie aan dat alle 
beslissingen (dat zijn opvattingen) deconstrueerbaar zijn, omdat ze stuk voor stuk 
relatief zijn. En ze zijn relatief in de zin van gerelateerd aan mensen. Relativiteit is 
hier betrekkelijkheid, dat wil zeggen: in betrekking staan tot mensen. De relatieve 
opvattingen zijn op die manier gericht op wat absoluut boven elke relativiteit ver-
heven is: de mens. Ter wille van de mens kijk ik steeds kritisch naar mijn beslis-
sing, ben ik steeds bereid die ‘im Frage’ te stellen en te vervangen door een andere 
beslissing als ik verwacht dat die beter zal uitpakken. Zo, met deze houding, staat 
de ander (als patiënt) centraal, voorbij de kretologie.

Nogmaals gezegd, twijfel is, mits die niet ten koste gaat van doortastendheid, 
prima. Want twijfel houdt alert, houdt zoekend naar misschien betere beslissin-
gen. Twijfel die niet verlamt moet daarom gekoesterd worden. In de roman Mijn 
Michael van Amos Oz zegt Oesjisjkin: “Hoewel het noodzakelijk is twijfel te koes-
teren bij iedere daad die we stellen, is het even noodzakelijk daden te stellen alsof 
er in de wereld geen twijfel bestond.”

Zo is dat. En vergeet u dan alstublieft niet bij het lastige karwei van helpen toch 
ook regelmatig aan uzelf te denken. Want ik kan pas echt goed helpen vanuit een 
sterk, gelukkig ik. Om, metaforisch met Bertold Brecht (Dreigroschenoper) te spreken:  
“Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.”

5 Derrida stelt in zijn boek Kracht van wet: “Deconstructie is rechtvaardigheid”.

De noodzaak van een deconstruerende houding voor het beste helpen
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Nadat ik gevraagd was een bijdrage in dit boek te schrijven, vielen mij krantenar-
tikelen op waardoor ik mij bewust werd van een probleem. Ik las over de signalen 
ervan en over de diagnose. Het probleem is dat met name juristen en artsen steeds 
meer lijden onder de hoge eisen die aan hen worden gesteld. Ze ervaren meer werk-
druk dan andere professionals en hebben daardoor minder plezier in hun werk. 
Als oorzaken van die zware werkdruk worden personeelstekort en te weinig bud-
get genoemd. De werkdruk veroorzaakt op zijn beurt onzekerheid, angst, stress 
en schuldgevoel [1]. En die emoties zijn dan weer de oorzaak van het ‘burning- 
out’-spook dat constant op de loer ligt.

Een ander gesignaleerd verschijnsel waaraan angst ten grondslag ligt, wordt 
door de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen ‘protocollitis’ genoemd [2]. 
Vooral jonge artsen zouden daar onder lijden. Deze aandoening wordt veroorzaakt 
door angst voor de inspectie van medische tuchtzaken die te maken hebben met 
euthanasie. Door die angst wordt soms slechtere zorg geleverd en daardoor duurt 
het lijden van patiënten langer. Daarentegen volgen artsen die een goede relatie 
met hun patiënt hebben, vaker hun eigen opvattingen. Ze leveren betere zorg, ook 
als ze daarvoor noodgedwongen van de protocollen die mensen langer laten lijden, 
afwijken en deze doorbreken. Ze gebruiken hun eigen verstand in plaats van dom-
weg te gehoorzamen en geven juist daardoor liefdevolle zorg.

Hoe is het zover gekomen?

Elke vijf jaar wordt in Nederland een ‘waarden-en-normen’-onderzoek gehouden 
dat vraagt naar de waarden die de respondenten hebben en in welke volgorde van 
belangrijkheid. Vanaf het begin dat dit onderzoek werd gedaan scoorde ‘familie 
en gezin’ jarenlang het hoogste. Sinds een paar jaar is ‘gezondheid’ nummer één 
geworden en scoort deze niet alleen hoger dan familie, gezin en vrienden maar 
ook hoger dan werk, geld en vrijheid. Dat zou kunnen leiden tot eerder én meer 
én hogere eisen stellen aan artsen, om die hoogste waarde in het leven te realise-
ren. Een andere verklaring vond ik in een Rapport van de Raad voor de Volksge-
zondheid en de Samenleving (RVS) dat op 4 april 2017 uitkwam [3]. In dat rapport 
wordt gesignaleerd dat steeds meer verschijnselen die tot voor kort ‘bij het leven 
hoorden’, minder worden geaccepteerd én bovendien ‘gemedicaliseerd’ worden. 
Drie in het rapport genoemde voorbeelden daarvan zijn: kinderen moeten op 
school stil kunnen zitten, vrouwen moeten op latere leeftijd zwanger kunnen wor-
den en iedereen moet eeuwig jong en gezond kunnen blijven. Eerder als normale 
bijverschijnselen van een bepaalde levensfase beschouwde beperkingen en lasten 
worden gemedicaliseerd en komen op het bord van de arts te liggen. De steeds 
minder accepterende en meer eisende burger wil ritalin tegen ADHD, ivf bij het 
uitblijven van zwangerschap en plastische chirurgie vanaf je dertigste [4]. Langer 
leven en tegelijkertijd geen klachten en gebreken hebben, blijkt echter nog altijd 
een paradox te zijn. Dit lijden niet (meer) accepteren leidt juist tot meer leed [5]. In 
het rapport van de RVS wordt bovendien gesuggereerd dat de medicalisering van 
deze natuurlijke verschijnselen en daardoor het kritiekloos inzetten van medische 
technologie, meer in het belang zou zijn van de aanbieders van zorg dan van de 
‘patiënten’.
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Daarnaast leiden nieuwe mogelijkheden voor medische onderzoeken en testen 
ook tot nieuwe morele dilemma’s: wil ik alles tevoren weten en moet ik als ik het 
weet de strijd aangaan of het ‘lot’ accepteren? [6]. Zowel de stoïcijnse aanvaarding 
van alles wat niet in mijn macht ligt als Nietzsche’s amor fati verdwijnt steeds meer  
uit beeld. Op de ‘stoïcijnse levenskunst’ die ik voorsta, kom ik verderop terug. Ook uit  
een andere hoek zijn er recente tegengeluiden gepubliceerd. De Rotterdamse filo-
soof Jos de Mul hield een pleidooi voor het opnieuw accepteren dat het leven niet 
altijd helemaal voor iedereen ‘maakbaar’ is. Hij verwijst daarvoor naar de klassieke 
tragedies, waarin het noodlot ook onschuldige en goedwillende mensen trof. Dat 
gebeurt nog steeds, maar in een andere vorm in de tragedies van ónze tijd, zoals 
vliegtuigongelukken en terroristische aanslagen [7]. Het andere tegengeluid komt 
van Paul Frissen in zijn laatste boek De fatale staat [8]. Hij stelt dat de overheid 
niet overal voor kan zorgen en niet alles kan voorkomen en verhelpen. De ‘eisende 
burger’ moet dit weer leren accepteren. Maar wie kan deze verandering bij de bur-
gers bewerkstelligen en hoe? Er zijn verschillende meningen over de ‘schuldvraag’ 
en daarmee over de aanpak van het feit dat ongeluk en tegenslag steeds moeilijker 
worden geaccepteerd.

De al genoemde Adviesraad voor Volksgezondheid en Samenleving noemt in 
haar rapport ‘maatschappelijke ontwikkelingen’ als oorzaak [3]. Concreet worden 
het regeringsbeleid, de wetgeving en het verzekeringenstelsel benoemd. De markt-
werking is doorgeslagen: registreren is belangrijker geworden dan bevlogenheid. 
Er is steeds minder ruimte voor het niet-meetbare, dat wil zeggen: voor excellen-
tie en medemenselijkheid. De Federatie van Medisch Specialisten signaleert dat de 
gezondheidszorg verzakelijkt en verhard is; het gaat om omzet en doelmatigheid 
(bezien vanuit de regering) in plaats van om echt contact en ‘zinnige, zuinige en 
zorgzame zorg!’ (maart 2017). De Federatie van Medisch Specialisten heeft een 
andere ‘oplossing’ [9]: “Medemenselijkheid als antwoord op een gezondheidszorg 
die net als de rest van de samenleving, de voorbije decennia verzakelijkt en verhard 
is. Zorgprofessionals moeten de komende jaren weer ruimte krijgen voor mede-
menselijkheid, compassie en geneesplezier.”

Die ruimte daarvoor moet van de politiek komen. De Federatie pleit voor een 
bij uitstek politieke oplossing, tegen verzakelijking, marktdenken en doelmatigheid 
in. Ze moet de voorwaarden scheppen en faciliteren dat individuen de zorg anders 
kunnen uitvoeren. “Wij vragen het nieuwe kabinet ruimte voor medemenselijkheid  
niet op te offeren aan meer omzet en doelmatigheid, maar te faciliteren dat patiënten  
en zorgprofessionals zich vaker gezien, gehoord en gelijkwaardig behandeld weten. 
Wij roepen zorgprofessionals op voorop te gaan in de beweging naar meer echt 
contact in de zorg en zich in te zetten voor zinnige, zuinige én zorgzame zorg.”  
(de Volkskrant, 28 maart 2017, ingezonden brief van o.a. psychiater/initiatiefnemer 
van HART voor de GGZ) [10].

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) publiceerde bijna tege-
lijkertijd, 4 april 2017, een rapport waarin wordt bepleit dat ‘omstanders, zoals lera-
ren of werkgevers’ voorkomen dat mensen onnodig het medische circuit ingaan. 
Dat ‘onnodig’ betreft het al gesignaleerde verschijnsel dat levensfaseproblemen te 
gemakkelijk, en dus onnodig, als een medisch probleem worden gezien. Medicatie 
en behandelen kunnen in die gevallen achterwege blijven en worden vervangen door 
oplossingen van andere aard. Die zijn vaak goedkoper, maar dat is niet of mag niet  

Hoe is het zover gekomen?
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het motief zijn. Alternatieven kunnen zijn: meer tijd voor leerkrachten of een extra 
‘tussenjaar’ voor een druk kind, informatie over dalende vruchtbaarheid en betere 
regelingen voor zorgverlof en meer aandacht voor ouderdom als levensfase met de 
daarbij behorende klachten.

Mevrouw Lockefeer-Maas, wetenschappelijk medewerker bij de Teldersstich-
ting (VVD), daarentegen legt de oorzaak bij het individu en niet bij de maatschap-
pij. “Veel mensen houden onhoudbare normen hoog. Maar het probleem ligt bij 
het individu, niet bij de maatschappij. Het zijn toch echt individuen die deze nor-
men en onrealistische verwachtingen in stand houden. Het goede nieuws is dat 
het ook individuen zijn die hun verwachtingen kunnen bijstellen” [11]. Tegelijker-
tijd signaleert zij het gevaar dat ‘mensen die niet aan de norm voldoen als ‘schul-
digen’ worden aangewezen die zelf verantwoordelijk worden gehouden voor hun 
 probleem’.

Naast de maatschappij, de regering en de individuen, gaan ook de artsen niet 
vrijuit. Een aflevering van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde is groten-
deels gewijd aan de zeven hoofdzonden waar artsen aan lijden [12]. Arts en filo-
soof Bert Keizer signaleert in zijn bijdrage ‘dat hoogmoed voor dokters een 
natuurlijke eigenschap lijkt’. In een ander artikel noemt hij angst een van de meest 
voorkomende emoties bij artsen [13]. Afgezien van de eigen emoties, waarvan ook 
afgunst en woede bij de zeven hoofdzonden horen, hebben artsen vaak te weinig 
aandacht en tijd voor de emotionele impact van een diagnose bij de patiënt [14].

De ‘oplossing’?

Nadat ik de verschillende aspecten die aan de vraag ‘wat is er met de arts gebeurd?’ 
verbonden zijn heb onderscheiden en kort besproken aan de hand van recente 
onderzoeken, wil ik vanuit mijn discipline, de filosofie, kijken naar een oplossing. 
Dat klinkt nogal aanmatigend, maar ik zal het gesignaleerde probleem beperken 
tot de emotionele impact die iets feitelijks kennelijk op een arts kan hebben.

Naast maatschappelijke en politieke oorzaken en ontwikkelingen die nauwelijks 
of moeilijk te veranderen zijn, en waarvan de feitelijke mogelijkheden en grenzen 
afhangen, onderzoek ik wat ieder individu binnen een gegeven situatie zelf kan 
doen aan emotioneel welzijn. Los van de vraag wat feitelijk bij individuele beroeps-
beoefenaren en burgers/patiënten/cliënten ligt en wat bij de regering en politiek 
partijen, diverse Federaties, Raden, Beroepsverenigingen, Inspecties, Tuchtcolleges 
en particuliere initiatiefgroepen als ‘Het Roer Moet Om’, wil ik een pleidooi hou-
den voor een herwaardering van wat ik de ‘stoïcijnse levenskunst: evenveel geluk als 
wijsheid’ noem. Dit voorbij de kunstmatige tweedeling in maatschappij en individu, 
voelen en denken, lichaam en geest, macht en onmacht, patiënt en professional.

Stoïcijnse levenskunst: evenveel geluk als wijsheid

Wat kan de stoïcijnse levenskunst bijdragen aan het bewaren van de gemoedsrust, 
voldoening van en plezier in het werk hebben én houden én het effectiever hande-
len van individuele artsen en andere professionals?
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De stoïcijnse filosofie staat de laatste jaren in Nederland weer meer in de 
belangstelling. Het hellenistische tijdperk, zo’n 300 jaar voor het begin van onze 
jaartelling, lijkt op onze tijd, onder andere wat betreft het ontbreken van een over-
koepelend richtinggevend waardensysteem. In het hellenistische tijdperk kwamen 
ook de Grieken in Athene in aanraking met andere culturen en religies. Dat bracht 
verlies van houvast, verandering van levensverbanden en discussies over hun 
levensbeschouwing met zich mee. Juist in zo’n tijd is er behoefte aan individuele 
zingeving en houvast en daarmee gemoedsrust.

De stoïcijnse filosofie kwam daaraan tegemoet. Het woord ‘stoïcijns’ wordt 
helaas in het alledaagse taalgebruik verkeerd begrepen, als onverschillig, onge-
voelig en bovendien als passief. Maar de term ‘stoïcijns’ was oorspronkelijk alleen 
een plaatsaanduiding. Alle filosofen hadden hun plek in Athene. Er was ook een 
groep filosofen die in de stoa ( = zuilengang) aan de rand van de markt bij elkaar  
kwamen en daar lesgaven. Vandaar de naam ‘stoïcijns’ = ‘die van de zuilengang’. 
Wijsheid was ‘leven in overeenstemming met de natuur ( = de kosmos) en met de 
rede’. In de natuur, en dus ook in de mens en tussen mensen, gebeurt niets zonder 
oorzaak. Daarom zal alleen diegene die de natuur niet begrijpt zich ertegen verzet-
ten. Het is belangrijk om de natuur(wetten) te leren kennen, omdat kennis de voor-
waarde is om iets te veranderen. De geneeskunde was voor de Grieken in Athene 
hét voorbeeld van wat kennis de mens kan opleveren. De definitie van geluk van de 
hedonist Epicurus luidt: ‘afwezigheid van pijn en ziekte waar het ’t lichaam betreft 
en afwezigheid van angst en onrust waar het de geest betreft’. Voor het eerste kon-
den de Grieken terecht bij de arts. Voor het tweede bij de filosoof, omdat men wist 
dat ongewenste gemoedsaandoeningen veroorzaakt worden door de eigen manier 
van denken. Epictetus en Marcus Aurelius zijn de bekendste vertegenwoordigers 
van het Romeinse stoïcisme in de eerste eeuw van onze jaartelling. Door de prakti-
sche Romeinen werd het Griekse gedachtegoed meer toegepast voor iedereen en op 
het leven van alledag. Een belangrijke vertegenwoordiger van deze opvatting was 
Epictetus (ca. 55–135), een Griekse slaaf bij een Romeinse heer. Nadat hij vrij man 
was geworden begon hij een eigen filosofieschool in Rome. Hij ging later terug naar 
Griekenland en begon daar een school voor praktische filosofie. Van zijn colleges 
is een samenvatting in citaten (een Zakboekje) gepubliceerd, waarvan één gedachte 
de kern weergeeft van de stoïcijnse levenskunst [15]: Geef me de moed om alles te 
accepteren wat niet in mijn vermogen ligt, de kracht om alles te veranderen wat wel 
in mijn vermogen ligt en de wijsheid om tussen die twee te onderscheiden.

Epictetus heeft in feite een dualistisch mensbeeld: enerzijds de natuur buiten 
ons, ons lichaam, andere mensen, en anderzijds onze eigen opvattingen over die 
natuur, ons lichaam en andere mensen. Hij combineert een deterministische filoso-
fie (alles is bepaald) met een geloof in de menselijke autonomie en innerlijke vrij-
heid. Je kunt er zelf voor kiezen dat wat toch al zo is te accepteren of je ertegen te 
verzetten. Het eerste geeft innerlijke rust en bovendien behoud van energie om je 
in te zetten voor alles wat mogelijk nog wel te veranderen is. Maar dit accepteren 
van alles wat toch al gebeurt, is juist het startpunt om zich in te zetten om alles te 
veranderen wat men wel kan of nog denkt te kunnen. De stoïcijnse filosofie is in 
feite een oproep tot actie, vanuit gemoedsrust. Een tweede zin van Epictetus legt de 
oorzaak – wat iets anders is dan de aanleiding – van de ongewenste emoties bloot. 
‘Niet de dingen zelf maken de mensen van streek, maar hun denkbeelden erover.’

Stoïcijnse levenskunst: evenveel geluk als wijsheid
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Hoe iemand zich emotioneel voelt, heeft alles te maken met het inzicht in het 
eerder gemaakte onderscheid tussen wat wel en wat niet in onze macht ligt. Wat 
niet in onze macht ligt, betreft zaken, gebeurtenissen en ook mensen buiten ons. 
Wat wél in onze macht ligt, betreft onze eigen meningen, overtuigingen, wensen, 
voorkeuren en afkeren. Het verwarren van deze twee is dé oorzaak van ongewenste 
emoties. De feiten, gebeurtenissen en andere mensen zijn op zich niet in staat ons 
emotioneel te laten lijden. Een juist inzicht in de wereld en in andere mensen, wat 
men wel en niet kan verwachten, wat er wel en niet kan gebeuren, voorkomt erger-
nis en verwijt. “Wanneer ge iemand ziet weeklagen van ellende (…) houd u ter-
stond voor ogen dat hij niet gekweld wordt door datgene wat er gebeurd is (want 
iemand anders wordt er juist niet door gekweld) maar door zijn houding tegen-
over het gebeurde.” Dit gaat niet alleen op voor gebeurtenissen, maar ook voor wat 
andere mensen doen en zeggen. Ook zij zijn niet in staat iemand te kwetsen, te irri-
teren of te beledigen. Evenals voor het boeddhisme ligt de oorzaak van het lijden 
volgens Epictetus in de begeerte van iets wat niet in onze macht ligt. “Ik wil iets en 
het gebeurt niet; is er dan een ongelukkiger wezen dan ik? Ik wil iets niet en het 
geschiedt. Is er dan iemand ongelukkiger dan ik?”

Een ongewenste emotie ontstaat altijd door een oordelende manier van den-
ken, dat wil zeggen: door een oordeel dat botst met een feitelijke toestand. Een con-
creet en eenvoudig veel voorkomend voorbeeld: als men constateert dat het regent  
(feit) vinden veel mensen dat ‘het niet had mogen regenen’ (oordeel, norm). Ver-
velende gevoelens, ofwel emotioneel lijden, is pathologisch. De bevrijding ervan 
(a-patheia) door realistisch en rationeel te denken, betekent minimaal gemoedsrust 
en vanuit die grondhouding zijn juist alle prettige gevoelens mogelijk.

Een actuele versie van de stoïcijnse filosofie: de Rationeel 
Emotieve Therapie

Alle psychotherapie is in feite toegepaste filosofie, omdat ze berust op een bepaald 
mensbeeld [16]. Er zijn ook bepaalde vormen van psychotherapie die zich expliciet 
op de stoïcijnse filosofie beroepen. Dat levert een vorm van cognitieve psychologie 
en therapie op. Daarin wordt kritisch gekeken naar de gedachten die, nadat iemand  
ze zich bewust is geworden, rationeel kunnen worden getoetst. Als gedach-
ten veranderen, veranderen de gevoelens altijd en het gedrag meestal ook. De 
Noord-Amerikaanse psycholoog Albert Ellis heeft aan de uitspraak van Epictetus 
dat de mens niet lijdt door de dingen, maar door zijn gedachten over die dingen, 
zijn psychotherapie ontleend.

Als filosoof werk ik alleen met het criterium van de waarheid van een gedachte 
en niet met de praktische criteria (bereik je er je doel mee, voelt het goed?) van 
Ellis. Maar: Wat is waar? In de filosofie bestaat er van oudsher een waarheidscri-
terium dat niet gaat over het feitelijk waar zijn of niet van een uitspraak, daar gaat 
de empirische wetenschap over. Het filosofische criterium gaat daaraan vooraf: wat 
voor uitspraken en beweringen lenen zich überhaupt voor het stellen van de vraag 
naar de waarheid? Dat blijken alleen proposities/beweringen te zijn, zoals ‘het 
regent’. Normatieve uitspraken als ‘het had vandaag niet mogen regenen’ of ‘het had 
juist moeten regenen’ vallen daarbuiten, net als alle wensen, normen, geboden en 
verboden. Die kan iedere mens over van alles en nog wat hebben, maar ze kunnen 
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geen aanspraak maken op waarheid. Het zijn precies de normatieve uitspraken, die 
we ook in het eerste deel van dit artikel zijn tegengekomen, die de oorzaak zijn van 
alle ongewenste en niet functionele emoties als angst (stress), irritatie en schuld-
gevoel. Alleen normatieve gedachten als ‘ik moet iemand kunnen helpen’ of ‘dat 
mogen ze niet van me vragen’ en ‘dit mag niet bekend worden’ kunnen, wanneer er 
tegelijk een situatie is die daarmee in strijd is, een emotie als schuldgevoel, irritatie 
of angst doen ontstaan. Deze uitspraken kunnen echter geen aanspraak maken op 
waarheid.

De stoïcijnse levenskunst maakt het mogelijk onder alle, dus ook onder moei-
lijke omstandigheden in de buitenwereld, privé of politiek de gemoedsrust te bewa-
ren (als een minimum) en daarbovenop tevredenheid, voldoening en vreugde te 
ervaren. Op de eerste plaats door zelfkennis, een realistische kijk op de eigen 
mogelijkheden en tegelijk weten dat het ook kan gebeuren dat je je daarin vergist. 
En ook dat komt weer ergens door. Dit is eigenlijk gewoon wetenschappelijk den-
ken in oorzaken en niet in aanleidingen, bedoelingen en normen. Het gaat uit van 
een belangrijk principe dat ook artsen in de praktijk heel goed kennen: dat er voor 
alles wat gebeurt (een klacht of symptoom) en ook voor alles wat niet gebeurt (het 
uitblijven van een verwacht effect) altijd een oorzaak is, ook als wij die (nog) niet 
kennen. Dit is ‘het principe van voldoende reden …’ dat, als het wordt geaccep-
teerd, een einde maakt aan alle gezeur, verwijt en schuldgevoel. Daardoor komt 
er ruimte voor minimaal gemoedsrust. En als de situatie daarom vraagt ook voor 
effectieve actie en inzet [17].

De stoïcijnse filosofie is een oefening in nederigheid en staat haaks op de 
hoofdzonde van de hoogmoed, waarover in het al eerder genoemde nummer 
over de zeven hoofdzonden van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde werd 
geschreven [12].

Word, ook als arts, weer een leider in plaats van een lijder!
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Het is paradoxaal hoe gezondheidszorg mensen ziek kan maken. Juist mensen die 
van het gezond helpen maken van anderen hun beroep hebben gemaakt, lijken 
zelf ziek te worden van hun werk. Herhaaldelijk is er in deze bundel al verwezen 
naar het hoge aantal burn-outs onder artsen en aankomende artsen. Klachten over 
werkdruk- en stress zijn niet van de lucht. De problemen beperken zich niet tot 
artsen. Ook andere zorgprofessionals worden onwel van het weldoen [1].

En als men al niet letterlijk ‘ziek’ wordt van het werken in de gezondheidszorg 
dan wordt men er, zo lijkt het, steeds vaker spreekwoordelijk ‘goed ziek’ van. Het 
werk wordt er niet leuker op. Zorgprofessionals raken door bureaucratie en eco-
nomisering vervreemd van hun oorspronkelijke roeping. Aan het ‘echte werk’, de 
omgang met de patiënt, lijkt men steeds minder toe te komen. Dat doet pijn en 
men wordt er niet gelukkig van.

Het probleem dat mensen letterlijk en figuurlijk ziek worden van hun werk is 
wel ‘beroepszeer’ genoemd [2, 3]. Het is een wijdverspreid verschijnsel waar men-
sen met heel verschillende beroepen mee geconfronteerd worden. Ook veel artsen 
lijken eraan te lijden. Hoeveel van hen werkelijk last hebben van dat beroepszeer 
en in welke mate, weet ik niet. Maar de klachten zijn zo wijdverbreid dat we ze hoe 
dan ook serieus dienen te nemen. En dat is wat deze bundel beoogt.

Landelijk heeft de erkenning voor ondervonden beroepszeer geleid tot 
een beweging van professionals die niet bij de pakken neer zitten, de Stichting 
 Beroepseer. Allerlei initiatieven zijn ontwikkeld om de ‘beroepstrots’ weer te 
 herstellen. Het past professionals immers niet om lijdzaam in een hoekje te gaan 
zitten, zich slechts te beklagen over hun situatie en de schuld te geven aan anderen 
(managers, de overheid, systemen) die de oorzaak van hun problemen zouden zijn. 
Ook als dat (gedeeltelijk) wel zo is.

Nu ben ik zelf geen dokter, dus uit eigen ervaring met het beroepszeer van 
medici en andere zorgprofessionals kan ik niet spreken. Als ethicus en filo-
soof werkzaam in de gezondheidszorg ben ik een buitenstaander. Dat vraagt om 
bescheidenheid. Maar misschien is vanuit mijn eigen discipline en specialisatie – 
beroepsethiek – een kleine bijdrage te leveren om de situatie in kaart te brengen 
en op die kaart, zij het heel schetsmatig, een route te verkennen naar een situatie 
waarin het beter toeven is dan nu.

Beroepsethiek over beroepszeer en moral distress

Doel van mijn bijdrage is te laten zien dat beroepsethische reflectie misschien 
enigszins kan helpen bij het beroepszeer waar zoveel artsen en andere zorgprofes-
sionals aan lijden. Veel artsen kunnen concrete voorbeelden noemen van (terug-
kerende) situaties die aanleiding gaven tot beroepszeer. Juist dit soort concrete 
voorbeelden (cases) schetsen de urgentie van het probleem van beroepszeer en de 
impact die dat heeft op artsen. Maar ook op anderen, niet in het minst patiënten. 
Dergelijke casuïstiek staat niet op zichzelf en is verweven met handelen (conduct), 
houding en karakter (character), een cultuur en context (culture & context). Die 
samenhang in het oog houden kan helpen om uitwegen te vinden.
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Er zijn minstens twee redenen om vanuit een ethische invalshoek aandacht aan 
beroepszeer te besteden. Of en hoe mensen floreren (‘gelukkig’ kunnen zijn) is een 
belangrijk aandachtspunt in veel deugdethiek. Het gaat in ethiek om meer dan de 
kwaliteit van je handelen jegens anderen (patiënten) (conduct), het gaat ook om 
de vraag of je als mensen, of het nu patiënten of professionals zijn, kunt floreren 
(character) in je privéleven, maar ook in je werk. Als zorgprofessionals niet gedijen 
in hun werk en aan beroepszeer lijden is dat ook een ethisch probleem, het staat 
immers geluk in de weg en ondermijnt de mogelijkheden voor professionals om 
hun werk ten dienste van anderen optimaal te doen.

De tweede reden is dat in de gezondheidszorg, en met name in de verpleeg-
kunde, opvallend veel onderzoek wordt gedaan naar een verschijnsel dat moral dis-
tress wordt genoemd. Het fenomeen werd gemunt door de verpleegkundig filosoof 
Andrew Jameton in 1984 [4]. Hij schreef: “Moral distress arises when one knows 
the right thing to do, but institutional constraints make it nearly impossible to pur-
sue the right course of action”. Vandaag de dag heeft zich een volgende algemene 
definitie uitgekristalliseerd [5]:
1. Men denkt te weten wat te moeten doen om het goede te doen maar het 

vermogen om dat ook uit te voeren wordt door interne en externe factoren 
beperkt.

2. Morele distress treedt in twee fasen op: men ervaart ‘initiële stress’ op het 
moment dat men in actie zou moeten komen. En achteraf ervaart men  
‘reactieve stress’ en ‘morele spijt’ dat men nagelaten heeft wat men eigenlijk  
had moeten (en willen) doen.

3. Dat compromitteert de morele integriteit en voelt als aantasting van de waar-
den waar men voor wil staan.

Jameton heeft vanaf het begin het emotionele aspect van moral distress benadrukt. 
Het duidt op een pijnlijke ervaring van psychologische disbalans en men lijdt 
eronder.

Of en hoeveel artsen aan moral distress lijden, is naar verhouding weinig onder-
zocht, maar wel nader onderzoek waard [6]. In hoeverre komt het verschijnsel bij 
artsen voor? Hoe zou moral distress het werkplezier en floreren van artsen beïn-
vloeden? In hoeverre is er een relatie met burn-out en welke invloed zou moral 
distress op de (ook ethische) kwaliteit van het werk van artsen hebben? Ik neem 
aan dat moral distress als een vorm van ‘beroepszeer’ beschouwd kan worden. Een 
reden te meer om er een beroepsethisch licht op te laten schijnen.

Een context van strijdende logica’s en waarden

Beroepszeer is niet van gisteren en er zijn in het recente verleden analyses gemaakt 
die kunnen verhelderen onder welke omstandigheden het tot stand komt. Een 
bekende, in dit verband vaak aangehaalde, analyse is die van de Amerikaanse socio-
loog Eliot Freidson. Freidson deed vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw 
invloedrijk arbeidssociologisch onderzoek, onder andere naar ontwikkelingen in de 

Een context van strijdende logica’s en waarden
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medische professie. In zijn boek uit 2001 Professionalism. The third logic beschrijft hij 
hoe het werk van professionals zoals artsen, zich afspeelt in een voortdurende wissel-
werking van drie logica’s die elk een aantal waarden vertegenwoordigen [7]. Freidson 
luidt de noodklok, omdat hij meent dat de derde logica in het gedrang komt.1

De drie logica’s die Freidson onderscheidt zijn de logica van de bureaucratie 
(managerialism), de markt(economie) (consumerism) en als derde (third logic), de 
logica van professionaliteit (professionalism). Elke logica is een ideaal-typische visie 
van intuïtief met elkaar samenhangende ideeën over hoe arbeid en werk het beste 
ingericht en door wie ze het beste beheerd kunnen worden in de samenleving [7]. 
In werkelijkheid zal men deze logica’s altijd en alleen in mengverhouding tegenko-
men, nooit in pure (ideaal-typische) vorm. De logica’s schrijven burgers en profes-
sionals uiteenlopende rollen toe.

Bureaucratische logica – zorgvuldige zorg

Waar de logica van de bureaucratie heerst, gelden goed gereguleerde processen en 
procedures, protocollen, richtlijnen, gestandaardiseerde vormen van werken, indi-
catoren voor prestatie en kwaliteit en meetbare output. Zo waarborgt bureaucratie 
belangrijke waarden in werk: zorgvuldigheid, (rechts)gelijkheid en voorspelbaar-
heid [8]. Maar ook verantwoording en transparantie zouden hier genoemd kun-
nen worden. Overheid, managers en bestuurders zijn in the lead en bepalen hoe 
het werk verdeeld wordt en aan welke kwaliteitseisen men moet voldoen. Extern 
toezicht en periodieke kwaliteitscontroles waarborgen dat er goed gewerkt wordt. 
Denk bijvoorbeeld aan een accreditatieorganisatie als Joint Commission Interna-
tional (JCI). Je laat slagers hun eigen vlees immers ook niet keuren. Burgers zijn 
gediend met een bepaalde mate van bureaucratie (gelijkheid) en professionals niet 
minder. Professionals hebben in deze logica de rol van zorgvuldige uitvoerder van 
processen waarmee ze voldoen aan externe kwaliteitsstandaarden. In de gezond-
heidszorg leidt bureaucratie idealiter tot ‘zorgvuldige zorg’.

Marktlogica – zuinige zorg

In de logica van de markt is de burger klant en de klant koning. Als hij maar goed 
geïnformeerd wordt, kiest de calculerende consument zelf autonoom en vrij welke 
goederen en diensten hij goed vindt en op de markt wil afnemen. De producten die 
veel afgenomen worden, zullen volgens de kwaliteitsstandaard van de markt goed 
zijn; klanttevredenheid, prijs en kwaliteit gaan daarbij hand in hand. Professionals 
die producten weten te produceren waar vraag naar is, zijn goed bezig. Onderne-
mers zijn in the lead. Ook deze logica draait om een aantal belangrijke waarden: 
efficiëntie, winst maken, concurrentie en dienstbaarheid aan de wensen van de 
klant [8]. Als in de gezondheidszorg wordt gewerkt volgens deze logica van de 

1 In Nederland heeft Freidsons werk bekendheid gekregen dankzij onder meer Evelien Tonkens’ 
boek Mondige burgers, getemde professionals [8]. Maar ook het WRR-rapport Bewijzen van 
goede dienstverlening dat duidde op soortgelijke strijdige logica’s was invloedrijk [9], evenals 
de al genoemde bundel Beroepszeer. Waarom Nederland niet werkt [2].
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markt, zou dat idealiter tot ‘zuinige zorg’ moeten leiden. Patiënten die het kunnen 
betalen, zijn dan tevreden klanten, professionele artsen zijn doelmatig werkende 
ondernemers en werknemers die een concurrerend zorgproduct in de markt weten 
te zetten met een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Professionele logica – zinnige en zorgzame zorg

De derde logica van professionals stelt professionele dienstverlening centraal. De 
kwaliteit van die dienstverlening wordt bepaald door de opleidings- en kwaliteits-
eisen die professionals zelf stellen. Professionals zijn hier in the lead en hebben 
een monopoliepositie. Zij hebben immers, als experts en specialisten, de kennis 
en kunde om te bepalen wat echt goed werk is. Wie anders zou moeten bepalen 
wat goede geneeskunde is dan geneeskundigen zelf? Terwijl in de logica van de 
markt in principe iedere producent op de markt zijn waar aan mag bieden, is van 
vrije toegang tot het professionele werkveld geen sprake. Wie als professionele arts 
mag werken, wordt bepaald door de beroepsgroep zelf. In de logica van de pro-
fessionele arts is de burger een patiënt met een zorgbehoefte, niet een klant met 
wensen. Welke zorg in de behoefte voorziet van deze patiënt weet de arts het beste. 
Weliswaar dient de professionele arts de patiënt, maar patiënttevredenheid is niet 
de hoogste maatstaf. Als professional heeft de arts een ‘seculiere roeping’ om de 
hogere doelen van haar professie na te streven: gezondheid bevorderen, ziekte 
genezen en pijn verlichten. In de professionele logica staan de waarden van de  
beroepsethiek centraal: dienstbaarheid aan het welzijn en de gezondheid van  
patiënten, optimale altijd nog verder te perfectioneren kennis en kunde, onderlinge 
competitie, respect voor de patiënt en maatwerk voor elke patiënt of die het nu 
kan betalen of niet. Kort gezegd zou de professionele logica idealiter tot ‘zinnige en 
zorgzame zorg’ moeten leiden.

Mengverhouding van strijdige logica’s

In de gezondheidszorg zoals die in Nederland is georganiseerd, zijn alle drie de 
logica’s actief en herkenbaar. In die alledaagse realiteit komen de logica’s alleen 
samen voor. Hun onderlinge mengverhouding vormt de context waarin zorgpro-
fessionals dagelijks werken. Ieder die werkzaam is in de sector zal eigen casuïstiek 
van beroepszeer en moral distress kunnen interpreteren vanuit de context van strij-
dige logica’s en waardetegenstellingen.

In de loop van de recente geschiedenis is de mengverhouding van logica’s opval-
lend veranderd. Tot ongeveer de jaren zestig van de vorige eeuw was de professio-
nele logica dominant. Zo dominant zelfs dat overheid en burgers de behoefte kregen 
professionals te ‘temmen’: “De waarden die in de andere logica’s voorop staan, wer-
den onvoldoende behartigd. Burgers werden mondiger, autonoom en veeleisender. 
De zorgkosten stegen naar onverantwoorde hoogte,” aldus Tonkens [8].

Bedrijfsmatig besturen (new public management) deed zijn intrede in de 
publieke sector. Of artsen wel hun monopolie gebruikten om optimale zorg te bie-
den, werd meer en meer gewantrouwd. Marktwerking in de zorg en toenemende 
bureaucratie institutionaliseerden dit wantrouwen.

Mengverhouding van strijdige logica’s
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Wat er volgens een pessimistische diagnose met de dokter gebeurt, zo zouden 
we met behulp van Freidson kunnen analyseren, is dat de dokter steeds meer ver-
strikt raakt in tegenstrijdige logica’s en daarbij behorende waardenconflicten. Als 
professionals werken artsen het liefst volgens hun third logic, net zoals ambtena-
ren het beste werken in een ‘bureaucratische logica’ en ondernemers zich het beste 
thuis voelen ‘op de markt’. Maar als de andere logica’s te dominant worden in het 
professionele werkveld van artsen, onteigent en vervreemdt dat hen van de manier 
van werken die hen het meest eigen is. Het compromitteert misschien zelfs hun 
morele integriteit en botst met waarden die ze het liefst het hoogst in hun vaandel 
voeren.

In een minder pessimistische diagnose worstelt de arts dagelijks met de tegen-
strijdigheid van de logica’s en begeleidende waarden en is dit een te accepteren fact 
of life. Ook zonder dat één of meer van de logica’s een andere logica domineren, 
levert het gegeven dat ze tegelijk werkzaam zijn al problemen op. Tonkens illus-
treert dat treffend [8]: “Zowel de markt als de bureaucratie stelt immers eisen aan 
professionals die strijdig zijn met het professionalisme en die ook nog eens onder-
ling tegenstrijdig zijn. De markt verlangt snelheid. De professional stelt kwaliteit 
boven snelheid. De bureaucratie vereist daarentegen zorgvuldigheid ten behoeve 
van gelijke behandeling en daarmee traagheid. De professional is óók zorgvuldig, 
alleen niet om iedereen gelijk te behandelen, maar om de uniciteit van elk indivi-
dueel geval recht te doen.”

Het is intrinsiek problematisch om het ideaal van zorgvuldige, zuinige en zin-
nige zorg na te streven. Misschien is dit ideaal wel zeer nastrevenswaardig, maar 
de weg erheen is geplaveid met voetangels en klemmen waar artsen in vast kunnen 
lopen. En zij niet alleen.

Praktijken en instituten: interne en externe doelen

Er is nog een andere manier om te analyseren wat er gebeurt met artsen en 
andere zorgprofessionals die aan beroepszeer en moral distress lijden. Niet alleen 
de arbeidssocioloog Freidson, maar ook de ethicus en filosoof Alisdair MacIntyre 
biedt handzame hulp. MacIntyre is bij ethici bekend als de filosoof die de deugd-
ethiek nieuw leven inblies met zijn boek After Virtue [10]. Deugdethiek is een 
vorm van ethiek die de nadruk legt op de vraag ‘hoe te leven?’ in plaats van ‘wat 
te doen om goed te doen?’ Het antwoord op die ‘levensvraag’ zoekt men in de ont-
wikkeling en cultivering van persoonlijke eigenschappen die, als men erin zou uit-
blinken, tot een ‘florissant’ leven voor mensen zouden kunnen leiden. Om uit te 
kunnen leggen hoe deugden werken, introduceert MacIntyre een onderscheid tus-
sen praktijken en instituties, dat invloedrijk is geworden in de beroepsethiek en ook 
behulpzaam is om te analyseren wat er gebeurt als artsen aan beroepszeer en moral 
distress lijden.

Praktijken zijn, in de visie van MacIntyre, complexe en samenhangende sociale 
‘contexten’ waarin ‘interne goede doelen’ (internal goods) worden nagestreefd en 
gerealiseerd. De beroepspraktijken van geneeskundigen en verpleegkundigen zijn 
voorbeelden van dergelijke praktijken. Professionals die een beroep delen, vormen 
een beroepscollectief – een sociale context – met een eigen traditie. Deelnemers 
aan praktijken, in MacIntyres zin, dragen door hun handelen en houding bij aan  
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het realiseren van die goede doelen als ze aan (morele) kwaliteitsstandaarden vol-
doen. Hoe beter ze daarin slagen des te beter worden de goede doelen gerealiseerd. 
De ‘goede doelen’ van praktijken en de begeleidende kwaliteitsstandaarden zijn 
‘intern’, omdat ze alleen (of vooral) in en via die praktijken nagestreefd en gehand-
haafd kunnen worden. Zo is het interne doel van de beroepspraktijk van juristen 
om rechtvaardigheid en orde te helpen scheppen in een samenleving. Leraren stre-
ven vorming van jongeren na en artsen leggen zich erop toe gezondheid te bevor-
deren en te herstellen. De praktijk van juristen leent zich daar niet voor, zoals de 
praktijk van de gezondheidszorg niet primair ‘bedoeld’ is om een rechtvaardige 
maatschappelijke orde te realiseren. De kwaliteiten (deugden) die juristen, artsen 
en leraren nodig hebben om de bedoeling van hun beroepspraktijk te realiseren 
zijn ‘eigen’ aan hun beroepspraktijk. Een goede arts is uit ander hout gesneden dan 
een goede jurist of leraar.

Praktijken kunnen volgens MacIntyre niet bestaan zonder instituties. Geen 
onderwijspraktijk zonder scholen, geen rechtspraak zonder rechtbanken. De 
beroepspraktijk van artsen zou niet kunnen bestaan zonder de instituties van de 
gezondheidszorg: zorginstellingen (zoals ziekenhuizen) en -organisaties, zorgauto-
riteiten (denk aan de Nederlandse Zorgautoriteit NZa) en verzekeraars. Instituties 
vormen de bedding en randvoorwaarde voor praktijken en idealiter helpen ze de 
praktijken tot bloei. Maar tegelijk kunnen ze praktijken ondermijnen en corrum-
peren. Dat komt, meent MacIntyre, omdat instituties aangelegd zijn op ‘externe 
doelen’ zoals macht, status, geld, groei, meetbare output en verhoogde productie-
capaciteit.

Kenmerkend voor externe doelen is dat ze niet praktijk-eigen zijn. Artsen die 
hun beroep beoefenen met de bedoeling rijk te worden en maatschappelijke sta-
tus te verkrijgen, hadden evengoed of misschien beter nog professioneel voetbal-
ler kunnen worden. Voor wie externe doelen nastreeft, zijn de praktijken van de 
geneeskunde en voetballerij uitwisselbaar en instrumenteel. Een investeerder in 
een commerciële kliniek had er ook voor kunnen kiezen met een voetbalclub geld 
te gaan verdienen.

Wanneer (bestuurders van) instituties praktijken puur als middel gebruiken om 
externe doelen na te streven, ondermijnen ze de interne goede doelen van prak-
tijken die idealiter door hun deelnemers nagestreefd worden. Een ziekenhuis dat 
de productiecapaciteit wil verhogen om meer winst te maken, heeft andere bedoe-
lingen dan artsen en verpleegkundigen die zich richten op het bevorderen van 
gezondheid van patiënten en het verlenen van goede zorg aan kwetsbare mede-
mensen. Het risico dat de zuigkracht van institutionele doeleinden professionals 
onteigent van hun goede ‘bedoelingen’ en hen demoraliseert, ligt dan op de loer. 
En dat doet ‘zeer’.

Ook met MacIntyres onderscheid tussen praktijken en instituties, interne en 
externe doelen, is te analyseren wat er gebeurt met artsen die lijden aan beroeps-
zeer en moral distress. Deze kwalen kunnen mede ontstaan wanneer instituties 
verkeerde externe doelen stellen aan artsen die liever de interne doeleinden van 
hun beroepspraktijk zouden nastreven. Niet alleen zorgprofessionals zijn daar de 
dupe van, maar ook degenen die het meest gediend zijn met de interne doelein-
den: patiënten. Immers, een patiënt wordt er niet beter van als het ziekenhuis winst 
nastreeft, wel als de artsen en verpleegkundigen van het ziekenhuis uit zijn op 
gezondheid van hun patiënten.

Praktijken en instituten: interne en externe doelen
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Logica’s, instituties en praktijken

De drie logica’s van Freidson en MacIntyres twee soorten doelen van respectievelijk 
praktijken en instituties, gaan in de praktijk niet zelden een verbond aan. Wanneer 
instituties de logica van de bureaucratie en de markt inzetten om beroepspraktij-
ken te reguleren, te corrigeren, in het gareel te houden en te prikkelen om meer 
externe doeleinden na te streven, kunnen waardenconflicten optreden. Professio-
nals ervaren dan dat de interne doelen en kwaliteitsstandaarden, die gegeven zijn 
met de professionele logica van hun beroepspraktijk, in de verdrukking komen.

Wie goed zijn werk doet op de markt, maakt winst. Als de marktlogica domi-
nant wordt in een gezondheidszorg die commercialiseert, worden waarden als 
doelmatigheid (efficiëntie), patiënttevredenheid en onderlinge concurrentie lei-
dend. Bureaucratie in de zorg dient eerlijke toegang, transparantie en verant-
woording. Meetlast, regelzucht en administratieve lastendruk frustreren artsen en 
verpleegkundigen bij het nastreven van de waarden van hun beroepsethiek.

Valkuil

De valkuil van bovenstaande analyses is dat artsen en andere professionals in de 
gezondheidszorg tot onschuldige meelijwekkende slachtoffers worden gemaakt 
van hun vijandige logica’s en instituties. Zij, als professionals met hun eigen logica, 
hebben goede ‘bedoelingen’ (interne doelen), hebben het beste voor met patiënten, 
maar worden bij hun prijzenswaardige inspanningen gedwarsboomd door bureau-
cratische en commerciële bestuurders, organisaties en overheid.

Professionals moeten er voor waken in deze valkuil te stappen en de schuld en 
verantwoordelijkheid voor hun beroepszeer en moral distress uitsluitend of vooral bij 
anderen te leggen. Met het eenzijdig heilig verklaren van de (let wel: ideaal-typische) 
professionele logica en het ophemelen van praktijken boven instituties wordt mis-
kend dat de logica’s elkaar in balans houden en dat praktijken zonder instituties ver-
dampen. Professionals zijn geen betere mensen dan bureaucraten en ondernemers. 
Professionals die dat stiekem denken, hebben boter op hun hoofd. De logica’s van 
bureaucratie en markt zijn niet per definitie waarden-loos. Waarden die via de logica 
van bureaucratie en markt gearticuleerd worden, compenseren en complementeren 
tot op zekere hoogte de tekortkomingen en eenzijdigheid die de professionele logica 
en beroepspraktijken eigen zijn. Een arts die volledig voor die ene unieke patiënt 
gaat, wordt er met een bureaucratische tijdslimiet aan zijn consulten aan herinnerd 
dat er ook andere patiënten zijn die net zo goed recht hebben op tijd en aandacht 
van de dokter. Doelmatige inzet van schaarse middelen voorkomt nodeloze kosten-
stijging en maakt het mogelijk geld, maar ook tijd en aandacht in te zetten voor die 
patiënten(groepen), die daar ook of misschien wel meer behoefte aan hebben.

Moreel beraad en deugd als tegengif?

Echte professionals schuiven verantwoordelijkheid niet af, maar zoeken zelfbewust 
en weerbaar, in overleg met anderen, naar oplossingen voor problemen. Als de 
analyse met behulp van Freidson en MacIntyre enig hout snijdt, gaan achter het 
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ontstaan van beroepszeer en moral distress onder meer waardenconflicten schuil 
(vgl. [8, 11]). De ambitie van een gezondheidszorg die zowel zorgvuldig, zuinig 
als zinnig is, vergt een voortdurende zoektocht naar de juiste balans van logica’s 
en instituten die beroepspraktijken helpen floreren in plaats van ondermijnen. De 
enige manier om in die gedeelde ambitie vooruitgang te boeken is dat zij, die uit-
eenlopende en strijdige waarden, praktijken en instituties vertegenwoordigen, met 
elkaar in beraad gaan.

Het zou raadzaam zijn om bij die zoektocht naar een uitweg de ethische dimen-
sie van de problemen te erkennen. Bij waardenconflicten in de praktijk van de 
gezondheidszorg, bijvoorbeeld op afdelingen in ziekenhuizen en zorginstellingen, 
gaat men geregeld over tot ‘moreel beraad’. Dit is een vorm van dialoog waarbij de 
bij de situatie betrokkenen (professionals van verschillende disciplines, eventueel 
ook patiënten) met elkaar in gesprek gaan, als gelijken, met respect voor elkaars 
kennis, kunde en eigen waardenoriëntatie [12]. In beraad tracht men tot overeen-
stemming te komen over de vraag wat te doen om goed te doen in de concrete 
situatie. Wat zou het opleveren als vertegenwoordigers van zorginstituten zoals 
ziekenhuizen, verzekeraars en overheid, van professionals (beroepsverenigin-
gen, KNMG enzovoort) en patiënten (patiëntenverenigingen) meer met elkaar in 
gesprek gaan over de tegenstrijdige waarden waardoor ze worden gedreven bij hun 
gedeelde ambitie naar een zorgvuldige, zuinige, zinnige en zorgzame gezondheids-
zorg? Wat zou er gebeuren als binnen instellingen meer moreel beraad plaats zou 
vinden tussen professionals, bestuurders, controllers en patiënten?

Als men erkent dat de andere partijen niet alleen of in de eerste plaats belan-
gen hebben, maar waarden nastreven, zou al heel wat gewonnen zijn. Voorzitter 
Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zei het als volgt: “Op grond van 
een gesprek over waarden kun je vertrouwen winnen en verbinden. Dat is een stuk 
moeilijker op basis van standpunten.”

Rouvoet deed die uitspraak bij de presentatie van een Waardenkaart voor de 
zorg, een overzicht van waarden die centraal staan in de gezondheidszorg [13, 14]. 
De zorgverzekeraars vertegenwoordigen een instituut dat door artsen in de medi-
sche beroepspraktijk vaak met de bureaucratische- en marktlogica geassocieerd 
wordt, dat eerder wantrouwen lijkt te institutionaliseren dan vertrouwen constru-
eert. Met deze waardenkaart bieden de verzekeraars een constructieve voorzet voor 
een moreel beraad over waarden-volle gezondheidszorg. Telkens opnieuw vastlo-
pende gesprekken tussen huisartsen, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen 
over te hanteren kwaliteitsstandaarden, zouden misschien met zo’n moreel beraad 
in termen van waarden vlotgetrokken kunnen worden [15]. Wat nu, als artsen col-
lectief dergelijk beraad op institutioneel en nationaal niveau zouden propageren en 
entameren?

De tegenstrijdige logica’s en daarbij behorende waardenconflicten, de spanning 
tussen beroepspraktijken en instituten: ze beïnvloeden hoe artsen op microniveau 
werken in het dagelijks contact met patiënten in de spreekkamer en met collega’s. 
Artsen en vertegenwoordigers van artsen kunnen in hun zorgorganisaties (meso-
niveau) en op nationaal politiek niveau (macroniveau) een moreel beraad proberen 
aan te gaan over de waarden die ze, in samenspraak en samenwerking met andere 
partijen, willen realiseren. Toch zou het goed zijn om de oplossing niet alleen te 
zoeken op de niveaus waarop we oorzaken van de problemen vermoeden.  Artsen 
hoeven niet te wachten op de (onzekere) uitkomst van eerst nog maar eens te 
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 organiseren moreel beraad voordat ze iets kunnen doen aan hun beroepszeer en 
moral distress. Het wachten op oplossingen op meso- en macroniveau zou wel eens 
een vruchteloos ‘wachten op Godot’ kunnen zijn, aldus Arthur Frank, verwijzend 
naar Samuel Becketts beroemde toneelstuk [16].

Dagelijks wordt door artsen en andere zorgprofessionals goede zorg verleend, 
ondanks dat de oorzaken van beroepszeer en moral distress (nog) niet verhol-
pen zijn. De context waarin ze werken is één ding, het karakter en de houding 
 vanwaaruit ze hun werk doen in dagelijks contact met patiënten en collega’s, is 
een ander. Artsen die de juiste persoonlijke eigenschappen weten te ontwikkelen 
in hun professionele rol, zijn misschien weerbaarder tegen de verleiding en druk 
die tegenstrijdige logica’s en corrumperende institutionele doelstellingen bieden. 
Ze zijn desondanks in staat goed werk te leveren en daarmee constructief vorm te 
geven aan hun professionele verantwoordelijkheid. In de ethiek noemen we der-
gelijke karaktereigenschappen deugden, aangelegd op de goede doelen van de 
praktijk waarvan men deel uitmaakt. Het vergt training en oefening, goede rol-
modellen, kritische reflectie in dialoog met anderen en een leven lang leren om 
dergelijke deugden te cultiveren [17]. Te denken valt aan stoïcijnse onverstoor-
baarheid en weerbaarheid [16], moed en optimisme om ondanks demoraliserende 
invloeden door te blijven gaan, beroepstrots die zich niet klein laat krijgen, niet te 
ondermijnen empathie met de patiënt, een onverwoestbare integriteit, verstandig 
maatgevoel om telkens opnieuw de balans te zoeken tussen waarden van uiteenlo-
pende logica’s, maar ook tussen werk en privé. Hoe om te gaan met beroepszeer en 
moral distress is niet alleen een kwestie van context, maar ook van karakter. Het is 
aan artsen zelf om ook over dit onderwerp met elkaar in dialoog te gaan. Uit welk 
hout zijn artsen gesneden die onder de huidige omstandigheden hun werk kun-
nen blijven doen ten goede van patiënten? En hoe helpen we aankomend artsen 
om zich die karaktertrekken eigen te maken?

Beroepszeer en moral distress zijn te complex om met eenvoudige oplossingen 
te lijf te gaan. Maar vanuit beroepsethisch perspectief is enig licht te werpen op 
mogelijke oorzaken en oplossingen, al zijn moreel beraad en dialoog over deugden 
geen panacee. Tezamen met de andere benaderingen die in deze bundel aangebo-
den worden, zouden ze artsen kunnen helpen om naar eer en geweten hun werk te 
blijven doen en er ‘ook nog een beetje mens’ bij te blijven.
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Mij werden de volgende vragen en bezorgdheden voorgehouden: hoe houd je als 
arts de bezieling, de essentie van je vak vast in een moderne organisatie waar er zo -
veel andere zaken van je gevraagd worden? Het gaat er vaak over in Nederland:  
in Medisch Contact lees je artikelen als ‘Waar blijft de ziel van de zorg’ of ‘Vonken 
in plaats van vinken’. Ook: hoe kun je jonge artsen leren omgaan met de bureau-
cratie en financiën, zodanig dat ze hun primaire drive niet verliezen? Er is ook veel 
zorg over het aantal (jonge) artsen dat met burn-outklachten kampt. Dus hoe kun 
je artsen hiertegen wapenen en ook naar het management de vraag: wat kunnen zij 
er aan bijdragen dat de zorgverleners gemotiveerd blijven in hun vak (of hoe kun-
nen ze hen zo minimaal mogelijk tot last zijn)?

Het zijn werkelijk vragen van formaat, waarop ik enkel in de zoekende sug-
gestievorm kan reageren. Ik ga uit van de analyse die ik maakte in Liefde voor het 
werk in tijden van management en probeer de inzichten die ik mij eigen maakte in 
het zog van dat boek en de lezingen daaromtrent te focussen op de arts, misschien 
vooral de jonge arts.

Oog voor ervaring van artsen: change – control – core – courage

In Liefde voor het werk in tijden van management (2009) heb ik de kritiek van het 
actuele ziekenhuismanagement gemaakt. De liefde voor het werk – hier zorgverle-
ning – dreigt verloren te gaan door een teveel aan:
5 veranderingen;
5 controles;
5 middelpuntvliedende krachten die ons van de kern van de zorg weghalen;
5 ontmoedigende contradicties [1].

Die analyse wil ik hier proberen toe te passen op jonge artsen, met ook bio- 
ethische problematieken in mijn achterhoofd.

Change: behoefte aan ‘plasticiteit’ en niet enkel ‘flexibiliteit’

In de eerste plaats zijn er de voortdurende veranderingen die ‘flexibiliteit’ vereisen. 
Men kan denken aan nieuwe informaticaprogramma’s met de onvermijdelijke en 
in principe eindeloze upgradings, fusies en verhuizingen, frequente herstructu-
reringen van equipes en clusters. Nu denk ik wel dat jongere artsen gemakkelij-
ker omgaan met veranderingen dan een ervaren zestigjarige arts zoals ik. Ze zijn 
immers sinds hun jeugd vertrouwd met een maatschappij met veel impulsen, snel-
heid en nieuwigheden. Hun jeugd en de afwezigheid van de herinnering aan een 
ander verleden helpen hen ook om veel aan te kunnen in vergelijking met oudere 
collega’s die ‘niet meer meekunnen in de tredmolen’. Het probleem schuilt voor de 
jongeren misschien elders dan in het pure gegeven van de verandering.

Als eerste kan het overaanbod van keuzes in het geheel van ons leven, ook 
privé, ertoe leiden dat mensen niet echt meer kiezen, zich niet echt meer engage-
ren, niet meer volledig gaan voor een bepaalde job. Je kunt nog altijd veranderen. 
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Hoe ‘leuk’ die mogelijkheid ook is, het helpt niet altijd om zich werkelijk te binden 
aan een taak. Dergelijke binding wordt in ons algemeen cultureel klimaat eerder 
met wantrouwen bejegend.

Fundamenteler is de noodzaak van ‘flexibiliteit’. Het probleem is dat deze eigen-
schap niet noodzakelijkerwijs compatibel is met empathie, noch met een diepe 
vereenzelviging met een missie bij zwaar zieken. Integendeel, de ‘hypersensitieven’ 
oftewel ‘overgevoeligen’, de zeer empathische personen, zijn vaak mensen die van 
nature eerder minder flexibel zijn. Zij riskeren uit de boot te vallen in deze sys-
temen. De ‘flexibiliteit’ lijkt te suggereren dat de zorgverlener zich eenvoudig en 
plooibaar moet aanpassen aan wat men hem vraagt. Laat dat zelfs de begeleiding 
van een euthanasievraag en de medewerking aan een euthanasie-uitvoering zijn op 
een drukke dienst. Goede zorg impliceert echter eerder ‘plasticiteit’.

Het onderscheid tussen plasticiteit en flexibiliteit danken we aan de Franse filo-
sofe Cathérine Malabou [2]. Plasticiteit doet denken aan plastische kunst en sug-
gereert de weerstand die de materie biedt aan de artiest in de creatie van zijn werk, 
bijvoorbeeld bij een beeldhouwwerk. Zo gaat de echte vereenzelviging met een taak 
niet zonder weerstand. Weerstand bieden bij zorg en begeleiding, bij het zich inte-
greren in een gezondheidssysteem, kan ‘vervelend’ zijn, omdat het de vlotte gang 
van zaken verhindert. Maar het kan ook een teken zijn van een authentiek zoeken 
naar identiteit: wie en wat wil ik zijn in de zorgverlening? Plasticiteit evoceert ook 
de plastic (kneed)bom: de voortdurende veranderingen veroorzaken als het ware 
mentale ‘micro-explosies’ in de persoon en de teams. Denk aan het effect van een 
eerste euthanasie voor individu en team. Dit nodigt ons uit tot een zekere pru-
dentie: ook al zijn micro-explosies bij veranderingsprocessen onvermijdelijk, toch 
moeten ze ‘gecontroleerd’ blijven. Het begrip ‘plasticiteit’ evoceert tenslotte dat het 
kunst, genie en creativiteit vergt om veranderingen op een vruchtbare manier te 
sturen en te realiseren.

Maar men vereist eerder ‘flexibiliteit’ dan ‘plasticiteit’. Ik denk nochtans dat art-
sen ten aanzien van organisatorische en ethische problemen weerstand mogen ver-
tonen. Ze moeten leren omgaan met de ‘micro-explosies’ op het vlak van teamwork 
en in twijfel getrokken gestelde innerlijke overtuigingen. En ze mogen een eigen 
creatieve manier ontwikkelen.

Control: niet enkel tellen, er is ook nood aan ver-tellen

Er is een paradox in onze maatschappij: in ons privéleven genieten wij een onge-
kende vrijheid, al zullen jonge mensen zich dat nauwelijks realiseren. Op alle 
mogelijke vlakken van het leven is er keuze: studies, geaardheid, relaties, vrucht-
baarheid, levensbeschouwing, enzovoorts. Daar waar vorige generaties leden onder 
de frustraties van allerlei geboden en verboden, wordt het individu nu eerder 
‘verpletterd’ onder de verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven. En als het mis-
lukt: eigen schuld, dikke bult! Vroeger werden mensen neurotisch en hysterisch, 
nu worden ze depressief of chronisch moe, al dan niet in combinatie met versla-
vingsproblematieken die de innerlijke leegte – temidden van de volheid van al die 
mogelijkheden – moeten vullen. In ons privéleven ervaren we dus een grote keu-
zevrijheid met alle voor- en nadelen van dien. Vrijheid, maar niet altijd blijheid. 

Control: niet enkel tellen, er is ook nood aan ver-tellen
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In Moe van het moeten kiezen heb ik dit fenomeen in ons privéleven uitvoerig 
beschreven. Maar in ons beroepsleven is eerder het tegendeel waar: we zitten in 
het keurslijf van het bedrijfs- of managementdenken. Daar waar mensen tot de 
jaren 1960 in het geheel van hun leven een keurslijf van sociale, vaak religieuze en 
morele normen ervaarden, ervaren ze nu vooral in hun beroepsleven een analoge 
normendwangbuis. Artsen zijn werknemers geworden, zijn niet meer de autori-
taire heersers die ze waren. Dat brengt ons terug naar het probleem van de huidige, 
jonge artsen.

Als tweede stellen we vast dat, naast de vele veranderingen, er een overmaat 
aan controles bestaat in de vorm van evaluaties, functiegesprekken, audits, functie-
wegingen, tevredenheidsenquêtes, registraties, enzovoorts. Noem het Big Brother. 
Meten is immers weten. We moeten dus niet alleen meer goed werken, we moeten 
ook bewijzen dat we goed werken. Maar correct werken volgens de procedure staat 
niet gelijk met ethisch goed zorgen. Een teveel aan opgelegde normen – ‘extrinsieke 
motivaties’ – leidt onvermijdelijk tot de ‘dood van de ethiek’, heeft onderzoek her-
haaldelijk aangetoond volgens Paul Verhaeghe [3]. Ik bedoel daarmee de houding: 
‘U vraagt me om te werken volgens deze procedure (o.a. in bio-ethische kwesties)? 
Goed, ik zal exact doen wat de procedure vraagt, niet minder en niet meer.’ Een 
dergelijke houding doodt de goede en ethische zorg, aangezien er ook intrinsieke 
overtuigingen en passie nodig blijven.

Het gewraakte geïnstitutionaliseerde wantrouwen leidt bovendien tot een 
absurditeit bij overmatig meten: terwijl we registreren wat we doen, doen we niet 
wat we registreren. Het onderliggend concept van kwaliteit lijkt gelinkt te zijn aan 
de juiste procedure en niet zozeer aan een kwalitatieve relatie tussen zorgverlener 
en zorgvrager. Nochtans impliceert goede zorg niet alleen tellen, maar ook ver-tel-
len. De zin van zorg vertaalt zich niet alleen in meetbare resultaten. Goede zorg 
heeft effecten die nooit zullen verschijnen in statistieken, maar die niettemin dik-
wijls het leven van zieken en familieleden sterk beïnvloeden.

Waardering drukt zich niet alleen uit door dingen die te tellen zijn, zoals loon, 
aantal vakantiedagen, werkuren, enzovoorts. Waardering drukt zich ook uit in ter-
men van ver-tellen, van een gesprek, een verhaal. Zo kennen alle artsen verhalen 
met patiënten voor wie ze veel betekend hebben. Maar directies moeten weten 
en uitdrukken dat hun waardering voor artsen zich ook uitdrukt in een gesprek. 
‘Beroeps(z)eer’ wordt die nood genoemd.

Core: nood aan middelpuntzoekende krachten

Ten derde observeren we veel middelpuntvliedende krachten die arts en zorgverle-
ner wegdrijven van de kern, namelijk de relatie zieke-zorgverlener. Daartoe moe-
ten we even enkele kenmerken van onze geneeskunde expliciteren, die als zodanig 
niet met management of schaalvergroting te maken hebben, maar er wel door wor-
den versterkt. Ik beperk me hier tot wat ik omschrijf als een overwicht van het kij-
ken op het luisteren, van het visuele op het auditieve of van de ruimte op de tijd. 
Hiermee nauw samenhangend is er een overwicht van het deel op het geheel, van 
de specialist op de algemene arts, van het ziekenhuis op het huis, van de inter-
disciplinaire complexiteit op het on-middel-lijk contact. Niet dat ik techniek  
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(het slechte) tegenover menselijkheid (het goede) zou willen plaatsen. Het gaat 
erom met de techniek en niet ondanks de techniek menselijkheid te bewerken. Dat 
is pas mogelijk als we ons terdege bewust zijn van de impact van de techniek, ook 
op onze betrokkenheid en motivatie.

Visualisering en ont-luistering

Onze westerse geneeskunde is zeer visueel geworden. Er bestaat een letterlijke 
‘medische beeldvorming’. Recente diagnostische technieken brengen meer en meer 
alle anatomische structuren schitterend in beeld via scanners, isotopen, echografie, 
enzovoorts. Er is geen opening in het lichaam of men gaat erin kijken met endo-
scopen en allerhande, of we creëren minimale kijkopeningen.

Deze visualiserende technieken hebben gezorgd voor verschuivingen bin-
nen de geneeskunde. De inwendige geneeskunde is meer invasief geworden: de 
maag-darmspecialist dringt bijvoorbeeld het maag-darmkanaal binnen via zijn 
endoscoop en kan door een ingreepje de verstopte galweg vrijmaken of stenten, 
terwijl de hartspecialist via katheters, ingebracht in een liesbloedvat, hetzelfde doet 
met een verstopt hartbloedvat. De chirurgie daarentegen is soms minder invasief 
geworden: voor verwijdering van bijvoorbeeld galblaas, appendix of meniscus 
hoeft vaak de buik of de knie niet meer open gesneden te worden, maar volstaan 
enkele puntvormige openingen waarlangs de instrumenten worden ingebracht. De 
chirurg manipuleert van op afstand en volgt op het scherm. En iedereen kan trou-
wens volgen: de geneeskunde is spectaculair, ze biedt een spektakel. Ook in de ‘box’ 
van de intensieve-zorgeenheid gaan de ogen vaak in eerste instantie niet naar de 
persoon, maar naar het scherm van de monitor waarop alle parameters – zuurstof-
verzadiging, hartritme, allerlei drukken, enzovoorts – continu verschijnen. Visuali-
satie zie je ook nog op een ander vlak: er gaat vaak meer tijd zitten in het bekijken 
van onderzoeksresultaten en verslagen dan in het beluisteren van patiënten, hebt u 
ooit een dossier ‘beluisterd’? We brengen steeds meer tijd achter een scherm door. 
Er is heel wat ‘afgeschermde communicatie’.

Die visualisatie heeft ongetwijfeld enorme medisch-technische vooruitgang 
teweeggebracht. Steeds echter brengt ze slechts stukjes of bepaalde parameters van 
de zieke in beeld. Het gaat bovendien steeds om beelden op een scherm, waar-
bij de blik afgewend wordt van de zieke zelf. In onze geneeskunde kan men zich 
vaak letterlijk afvragen: wie kijkt nog naar de zieke om … en nu eens niet naar het 
scherm waarop stukken van hem geprojecteerd worden? Nooit kan deze krachtige 
visualisatie een beeld van de persoon brengen. Daarvoor moet je kijken en luis-
teren naar de persoon, maar dit luisteren komt juist in gevaar door de hele visu-
alisatie. Hoe vaak horen we niet de klacht: “Wie luistert hier echt naar mij?”. Deze 
‘ont-luistering’ is mijns inziens niet alleen het gevolg van een gebrek aan tijd en van 
haast, maar ook van een meer visuele dan auditieve instelling. Indien we met deze 
ont-luistering niet bewust omgaan, vormt ze een extra obstakel op de zoektocht 
naar de waardigheid van de zieke.

Niet zonder verband met deze visualisatie en ont-luistering zijn er de toene-
mende complexiteit en vermiddeling in de geneeskunde waardoor het on-middel- 
lijk contact met de patiënt afneemt en verandert.

Visualisering en ont-luistering
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Complexiteit en multidisciplinariteit in de geneeskunde: waar 
is de patiënt?

Net zoals de hele maatschappij wordt de geneeskunde steeds complexer. Rond de 
patiënt zijn een heleboel artsen neergestreken. Specialisten die de patiënt soms nog 
nauwelijks zien: radiologen, klinisch biologen, patholoog anatomen, isotopisten 
en in zekere zin ook de anesthesisten. De patiënt komt in een aantal onderzoeken 
terecht waarin de behandelend arts de zieke niet meer volgt. Daarnaast is rond de 
patiënt, zowel in het ziekenhuis als in de thuiszorg, een complex netwerk van ver-
zorgers ontstaan: huisarts, specialist, verpleegkundige, kinesist, diëtist, psycholoog, 
sociaal assistent, pastor, moreel consulent, mantelzorger, vrijwilliger, zorgbemidde-
laar, zorgverzekeraar, enzovoorts. De zieke gaat door vele handen en elkeen houdt 
zich bezig met een deelaspect van de patiënt. Dat maakt dat niet langer de arts-
patiëntrelatie centraal staat, maar de coördinatie, het teamwork, de interdiscipli-
nariteit en het centraal dossier. Zij moeten de ‘fragmenten’ van de patiëntenpuzzel 
bijeenbrengen.

Uiteraard heeft deze multi- en interdisciplinaire complexiteit grote voordelen.  
Meer noden kunnen competent worden aangepakt. Zowel zieke als verzorger 
wordt door een groep gedragen. De patiënt wordt meer als een geheel gezien en van -
uit de totaliteit van zijn noden benaderd. Dit leidt dan weer, wat de arts betreft, tot 
gepaste nederigheid: je bent ‘slechts’ een radertje in de medische molen. Je relatie 
met de zieke is er één tussen vele andere, zo zie je nog beter waar je eigen specifieke 
taak ligt. Elkeen voelt er zich zelfs comfortabel bij: als ieder zijn werk doet ‘draait’ 
de zaak. Maar paradoxaal genoeg dreigt de zieke in deze complexiteit afwezig te 
blijven. Dit ingewikkelde systeem, draaiend rond de patiënt die zich in het middel-
punt bevindt, manifesteert immers een soort middelpuntvliedende kracht. Je wordt 
als het ware weggezogen van het hart van de zaak. Door de vele bemiddelingen in 
de patiëntenzorg wordt het on-middel-lijk contact – een vorm van intimiteit met 
de patiënt, een bepaald luisteren – naar de achtergrond geschoven, of op zijn minst 
niet gegarandeerd. Hoezo?

Zoals gezegd, zien sommige artsen en verzorgers de zieke zelf bijna niet meer. 
Anderen wippen wél even binnen, maar staan zij werkelijk stil bij de zieke? Aller-
hande types van isolatie treden op, waar direct contact om technisch goede rede-
nen beperkt of uitgesloten wordt: bij intensieve zorgen, leukemiebehandelingen, 
transplantaties, bestralingen … In een teamvergadering of in een dossier blijft de 
zieke in persoon uiteraard afwezig. Voor sommigen is de patiënt een naam, een 
dossier, een code geworden. Veel energie gaat naar organisatie en evaluatie van 
onderzoeken, naar coördinatie van de zorg, administratie en onderlinge relaties in 
het team, zorg voor de zorgenden. In een dergelijk systeem concentreert de eigen 
bijdrage van de arts, zeker die van de specialist, zich op het medisch-technische. 
Dat merken we bijvoorbeeld in ‘multidisciplinaire oncologische consulten’ of 
besprekingen van cardiorenale dilemma’s: indrukwekkende technische besprekin-
gen waarin de beleving van de zieke, laat staan de omgeving, niet of nauwelijks  
aan bod komt. U zegt ‘beleving’? Geen zorg, daar zijn immers de ‘specialisten van 
het luisterend oor’ voor: psychologen, sociaal-assistenten, pastores en moreel con-
sulenten. Je luisteren naar de patiënt wordt in zekere zin vervangen door wat je  
van de andere teamleden te horen krijgt en wat je als arts misschien nooit van de 
patiënt zelf zou hebben gehoord. Blijft het dan nog nodig dat je zelf probeert te 
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luisteren, zowel naar de ziekte als naar de beleving ervan door de zieke? Ik meen 
van wel. Teamwork kan het authentiek persoonlijk contact nooit vervangen. Of om 
het met Balint te zeggen: een puur technische arts kan zichzelf nooit als genees-
middel toedienen. Hij zal de patiënt misschien wel genezen, maar nooit helen. En 
die arts zal bij wijze van spreken ook niet door de zieke geheeld worden.

Luisteren met het hart

Er is in de geneeskunde behoefte aan een luisteren op de technische golflengte en 
op de belevingsgolflengte: een gemengd fysisch-psychosociaal luisteren. Tegelijk 
leeft er, geloof ik, in de patiënt én in de arts een nog dieper verlangen naar een een-
voudig luisteren. Welnu, dat wordt door het complexe, rusteloze multidisciplinair 
(in het beste geval echt interdisciplinair) systeem waar we in onze geneeskunde 
naartoe evolueren, niet gegarandeerd. Ja, het dreigt er zelfs door gemaskeerd te 
worden, omdat het de indruk geeft dat het de patiënt in zijn totaliteit benadert. Dit 
complexe systeem speelt immers – als het goed zit – in op de patiënt als een geheel 
van noden: fysische, psychofamiliale, sociofinanciële en spirituele noden. De tota-
liteit die hier beoogd wordt, zou men een totaliteit-in-de-breedte kunnen noemen: 
een oppervlakkige totaliteit. Voor elke nood is er één iemand competent. Je kunt de 
indruk krijgen dat elk probleem uiteindelijk een technisch probleem is: niet alleen 
een kwestie van diagnostische en therapeutische techniek, maar ook van luister-, 
vergader- en coördinatietechniek.

Heeft de zieke daarmee de indruk dat hij als persoon benaderd wordt? Dat is 
niet zo zeker. Hiertoe is een kwaliteit van aanwezigheid vereist die niet gelijk te 
stellen is met welke psychologische, sociale, theologische of professionele compe-
tentie dan ook. Het is ook geen kwestie van lengte van tijd of kwanti-tijd, maar van 
kwali-tijd. En die ligt niet in de orde van het weten, maar eerder in de orde van 
het niet-weten, waarin ons weten ingebed zou moeten zijn. Deze orde kunnen we 
ook de orde van het zijn, van het met-je-hart-erbij-zijn, van het spirituele noemen. 
Deze kwaliteit van aanwezigheid komt niet tegemoet aan een of andere scherp te 
omschrijven nood. Ze hoeft dus niet. Dat artsen en andere zorgverleners zieken op 
dergelijke wijze ontmoeten, moet niet. Je kunt het niet afdwingen van een profes-
sionele helper. Het is als het ware een kwaliteit van de vrijwilliger en dat in een 
wereld waar steeds meer een scheiding ontstaat tussen harde professionaliteit en 
zacht voluntariaat. Maar als ‘het’ er niet is, mist men iets. Als ‘het’ er is, als iemand 
er met zijn hart bij is, maakt dit alles anders: er komt een diepgang, een densiteit 
in, om het even welke competentie. De zieke voelt zich als persoon benaderd. Hier 
raak je een totaliteit-in-de-diepte.

Kortom, in onze grote, complexe systemen is het paradoxaal genoeg soms niet 
meer helder wie zich ‘echt’ met het ‘middelpunt’, de zieke, bezighoudt. Goede zorg, 
ook voor de arts, impliceert antwoorden op vragen als: ‘Waar is mijn dokter, mijn 
verpleegkundige?’. Op structureel vlak is mijns inziens de constante bezorgdheid 
nodig: ‘Hoe gaan we kleinschaligheid creëren binnen de schaalvergroting?’ Het is 
immers duidelijk dat de middelpuntvliedende kracht van onze technische genees-
kunde exponentieel is toegenomen door de huidige schaalvergroting. Tussen haak-
jes, het is fascinerend dat juist in een tijd van enorme schaalvergroting, ook in de 
thuiszorg, het fenomeen van ‘buurtzorg’ is opgedoken in Nederland: kleine teams 

Luisteren met het hart
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die zich bewust beperken qua territorium, aantal teamleden en administratieve 
krachten. Een soort ‘antidotum’ tegen de schaalvergrotingsinfectie? Hoe gaan we 
afstandelijkheid voorkomen en een persoonlijke benadering blijven creëren? Die  
is nodig, want onder meer ethische problemen zoals niet-behandelbeslissingen, 
sedaties en euthanasie, vormen per definitie delicate en ‘intieme’ problemen.

We wijzen er ook op dat er door zorgorganisaties steeds meer energie wordt 
gestoken in het behalen van zorglabels, in externe expertise en in communicatie 
naar buiten toe: media, imago, een primeur, uitstraling. Hoe belangrijk ook in een 
moderne bedrijfscultuur, het kan afleiden van wat het middelpunt hoort te zijn en 
het leidt tot een vierde problematisch kenmerk van de zorgervaring en een vierde 
behoefte.

Courage: bemoedigende coherentie gevraagd

Zorgverleners die botsen op ontmoedigende contradicties is het vierde kenmerk. 
Het management streeft naar ‘efficiëntie’ en toch lijkt dit precies wat soms ont-
breekt. Fusies leiden soms bijvoorbeeld tot weinig comfortabele transfers van ter-
minale patiënten tussen twee campussen die zich aan de andere kant van de stad 
bevinden. Soms is er een al te grote kloof tussen het lovende publicitaire beeld, de 
grootse taal en de feitelijke, onvolmaakte zorg aan het ziekenbed. In onze struc-
turen is in principe in alles voorzien, maar als puntje bij paaltje komt word je als 
zieke of omgeving soms van het kastje naar de muur gestuurd. Uiteraard is dit alles 
nooit helemaal te vermijden, maar een zekere bescheidenheid zou de coherentie 
kunnen verhogen.

Kortom, zorgverleners ervaren continue veranderingen, de dominantie van het 
meetbare, sterke middelpuntvliedende kracht en ontmoedigende contradicties. Ze 
verwijzen ons respectievelijk naar de behoefte aan plasticiteit, ver-tellen, oog en 
vooral oor voor ‘mijn patiënt’ tegen de ont-luistering in en bemoedigende cohe-
rentie. Dat klinkt nog abstract, maar opent wel een horizon. Overigens, het is op 
zichzelf belangrijk die ervaringen te benoemen. In begeleiding of zelfzorg is het 
essentieel om ‘het punt waarop ik sta en wij staan’ te verwoorden. Dan pas kun je 
verder op stap. Die verwoording zelf en het inzicht dat eruit volgt kan op zichzelf 
al energie geven, een nieuwe dynamiek ontwikkelen. Dat in feite niet vanzelfspre-
kende effect van ‘herkenning’ is overigens de basis van elke psychotherapie.

Het is duidelijk dat deze ervaringen structurele wortels hebben. Dat betekent 
dat persoonlijke tips en inzichten om hiermee om te gaan niet zullen volstaan. Er 
zijn maatregelen op structureel niveau voor nodig. Hier volgt er een drietal die ik 
zelf belangrijk vind.

Complex adaptive systems: zwermintelligentie

Tijdens een van de debatten over management leerde ik het begrip ‘complexe 
adaptieve systemen’. Inspirerend. Er zijn namelijk twee beelden die ons al dan niet 
bewust inspireren bij teamwerking en leidinggeven: vormen we een vliegtuig of een 
zwerm vogels?
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Je kunt een zorgproces en een -team beschouwen als een vliegtuig dat geleid 
wordt door twee piloten, die aangeven hoe iets volgens een bepaalde logica moet 
verlopen. Of je kunt ze beschouwen als een zwerm vogels waarvan niet zo dui-
delijk is wie de leider is, want die wisselt voortdurend zoals in een V-vlucht de  
ganzen elkaar afwisselen. Daarbij vertoont de groep een eigen intelligentie. Je kunt op  
het internet heel wat lezen omtrent zwermintelligentie: ‘Zwermintelligentiesyste-
men bestaan doorgaans uit een populatie van eenvoudige agenten die interageren 
met elkaar en hun omgeving. Hoewel er geen centrale structuur is die de agenten 
controleert, zorgen de gezamenlijke interacties voor een globaal intelligent gedrag. 
Voorbeelden in de natuur zijn mierenkolonies, vogelzwermen en scholen van vis-
sen.’ Men spreekt in dat verband ook van complexe adaptieve systemen [4]. Een 
zwerm vogels is mooi, chaotisch en toch efficiënt: de zwerm kan bijvoorbeeld naar 
de andere kant van de wereld trekken, terwijl één vogel dat niet zou kunnen.

Ook een team is een complex adaptief proces: quasi dagelijks ondergaan teams 
kleine personeelswisselingen (shifts, verlof …). Ik denk met name aan de complexe 
opgave om met een grote groep artsen te zorgen voor continuïteit in het medisch 
toezicht. Idem met de omgeving van de patiënt: we zien vaak andere mensen 
opduiken rond zieken of sommigen blijven weg, enzovoorts. Het dagelijks overleg 
is een complex adaptief systeem met verschillende disciplines en wisselende zorg-
verleners. De grote voorwaarde voor een team om daarbij tot ‘groepsintelligentie’ te 
komen, zijn cohesie en verbondenheid. In die zin denk ik dat investeren in team-
verbondenheid en zinvolle teambuilding heel ‘efficiënt’ kan zijn: een verbonden 
team zoekt creatieve oplossingen. In zo’n team durft men vragen te stellen en voor-
stellen te doen, probeert men elkaar te helpen, niet te dwarsbomen.

We hebben bij het ‘management van lijden’ – zijn we daar niet mee bezig in 
geneeskunde? – een extra reden om oog te hebben voor de zwermtheorie en com-
plexe adaptieve processen. Zwaar, ja ondraaglijk lijden (waarvan zo vaak sprake is 
in onze maatschappij), betekent per definitie ‘chaos’. Het zet immers de waarden en 
verwachtingen van een leven op zijn kop. Hoe ga je daarmee om? In een erg proce-
durele benadering met bijvoorbeeld strikte zorgvuldigheidseisen en heel ‘onafhan-
kelijke’ artsen zonder echte betrokkenheid komen we terecht in het vliegtuigmodel. 
In een echt zorgmodel werken we meer volgens het zwermmodel.

De euthanasiewet bijvoorbeeld geeft de indruk dat we moeten werken volgens 
een pilootmodel. Piloot en copiloot zijn dan als het ware de patiënt die bepaalt wat 
volgens zijn wil zou móeten gebeuren en de arts die bepaalt wat kán gebeuren. In 
de realiteit werken we vaak volgens een zwermmodel, want er is een ‘zwerm’ men-
sen bij betrokken. Dat gegeven in beeld brengen, lijkt me menselijker, maar vraagt  
meer subtiliteit. De verbondenheid tussen de verschillende actoren is vitaal:  
patiënt, familieleden, kennissen, artsen en verpleegkundigen verschillen inderdaad. 
Dat gaat eigenlijk in tegen de juridisch vereiste ‘onafhankelijke’ artsen. Toch is voor 
mij de ethische en menselijke vraag hoe je de verbinding bevordert en van daaruit 
tot een proces komt dat voor zo veel mogelijk mensen menselijk is.

Het zou goed zijn dat men in zorg, management en politiek weet heeft van de 
spanning tussen vliegtuig- en zwermintelligentie.

Complex adaptive systems: zwermintelligentie
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Communication

In complexe systemen is communicatie een vitaal, vaak heikel aspect. Ik wil me 
hier beperken tot twee eenvoudige suggesties: laat ruimte bestaan voor het ‘rom-
melig verhaal’ in vergaderingen en communiceer bepaalde zaken niet via e-mail.

Er wordt op het werk veel meer vergaderd dan vroeger. Niet altijd tot voldoe-
ning van de deelnemers. Naar Bijbelse analogie met de ervaring van Jezus’ leerlin-
gen die tijdens de storm op het meer vrezen te vergaan wordt wel eens gegrapt: 
“Heer, red ons, wij vergaderen!” Het loont dus de moeite om structureel te kijken 
naar de zinvolheid van al die vergaderingen, maar ook naar hoe men vergadert. 
Het gaat dan onder meer over de gehanteerde taal. En al wil ik zeker geen pleidooi 
houden voor een chaotische agenda, toch is ruimte voor het ‘rommelige verhaal’ 
nodig.

Ik herinner me vergaderingen met ons zorgcluster oncologie waarin plannen 
en strategieën – opgesteld volgens een format van de directie – werden besproken 
in een taal die mij bijna compleet ontging. Ik vroeg me daarbij af in welke mate 
de collega-oncologen zich konden herkennen in wat daar op de PowerPoint ver-
scheen. Om het in marxistische termen uit te drukken: ik voelde mij vervreemd 
van mijn ‘product’. Ik herinner me andere vergaderingen met artsen en hoofdver-
pleegkundigen waar de zorgmanager een zeer goed voorbereide PowerPoint bracht 
waar braaf naar werd gekeken en geluisterd. Bij zo’n informatie topdown werd geen 
echt gesprek gevoerd, tenzij dan toen de vergadering eigenlijk al beëindigd was 
en plots allerlei mensen hun problemen gingen ventileren. Het na-praten was het 
eigenlijke gesprek, zoals de patiënt die met de klink in de hand zegt: “Tja, dokter,  
wat ik nog wou zeggen…”. En dan komt de eigenlijke bezorgdheid. Het is goed 
dat er in de vergaderingen, naast de cijfertaal en de organisatorisch-abstracte taal, 
steeds plaats blijft voor wat bedrijfsantropologe Annemiek Stoopendaal noemt ‘het 
rommelig verhaal’ [5].

Ook in verband met communicatie wil ik een pleidooi houden voor een 
bepaald soort externe experts.

Care experts

In onze zorgorganisaties heerst er veel geloof in externe experts. Men heeft er hoge 
honoraria voor over. Niet zelden betreft het crisismanagers of technische experts. 
Ik zou een pleidooi willen houden voor care experts, vanuit eigen ervaring. Er is 
behoefte aan structurele aandacht voor beleving via een ander soort ‘externe 
experts’: goede coaches, intervisors, psychologen.

Intervisie is niet evident en zorgverleners zullen er niet noodzakelijkerwijs zelf 
om vragen. Je moet die gewoonte ‘kweken’. Het belang kan door een directie wor-
den bevestigd en mogelijk gemaakt door middelen vrij te maken. Enerzijds kan 
men een aantal werkuren vrijmaken voor bijvoorbeeld intervisie. Anderzijds is er 
geld nodig om een goede begeleider, ‘intervisor’, te betalen. Een slechte intervisor 
doet meer kwaad dan goed, dus een goede investering mag hier.
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Wat heb ik trouwens voor ogen met ‘intervisie’? Een mogelijke definitie: inter-
visie is een vormings- en ondersteuningsmoment waarin een groep zorgverleners –  
het kan een team zijn dat feitelijk samenwerkt of het kan een groep artsen zijn die 
in dezelfde branche werkt, bijvoorbeeld oncologische of palliatieve patiënten –  
samenkomt onder leiding van een externe gespreksleider (niet zelden een psycho-
loog), volgens bepaalde regels. Een van de regels betreft de geheimhouding: buiten  
de intervisie wordt niet gesproken over wat daar besproken werd. Na een korte 
ronde waarin ieder vertelt hoe hij erbij zit, kiest de groep zelf twee moeilijke situa-
ties uit. Die worden op een gestructureerde manier besproken en op het einde kan 
ieder vertellen wat hij meeneemt uit de bespreking. De intervisor is een gespreks-
leider, niet een expert in de concrete materie, dat zijn de artsen en de verpleegkun-
digen die elkaar vormen en steunen. Het ritme is bijvoorbeeld tweemaandelijks. 
Zelf volg ik al meer dan vijftien jaar een tweemaandelijkse intervisie met mijn 
interdisciplinair team van de palliatieve eenheid en een ander met een groep  
palliatieve-zorgartsen afkomstig uit drie Vlaamse provincies. Ik ben ervan overtuigd  
dat deze intervisies ons tot groep hebben gesmeed. Daarnaast hebben deze  
intervisies het team tot een belangrijk instrument gevormd en hebben ze veel  
team- en persoonlijk onheil voorkomen. Op congressen wordt gemeld dat onder 
meer bij jonge oncologen tot 20 à 30 % burn-out wordt vastgesteld. Intervisie kan 
een deel van het antwoord zijn. In die zin is intervisie ook op organisatorisch en 
managementniveau interessant.

Besluit

In mijn inleiding gaf ik aan dat goed management mijns inziens oog moet hebben 
voor een viertal aspecten van de ervaring van zorgverleners in de huidige zorgstruc-
turen, voor een drietal structurele aandachtspunten en ten slotte voor een aantal 
raadgevingen die het individu helpen staande te blijven in de oog van de storm van 
de grote organisatie. Voor dat laatste verwijs ik naar een eerdere uitgave [6].
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Ziek zijn is niet meer wat het is geweest. De passages uit het boek van Thomas 
Mann, de Toverberg, over de langdurige strijd tegen tuberculose en beelden uit 
de film The English Patient over de eindeloze verpleging na een tragisch ongeval, 
komen ons nu vreemd voor. Een romantische herinnering aan voorbije tijden. 
Weg is de geneesheer-directeur die zijn patiënten leidde door lange periodes van 
ziekte. Weg is de Florence Nightingale die 24/7 streed voor de overleving van haar 
patiënt. Hoe anders is de gang van de geneeskundige geworden. Bijna alles is kort-
stondig en toenemend effectief; een kuur met antibiotica kan maanden van koorts 
en nachtzweet voorkomen, in het ziekenhuis heeft een ingreep in de katheterisa-
tiekamer het lange verblijf op de afdeling hartbewaking en neurologie verdrongen. 
Ook aan het einde van het leven is alles anders geworden. The old men’s friend heeft 
ons in de steek gelaten. Omdat de moderne dokter niet weet van ophouden, is er 
een toenemende roep voor wettelijke regelingen om burgers uit het medisch juk te 
bevrijden.

De omwenteling

De veranderingen in de geneeskunde zijn vooral terug te voeren op de epidemio-
logische transitie; de omwenteling in de oorzaken van ziekte en de daaropvolgende 
omslag van ‘jong-ziek’ naar ‘oud-ziek’. Het dokteren van weleer vinden we nu nog 
terug in gebieden van crises, waar schaarste, geweld en gebrek aan infrastructuur 
het dagelijks leven domineren [1]. Een enkele foto, een geschreven verslag of een 
reportage uit een van ’s werelds brandhaarden: zij geven alle hetzelfde beeld van 
de dokter van toen. Zij voeren een heroïsche strijd tegen de gevaren van buitenaf, 
die bovenal de vele moeders en hun kinderen en de enkele ouderen die de wan-
orde hebben overleefd treffen. Zegevierend over de genezing van enkelen spreken 
de dokters wankelmoedig over het effect van hun handelen op het welzijn van 
de bevolking [2]. Mondiaal werken de meeste dokters niet in dergelijke extreme 
omstandigheden, verreweg de meeste landen hebben orde op zaken gesteld. Zij 
zuchten onder wat heet de double burden of disease: de voorbijgaande epidemie van 
besmettelijke ziekten aan het begin van het leven en de opkomende epidemie van 
welvaartziekten aan het einde daarvan [3]. De prototypische dokter in Nederland 
zou zomaar een geriater kunnen zijn: reflectief en beschouwend, ondersteunend 
om de vele ongemakken van de hoge leeftijd het hoofd te bieden zonder het overlij-
den in de weg te staan.

Het vereist van ouders en de samenleving enorme investeringen om hun 
kroost groot en gezond te krijgen. Met de beschikbare middelen in high-income- 
countries zoals Nederland is dit inmiddels de regel geworden. De gevaren van  
buitenaf zijn op grote afstand gezet. Wat blijft zijn de stoornissen van binnenuit, 
wanneer er in het proces van ontwikkeling iets fout is gegaan. Maar ook hier wor-
den door screening, inzicht en innovaties grote sprongen gemaakt. Een positieve 
test op fenylketonurie wordt met een dieet geadresseerd, een aangeboren tekort 
aan schildklierhormoon gesuppleerd en een lekkende hartklep vervangen voordat 
complicaties ontstaan. Hoe anders is het proces van veroudering, waar een onstuit-
bare opeenhoping van schade aan moleculen, cellen en weefsels onherroepelijk 
leidt tot het verlies aan functie, het optreden van ziekte en het ontwikkelen van 
gebreken en handicaps tot de dood erop volgt.
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Medisch technisch gezien is een oude patiënt een onoplosbare casus. De vele 
tegelijk voorkomende aandoeningen leiden tot een voorschrift van 19 tabletten 
van 12 types, op 5 momenten van de dag en dit wordt vergezeld door 22 leefstij l -
adviezen, 5 controlebezoeken bij de arts en 22 extra laboratoriumcontroles [4]. 
In deze opsomming is het bezoek aan de huisarts voor een opkomende griep nog 
niet opgenomen. Een vrouw van 84 jaar tekent in haar balboekje op dat zij voor 
de uitvoering van dit geneeskundig programma te maken heeft met vijf artsen, 
zeven paramedici en vijf verpleegkundigen, terwijl er op vijf plaatsen over haar 
wordt beslist zonder dat zij daar weet van heeft of invloed op kan uitoefenen [5]. 
Uit noodzaak, angst of paniek eindigen vele ouderen op de EHBO van het zieken-
huis waar hun verschijning ambivalent wordt ontvangen en het merendeel van hen 
niet is gewenst. Dit alles zou ons niet moeten overvallen. Al rond 1980 leerde ik  
als coassistent uit de boekjes dat Gomers don’t die, met als vrije vertaling dat  
patiënten met de meest hopeloze prognose niet overlijden, maar de bedden blokke -
ren. Samuael Shem, de psychiater die het een en ander in de satire House of God  
optekende, had destijds een bondgenoot in de filosoof Ivan Illich, die in zijn boek 
Grenzen aan de geneeskunde als eerste zin neerschrijft dat ‘het medisch apparaat 
langzamerhand een grote bedreiging van de gezondheid is geworden’. Anno 2018 
kunnen we vaststellen dat de dokter zichzelf heeft overleefd.

Enkelvoudige en complexe problematiek

Veel dokters en wetenschappers hebben een enkelvoudige voorstelling over de oor-
zaken van ziekte. Roken geeft longkanker, een hoog cholesterol leidt tot hart- en 
vaatziekten en van amyloïd word je dement. Grote denkers in de epidemiologie 
hebben het gebrekkig oplossend vermogen van dit redeneren uit de doeken gedaan 
door oorzaken in drie categorieën op te delen [6]. Allereerst zijn er ‘voldoende- 
oorzaken’, zoals een auto-ongeval dat leidt tot een gebroken been of de besmetting 
met het ebolavirus dat leidt tot de dood. Maar de meeste oorzaken waarover wij 
spreken zijn niet voldoende om de ziekte te verklaren. Zo leidt een val op de stoep 
soms wel, maar meestal niet tot een gebroken been. Er zijn andere factoren in het 
spel die de uitkomst van een val mede bepalen, zoals de aanwezigheid van osteo-
porose op hoge leeftijd. Beide factoren tezamen is een voldoende-oorzaak voor het 
optreden van een fractuur. Een val op de stoep is niet een voldoende- maar een 
‘deeloorzaak’, net zoals osteoporose dat is. Het gevolg van deze redenatie is dat een 
fractuur niet een, maar twee (of meer) oorzaken heeft. Het verklaart ook waarom 
sommigen mensen na een val wel en anderen geen fractuur oplopen.  Dokters zijn 
toenemend in staat patiënten te diagnosticeren met een verhoogd risico op een 
fractuur wanneer zij zouden vallen, maar de bestrijding van hun osteoporose leidt 
opmerkelijk genoeg niet per se tot een afname daarvan. Met zwakke botten doe je 
voorzichtig, met sterke botten doe je stoere dingen. Een analogie met auto’s kan 
behulpzaam zijn. De introductie van het antiblokkeersysteem heeft niet geleid tot 
minder auto-ongevallen op gladde wegen. Automobilisten voelen zich zekerder en 
rijden harder.

Bij het spreken over de oorzaken van ziekte wordt te vaak gedacht aan voldoende- 
oorzaken, maar in het echt zijn het deeloorzaken. Een voorbeeld. Van de straffe  
rokers ontwikkelt een op de vijf longkanker, de overgrote meerderheid niet, ook 

Enkelvoudige en complexe problematiek
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al zetten zij hun gewoonte door tot op heel hoge leeftijd. Er zijn genetische facto-
ren in het spel. Het principe van deeloorzaken laat zich ook op een andere manier 
gelden. De meeste patiënten die een hartinfarct ontwikkelen hebben een normaal 
cholesterol en dat was ook zo toen de cholesterolverlagende middelen nog niet 
voorhanden waren. Blijkbaar zijn er andere deeloorzaken (lees risicofactoren) die 
tezamen een voldoende-oorzaak zijn voor het optreden van een hartinfarct. Som-
mige deeloorzaken zijn bij nadere beschouwing ‘noodzakelijke-oorzaken’. Zo ont-
staat taaislijmziekte enkel bij hen die drager zijn van de karakteristieke genetische 
variatie. Geen drager, geen patiënt. Maar ook hier geldt dat niet iedereen die dra-
ger is ziek wordt omdat andere deeloorzaken de expressie van de mutatie bepalen. 
Van sommige deeloorzaken wordt gedacht dat zij noodzakelijk zijn, zoals amyloïd 
een cruciale schakel zou zijn in het ontstaan van dementie. Deze redenatie is aan-
toonbaar onjuist. De afgelopen twintig jaar is het risico op dementie met circa een  
derde gedaald, zonder dat dokters en wetenschappers in staat zijn geweest het 
amyloïdmetabolisme in gunstige zin te keren [7]. Amyloïd is niet een voldoende- 
oorzaak, geen noodzakelijke-oorzaak, maar een deeloorzaak van dementie.

Heden ten dage is de dokter steeds minder vaak verantwoordelijk voor enkel-
voudige problematiek bij jonge mensen, terwijl de complexe problematiek bij 
oudere patiënten routine is geworden. In het licht van de hiervoor beschreven 
redenering kunnen we het ook anders formuleren: een gering aantal patiënten 
wordt ziek door één voldoende-oorzaak, het leeuwendeel van de patiënten wordt 
ziek door een samenspel van meerdere in zichzelf onvoldoende deeloorzaken. Het 
is deze verandering in de oorzaken van ziekte die de geneeskunde ingrijpend heeft 
veranderd. Zo is de diagnostiek van ziekte minder eenduidig geworden. De tijd 
dat een positieve test het idee van de dokter bevestigde is grotendeels voorbij. Veel 
vaker is het de juiste interpretatie van een diagnostische test die een vermeende 
diagnose er meer waarschijnlijk op maakt. Zeker weten doen we het niet. Hetzelfde 
geldt voor de uitkomst van behandeling. Het toepassen van osteosynthese bij een 
gebroken been is een gegarandeerd succes, maar het wisselen van een versleten 
knie voor een stalen exemplaar is niet altijd de oplossing van het probleem. Sta-
tines brengen het cholesterol van hoog naar laag maar kunnen slecht verhinderen 
dat op latere leeftijd toch een hartinfarct ontstaat.

De vlucht naar voren

Complexiteit is niet alleen verwarrend, complexiteit is ook frustrerend voor de 
patiënt en voor de dokter. ‘Een nieuwe knie en nog steeds niet goed kunnen lopen’, 
of ‘trouw de pillen geslikt en toch weer pijn op de borst’. Een typische reactie is 
die van een vlucht naar voren, de (onjuiste) redenatie dat de afzonderlijke deel-
oorzaken onvoldoende zijn opgehelderd en de oplossingen daarvan onvoldoende 
effectief zijn. En zo is de speurtocht naar nóg beter passende protheses en nóg 
effectievere cholesterolverlagers begonnen en de deur naar de knie- en de choles-
terolpoli geopend. Deze redenatie dwingt dokters en onderzoekers tot verregaande 
(sub)specialisatie om de gestelde doelen te bereiken. Met verregaande specialisatie 
heeft de geneeskunde enorm veel gezondheidswinst bereikt. Waar zouden wij staan 
met de operatietechnieken van weleer, met de ‘giftige’ pillen waarmee bloeddruk en 
cholesterol moesten worden verlaagd, zonder de middelen waarmee psychotische 
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onrust kan worden onderdrukt? De geneeskunde heeft grote sprongen voorwaarts 
gemaakt door op al deze deelgebieden te innoveren, maar opmerkelijk genoeg lijkt 
meer van hetzelfde ons niet meer vooruit te helpen en de vraag is waarom.

Cruciaal is onderscheid te maken tussen enkelvoudige en complexe problema-
tiek. Wanneer tijdens de examenfeesten een laureaat door een scooterongeval haar 
knie verbrijzelt, heeft zij het meest profijt van de meest geavanceerd prothese die 
routinematig wordt geplaatst door een orthopedisch chirurg die niet anders doet 
dan dat. Nu we deze succesvolle ‘straten’ inzetten voor iedereen die zich met aan-
gedane knieën bij de dokter meldt, lijkt de meerwaarde beperkt, terwijl de kosten 
razendsnel oplopen. Achteraf is het makkelijk redeneren waarom niet iedereen  
er baat bij heeft gehad. Mevrouw Bakker kon op haar leeftijd het noodzakelijke 
revalidatieprogramma niet aan, ze was te snel kortademig om lange afstanden te 
kunnen lopen en had ook regelmatig pijn op de borst. Maar het was een onmo-
gelijke opgave om de vernauwingen in de kransslagaderen op te heffen met een 
stent. Wellicht hadden we haar eerst een coronaire bypass moeten geven? Waarom 
gebruikte ze niet de nieuwste, nog effectievere cholesterolverlagers?

Wat zich in deze casus wreekt, is het gebrek aan inzicht in de werkelijke inter-
actie van deeloorzaken die hebben bijgedragen aan het slechte lopen. Het gebrek 
aan afstemming tussen de verschillende specialistische trajecten heeft ertoe geleid 
dat de meerwaarde van de verschillende ingrepen tegenviel, de nevenwerkingen 
hun tol vroegen en de kosten uit de hand liepen. Daarom wordt steeds vaker ver-
kondigd – met Michael Porter als goeroe – dat niet de kwantiteit, maar de kwaliteit 
van het geneeskundig handelen ertoe doet [8]. Bovenal hebben we niet goed geluis-
terd. Geneeskunde blijft mensenwerk. Mevrouw Bakker voelde zich in toenemende 
mate eenzaam, omdat haar vrienden en vriendinnen onbereikbaar zijn geworden 
‘vanwege die verrotte knie’. Zonder rijbewijs, en je chaufferende echtgenoot onlangs 
overleden, zit je mooi opgesloten in je eigen huis. Een aanvraag voor een taxiver-
gunning kon niet worden gehonoreerd want ‘die kunnen we niet aan iedere oudere 
uitgeven; wie heeft er op leeftijd geen last van z’n knieën?’ Kortom, ons professio-
nele aanbod sluit in toenemende mate minder aan op de noden en behoeften van 
de patiënt [9].

Perverse prikkels

Met een jaarlijkse groei van 3 tot 5 % in de kosten van de gezondheidszorg is er 
voldoende reden om te onderzoeken of de zorg niet efficiënter kan worden uit-
gevoerd. Om zoiets te bewerkstelligen, bedient men zich vaak van prikkels uit de 
markt, een veld dat gepokt en gemazeld is in het spel van vraag en aanbod. Het 
streven naar efficiëntie leent zich bij uitstek voor het verregaand optimaliseren 
van (sub)specialistische deeloplossingen van een complex probleem. Het past ook 
goed op de geneeskunde van vroeger waarbij één oorzaak voldoende was voor het 
verklaren van ziekte en het elimineren daarvan leidde tot een volledige genezing. 
Maar de ziekten van vandaag kennen meerdere onderliggende problemen en het 
oplossen van een van die deelprobleem biedt niet noodzakelijkerwijs soelaas. Het 
is de verklaring waarom het streven naar efficiëntie, paradoxaal genoeg, leidt tot 
een toename van de kosten van de zorg zonder dat de patiënt er iets van hoeft te 
merken.

Perverse prikkels
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De econoom William Baumol beschreef als eerste het principe dat in de agra-
rische en industriële sector door efficiëntie en innovatie de productiviteit van 
mensen kan toenemen en de kosten van producten kunnen dalen, maar dat zoiets 
niet kan in de dienstverlening [10]. Inmiddels koopt iedereen voor een scha-
mel bedrag een mobiele telefoon met daarin een computer die krachtiger is dan 
een van de weinige supercomputers die in de vorige eeuw voor hoge kosten zijn 
gebouwd. Zoiets zal in de gezondheidszorg niet gebeuren, omdat een professional 
niet met meerdere mensen tegelijkertijd persoonlijk contact kan onderhouden, niet 
meerdere mensen tegelijkertijd kan opereren of wassen of aan meerdere mensen 
tegelijkertijd aandacht kan geven. Het is de verklaring waarom de kosten van de 
gezondheidszorg autonoom zullen blijven groeien; in de geneeskunde blijft hand-
werk nu eenmaal vereist. Robotisering zal een kwaliteitsslag genereren voor deel-
oplossingen, maar voor de ziel van de geneeskunde is zij geen alternatief.

Sommigen zoeken het heil in een strikte toepassing van de evidence-based med-
icine. De redenering is dat effectiviteit en efficiëntie kan worden bereikt wanneer 
enkel die oplossingen worden aangereikt en toegepast wanneer deze wetenschap-
pelijk aantoonbaar meerwaarde opleveren tegen een redelijke prijs. Veel van de 
richtlijnen worden opgesteld door (sub)specialistische gremia, ‘zij weten er immers 
het meeste van’. Zo worden vele deeloplossingen van een kwaliteitsimpuls voorzien. 
Maar richtlijnen voor de complexe problemen van alledag zijn zelden voorhan-
den. Niet dat zoiets ten principale onmogelijk zou zijn, maar de meeste dokters en 
onderzoekers zijn nu eenmaal (sub)specialisten en houden zich vooral bezig met 
het oplossen van deelproblemen bij overigens gezonde patiënten. Als regel zijn er 
onvoldoende gegevens beschikbaar hoe de problemen van patiënten met complexe 
problematiek moeten worden opgelost. Het is een sobere constatering dat voor de 
meeste patiënten van vandaag, geen op evidentie geschoeide richtlijnen voorhan-
den zijn.

Oplossingen

Er moet een betere balans komen tussen het efficiënt oplossen van deelproblemen 
en een effectieve aanpak van de complexe problemen, zoals die door patiënten  
worden ervaren. Te vaak zijn we aanbodgericht zonder het probleem in volle  
omvang te doorgronden. Te snel grijpen we naar oplossingen die niet passen bij de 
persoon in kwestie. In plaats van te sturen op de kwantiteit moeten we koersen op 
de kwaliteit van zorg. Niet voor niets huldigen we het mantra dat de patiënt cen-
traal moet staan, maar dit blijft een holle frase totdat we de huidige push-market 
omvormen naar een vraaggestuurd systeem waarbij het de patiënt is die de kwali-
teit van de geleverde service bepaalt. Als puntje bij paaltje komt, bepaalt de patiënt 
of het probleem is opgelost tegen een redelijke prijs, omdat het niet aan de dokter is 
om de waarde van de geleverde geneeskunde te bepalen. Moeten we het marktden-
ken dan helemaal loslaten? Integendeel, wellicht moeten we het nog meer omar-
men. Immers, een goed begrip van de noden en wensen van de consument is een 
noodzakelijke voorwaarde voor een commercieel succes. Geneeskunde is daarop 
geen uitzondering.
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In Denemarken, het land waar ik nu woon en werk, heeft het monster van 
Beaumol al langer huisgehouden. Dat komt niet onverwacht, omdat in dat land de 
werkweek nog korter en de salarissen nog hoger zijn dan in Nederland. Iedereen 
weet dat dienstverlening kostbaar is en daarom is de maatschappij erop gericht dat 
iedereen elkaar helpt om zichzelf te helpen. Dat verklaart onder meer waarom over 
de afgelopen jaren de gemiddelde ligduur in ziekenhuizen van weken is terugge-
drongen naar dagen, momenteel de kortste in Europa. Een deel van de patiënten 
wordt naar een zorghotel ontslagen, waar zij zelf hun eigen verzorging en onder-
steuning ter hand nemen. Wanneer ouderen moeite hebben met activiteiten van 
het dagelijks leven en zich bij de gemeentelijke diensten melden, wordt hen in 
eerste aanleg niet hulp, maar een revalidatietraject aangeboden. Hun lichamelijke, 
geestelijke en sociale vaardigheden worden getraind, zodat zij de draad van het 
leven weer zelf kunnen oppakken [11]. Deze nieuwe werkwijze is bij wet vastgelegd 
en wordt, ook door professionals, beschouwd als de beste oplossing. Vrijwel alle 
ouderen willen zo lang mogelijk zelf hun eigen zaken regelen, liefst in hun eigen 
vertrouwde omgeving.

Wellicht is de grootste verandering in de geneeskunde dat de dominantie van 
de dokter in het ziekenhuis verdwijnt en het primaat zich verplaatst naar de patiënt 
thuis. Het archetype daarvan is de behandeling van diabetes, waar de nieuwe rol 
van de dokter zichtbaar wordt. Tijdens mijn opleiding leerde ik hoe je op de poli-
kliniek met een dagcurve die de patiënt tevoren had opgetekend, met een streepje 
meer of minder insuline de glucosewaarden binnen de bandbreedte kon houden. 
Maar het is een illusie dat je als dokter in het ziekenhuis tijdens het maandelijkse 
tienminutenonderhoud de volatiele insulinebehoefte kunt sturen wanneer je weet 
dat een uur zestig minuten kent, een dag 24 uur en een maand 31 dagen. Het 
werd pas beter toen de dokters zich realiseerden dat zij de controle over de dose-
ring van de insuline los moesten laten en over moesten laten aan de patiënt zelf. 
Kennisoverdracht, het scheppen van vertrouwen, luisteren en terugkoppelen zijn 
de nieuwe instrumenten van de dokter om een langdurig succes te verzekeren. Op 
veel plaatsen binnen de geneeskunde worden deze zelfzorgprogramma’s door inno-
verende dokters met een goed resultaat geïmplementeerd.

Loslaten, de dokter zal moeten leren los te laten.
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“Ik doe altijd dingen die ik niet kan; op die manier kan ik ze toch” (Pablo Picasso). 
Een klassieke maar nog altijd actuele controverse in de geneeskunde is ‘kunst 
 versus kunde’. Kunst staat daarbij voor het individuele, unieke en subjectieve, 
 terwijl kunde vooral naar het universele, algemene en objectieve verwijst. Deze 
controverse raakt alle drie de pijlers onder de moderne geneeskunde:
5 Het biomedisch wetenschapsmodel, ondersteund door kennisdomeinen als 

epidemiologie en pathofysiologie, vormt het medisch model en het onom-
stotelijke fundament voor een empirisch-rationele geneeskunde. Nu er een 
accentverschuiving plaatsvindt van ziekteleer naar gezondheidsgedrag en de 
zorg ook een maatschappelijk vraagstuk is geworden, is een meeromvattend 
wetenschapsmodel noodzakelijk.

5 Het geneeskundig proces, een vaste procedure, bij voorkeur gestandaardiseerd 
met behulp van richtlijnen en protocollen, als teken van medische kwaliteit. 
Vandaag de dag streeft men naar maatwerk en diversiteit, waardoor het werken 
met vaste procedures op een aantal punten is verworden van een rots in de 
branding tot een blok aan het been.

5 De geoliede machine. Nu de zorg steeds meer in netwerken wordt georga-
niseerd, doen professionals in multidisciplinaire allianties van wisselende 
samenstelling hun werk. Daarnaast bestaat er maatschappelijk gezien een grote 
behoefte aan innovatie. Dat vraagt om een adhocratie in plaats van de huidige 
professionele bureaucratie, die welhaast bezwijkt onder het gewicht en de 
traagheid van de eigen kwaliteitssystemen.

Kortom, de opkomst van het n = 1-denken, in de geneeskunde beter bekend als 
personalized medicine, en het inzicht dat op fundamenteel niveau alles met alles 
samenhangt, leidt tot een duidelijk voelbare trendbreuk in de wereld van de 
 professional. We staan op de drempel van een tijdperk dat zich kenmerkt door 
grenzeloze integratie, waarin de rol van de professional zich ontwikkelt richting 
kenniskunstenaar [1, 2].

Voor de zorg betekent dit dat multidisciplinaire verklaringsmodellen, een bio-
psychosociale benadering van de patiënt en een integrale bedrijfsvoering zullen 
moeten worden gecombineerd. Dat vraagt om vergezichten, het denken van het 
ondenkbare en het (voor)voelen van wat er in de lucht hangt. Daarom gaan we 
hier dan ook te rade bij de kunst als inspiratiebron. Meer concreet bepleiten we 
in dit hoofdstuk om, naast het klinisch redeneren, het kunstzinnig redeneren als 
tweede pijler onder het denken van professionals i.c. dokters aan te brengen. We 
focussen in deze bijdrage op de ‘receptie-esthetica’ als wetenschappelijk uitgangs-
punt. ‘Design thinking’ als bijbehorende methodologie en ‘chaordisch organiseren’ 
als inrichtingsprincipe worden hier slechts kort toegelicht.

Klinisch redeneren

Artsen worden impliciet opgeleid in de traditie van de mens als softe machine, de 
kliniek of spreekkamer als functionele werkplaats en de ziekenhuisorganisatie als 
een geoliede machine. Deze mechanische manier van denken kent zijn oorsprong 
in een denkwijze die de basis vormt voor alle medisch handelen: klinisch redeneren! 
Het hart van klinisch redeneren vormt de trias: etiologie-diagnose-behandeling.
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5 Etiologie is het verklaringsmodel dat men gebruikt om bepaalde klachten of 
problemen te duiden en van een passende oplossing te voorzien. Etiologie 
bouwt zelf voort op onderzoeksbevindingen, opvattingen binnen een bepaalde 
beroepsgroep, maar ook op eigen ervaringen en attitudes.

5 Diagnostiek is het identificeren van een ziekte vanuit optredende symptomen, 
maar ook de benaming voor zowel het proces (diagnostiek) als de uitkomst 
daarvan (diagnose). De rationale in de diagnostiek bouwt voort op de door-
gaans impliciet gehanteerde etiologie en is zelf weer de basis voor het plan van 
aanpak, de behandeling.

5 Behandeling of therapie is het doel waarnaar men streeft en geeft in die zin 
richting aan het overkoepelend proces van klinisch redeneren. Tegelijkertijd is 
therapie het geheel van activiteiten dat nodig is om dat doel te bereiken.

Klinisch redeneren, het vinden van een verklaring voor de samenhang tussen ver-
schijnselen, hun oorzaken, beloop, gevolgen, interventies en prognose, is het ver-
woorden van ‘de theorie van het probleem’. Met deze redenering leggen we een 
logische relatie tussen de waargenomen verschijnselen (klachten of gezondheids-
vraagstukken) met andere fenomenen [3]. Deze relatie is het uitgangspunt voor de 
hele procesmatige aanpak van een klacht of probleem en in het verlengde daarvan 
voor de inrichting en organisatie van de zorg. Binnen dit geheel vormt de diagnose 
de verbindende schakel tussen denken (etiologie), doen (geneeskundig proces) en 
organiseren van het geheel.

Zolang sprake is van eenduidige problemen, werkt deze aanpak uitstekend. De 
interventie kent een causaal verband met de klachten en bestaat uit een logische 
gestandaardiseerde behandeling, die op een overzichtelijke wijze kan worden geor-
ganiseerd volgens het diagnose-receptmodel. Het merendeel van de dokters en  
patiënten voelt zich prima thuis bij deze aanpak, waarbij de verschillende onderdelen  
van de trias elkaar versterken en in stand houden, zoals het organisatiesysteem.  
Artsen werken in een professionele bureaucratie. Medici, paramedici en ondersteu-
nend personeel hebben duidelijke functies met gespecificeerde taken, verantwoor-
delijkheden en bevoegdheden. De organisatiestructuur is hiërarchisch, atomistisch 
en fragmentarisch. Zoals gezegd, het lichaam, maar ook de organisatie, fungeert 
als een bij voorkeur goed geoliede, softe machine. Gezien de grote successen die op 
het gebied van volksgezondheid aan deze denkwijze worden toegeschreven, is het 
logisch dat klinisch redeneren de mal is geworden waarin het denken van iedere arts 
en verpleegkundige wordt gevormd. Eenmaal in de vroege (professionele) ontwik-
keling verworven, bepaalt deze denkwijze hoe men vervolgens naar de wereld kijkt.

Hoewel klinisch redeneren grote voordelen kent, is het slechts een van de vele 
mogelijke denkramen en bovendien alleen geldig onder bepaalde voorwaarden. 
Hoewel er sprake mag zijn van zeer ingewikkelde ketens, moet er in ieder geval 
sprake zijn van lineaire causaliteit, van heldere oorzaak-gevolgrelaties. Zoals aan de 
rechterkant in .fig. 28.1 aangegeven, moet sprake zijn van een ‘geordend probleem’.

De beperking van het klinisch redeneren ligt in het feit dat tal van proble-
men of vraagstukken in de zorg (nog) geen geordende vraagstukken zijn en tot 
het kwadrant van de complexiteit behoren (zie .fig. 28.1). Ethische vraagstukken, 
organisatorische problemen of, wat dichter bij huis, zelfs alle syndroomdiagno-
sen en patiënten met aanzienlijke multimorbiditeit kennen geen lineaire causale 

Klinisch redeneren



260 Hoofdstuk 28 · De kunst als inspiratie en bezieling; over klinisch- en kunstzinnig redeneren

28

 verbanden. Hetzelfde geldt voor vrijwel alle menselijke interacties, of die nu die 
van onszelf, van patiënten of van collega’s betreffen. Moreel beraad, overleggen en 
vergaderingen alsmede organisatorische veranderingen verlopen emergent. Er ont-
staat steeds een nieuwe situatie die meer is dan de som der oude delen. Dit soort 
zaken valt achteraf prima te verklaren, maar vooraf nauwelijks te voorspellen. Als 
professional moet men de brug bouwen, terwijl men eroverheen loopt. Niet voor 
niets verzuchtte Kierkegaard: “Het leven is alleen achterwaarts te begrijpen, maar 
moet voorwaarts worden geleefd.”

Hoewel de gevaren van een rigide toepassing van het biomedisch model inmid-
dels ruimschoots bekend zijn, is er nog weinig aandacht voor het in de verkeerde 
context toepassen van de klinische redenering. Dat is niet zo vreemd, want deze 
denkwijze is dermate dominant dat het hanteren van een ander perspectief als uit-
zonderlijk, om niet te zeggen, als pathologisch wordt ervaren. Als het al bij iemand 
opkomt om op een andere, bijvoorbeeld antropologische, sociaal-psychologische of 
politieke manier naar klinische vraagstukken te kijken, moet dat zelfs als uitzon-
derlijk handelen worden verantwoord. Gezien het constante gebrek aan tijd, ener-
gie en middelen is dat geen optie, als het al door de ondersteunende (registratie)
systemen mogelijk zou zijn.

Nu de behoefte aan verregaande integratie zich opdringt en daarmee de con-
text alleen maar complexer wordt, manifesteren de beperkingen van louter kli-
nisch redeneren en de iatrogene effecten van het hanteren van de verkeerde soort 
redenering zich steeds duidelijker. We moeten ons niet alleen realiseren dat er 

COMPLEX
  – RETROSPECTIVELY
     COHERENT
  – cause-effect relationships
     not repeatable
  – pattern management, multi-
     experimentation

     probe > sense > respond

CHAOTIC
  – INCOHERENT
  – cause-effect relationships
     not perceivable
  – stability focused interventions
     and crisis management

     act > sense > respond

SIMPLE
  – KNOWN
  – cause-effect relationships
     perceivable, predictable and
     repeatable
  – SOPs; best practice

     sense > categorise > respond

COMPLICATED
  – potentially KNOWABLE

  – cause-effect relationships
     seperated in time and space
  – expert judgement, systems
     thinking, scenario planning

     sense > analyse > respond

UN-ORDERED ORDERED

DISORDERED

. Figuur 28.1 Vraagstukken in de zorg kunnen volgens deze figuur over vier kwadranten 
 verdeeld worden. De meeste vallen in het kwadrant van de complexiteit. Bron: [4]
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 verschillende denkramen bestaan, maar ook dat iedere vorm van redeneren zijn 
toepassingsgebied kent en dus ook zijn beperkingen. Gigerenzer spreekt in dit 
kader van ecologische rationaliteit [5]. Om recht te doen aan de complexiteit van 
de klinische context bepleiten wij hier dan ook om, als tweede pijler naast klinisch 
redeneren, gebruik te gaan maken van het kunstzinnig redeneren.

Kunstzinnig redeneren

Complexe problemen, ook wel venijnige problemen of taaie vraagstukken 
genoemd, kenmerken zich door interne paradoxen. Soms houdt dat in dat iedere 
oplossing weer een nieuw en ten minste even groot probleem genereert of dat het 
probleem gaandeweg van aard verandert. Niet zelden fungeren bijvoorbeeld de 
hoofdpijnklachten van de vrouw des huizes of het onaangepaste gedrag op school 
van een van de kinderen als bliksemafleider en ‘oplossing’ voor de onoplosbare 
spanningen in de echtelijke relatie. Dat betekent dat orthodoxe oplossingen niet 
werken. Men spreekt dan ook van wicked problems, waarvoor inventieve of crea-
tieve oplossingen moeten worden bedacht. Dat is precies de reden waarom de 
kunst uitkomst kan bieden. Kunstenaars zijn immers bij uitstek creatieve mensen 
die unieke oplossingen bedenken, juist door zich niet aan de standaardroutines te 
houden.

Dat wil niet zeggen dat er geen heuristische logica in hun handelen zit. Voor 
zowel orthodoxe als onorthodoxe oplossingen geldt dat er een nieuw soort gedeeld 
begrip (shared understanding) moet worden gevonden op grond waarvan men 
nieuwe alternatieven kan verkennen. Net zoals in de psychotherapie gaat het daar-
bij in eerste instantie niet om het waarheidsgehalte achter de komma, maar om 
het bieden van perspectief, het doorbreken van demoralisatie [6]. De heuristische 
logica die zich richt op het vinden van kunstzinnige oplossingen staat bekend 
onder de naam ‘kunstbeschouwing’. Van oorsprong ging het vooral om kunsthis-
torie en zocht men naar een manier om het ontstaan van meesterwerken te kun-
nen duiden. Vandaag de dag staat ook de vormgeving ‘aan’ en het bevorderen van 
creatieve innovatie expliciet op de agenda. Kunstbeschouwing hanteert daarbij de 
‘receptie-esthetica’ als theoretische basis. Op basis van een aantal wetenschappe-
lijke uitgangspunten is er inmiddels een methodische benadering van complexe 
problemen ontwikkeld: design thinking. Deze methodiek vormt op haar beurt weer 
de basis voor het ‘chaordisch organiseren’ van de productie en/of dienstverlening. 
Men spreekt in dit kader ook wel van een adhocratie, waarbij organische ecosyste-
men als voorbeeld fungeren. Heineman heeft dit in zijn oratie aan de Rijksuniversi-
teit Groningen voor de geneeskunde uitgewerkt [7]. In het kader van onze analogie 
tussen het kunstzinnig redeneren en het klinisch redeneren focussen we hier op 
het theoretisch fundament, de receptie-esthetica.

Receptie-estetica

Wat de de ziekteleer (nosologie) is voor het klinisch redeneren, het theoretisch 
fundament en daarmee de basis voor de te volgen methodologie, is de receptie- 
estetica voor het kunstzinnig redeneren. Het is een stroming die binnen de 

Receptie-estetica
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literatuurwetenschappen is ontstaan en zich richt op hoe een kunstwerk of een 
ander fenomeen wordt ‘ontvangen’. De uitgangspunten ervan zijn complementair 
aan de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan klinisch redeneren. Dat maakt 
receptie-estetica tot een potentieel waardevolle aanvulling, maar ze roept uiteraard 
daardoor ook een aantal fundamentele spanningsvelden op.

We beperken ons hier tot de hoofdlijnen en baseren ons daarbij op een eerdere 
en meer uitvoerige beschrijving in het kader van een pleidooi voor een biopsycho-
sociale benadering van de obstetrie en gynaecologie [8].
A. Generiek versus specifiek. Wie inzoomt, zoals het geval is in het medisch 

model, zoekt naar generieke onderliggende verklaringen en blijft binnen de 
grenzen van het paradigma van zijn vakgebied. Dat is praktisch, want het bete-
kent dat (verdere) uitgangspunten zich redelijk helder tot elkaar verhouden en 
met vakgenoten kunnen worden gedeeld. Ze behoren immers alle tot hetzelfde, 
in dit geval natuurwetenschappelijke paradigma. Wie ook uitzoomt, zoals bin-
nen de receptie-estetica het geval is, stelt onvermijdelijk de eigen manier van 
kijken ter discussie. Een generieke benadering kent vooral objecten, terwijl een 
specifieke benadering als de receptie-estetica ook altijd subjecten kent. Zelfs 
als observator is men onderdeel van het spel en dat impliceert tevens morele 
stellingname.

B. Subjectief versus objectief. Een belangrijk uitgangspunt in het medisch model 
is het streven naar objectiviteit in termen van onafhankelijkheid van de waar-
nemer en/of uitvoerend persoon. Bij het esthetisch model valt de kwaliteit in 
belangrijke mate samen met de achtergrond en persoon van degene die han-
delt, de professional zelf. Dit bevestigt het principe dat men ook als observator 
als subject in het geding is.

C. Betrouwbaarheid versus validiteit. Omdat diagnoses de legitimiteit van het 
gehele klinisch handelen bepalen, is een van de uitgangspunten in de genees-
kunde dat diagnoses moeten kloppen. Dat wil zeggen dat ze correct, logisch 
en relevant moeten zijn. In dat kader hanteert men begrippen uit de testleer. 
Men ziet de diagnose als een soort steekproef die men, behalve in termen van 
betrouwbaarheid, kan benoemen in termen van validiteit. Betrouwbaarheid 
verwijst in het natuurwetenschappelijk denken, zoals onder B vermeld, naar 
reproduceerbaarheid en waarnemeronafhankelijkheid. Dat werkt prima bij 
geordende vraagstukken zoals mechanische problemen, maar bij complexe pro-
blematiek is de betrouwbaarheid in klassieke zin ver te zoeken.

D. Momentaan versus eeuwigheid. Waar in het medisch model kwaliteit zich ken-
merkt door minimale variatie in de tijd, geldt voor receptie-estetica bij uitstek 
het citaat van Heraclites, dat niemand ooit tweemaal in dezelfde rivier stapt. Dit 
panta rhei botst met het objectiviteitscriterium repliceerbaarheid.

E. Concreet versus abstract. Functionele klachten zijn, in tegenstelling tot mecha-
nische defecten zoals wonden, laesies, breuken, enzovoorts, weinig tastbaar in 
fysieke zin. Ze moeten echter wel worden behandeld en vormen een onderdeel 
van de professionele werkelijkheid. Ook besluiten die in een vergadering of 
moreel beraad worden genomen zijn abstracties. In geval van concrete pro-
blemen is het probleem vaak helder en afgebakend. Bij abstracte problematiek 
is een diagnose op haar best een werkafspraak die in meer of mindere mate 
handig of bruikbaar kan zijn.
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F. Geheel versus onderdelen. Om toch te voldoen aan de eisen van EBM is men 
de afgelopen jaren steeds kleinere eenheden van observatie gaan gebruiken. 
Dit verhoogt de betrouwbaarheid van uitspraken aanzienlijk. Helaas gaat die 
atomaire aanpak ten koste van de samenhang en daarmee van de betekenis van 
het geheel. Datzelfde geldt voor homo- en heterogeniteit. In een RCT draait 
het vooral om homogeniteit, in de spreekkamer om heterogeniteit. Kortom, 
de winst in betrouwbaarheid gaat gepaard met een verlies aan validiteit in de 
praktijk. Wat gezegd wordt is waar, maar het is vervolgens al snel ‘nietszeggend’.

G. Resultaat versus proces. Vooral voor de clinicus is validiteit een boeiend begrip. 
Het betekent immers gezond, maar ook stevig, houdbaar of goed gefundeerd. 
Het is daarom van belang te beseffen dat validiteit een zekere voorspellende 
waarde moet hebben in het kader van een diagnose, die immers ten dienste 
staat van toekomstig handelen. Het is precies op dit punt dat syndroomdiagno-
sen ver achterblijven bij ‘echte’ diagnosen. Functionele klachten zijn achteraf te 
begrijpen en te verklaren, maar in tegenstelling tot het beloop van botbreuken 
of normale wondgenezing niet of nauwelijks te voorspellen. Ook in interacties 
met derden moet men vaak werkenderwijs een aanvaardbare oplossing creëren.

H. Beschrijven versus classificeren. Classificatie is nooit waardevrij. Taxonomie 
bouwt altijd voort op de impliciete of expliciete theoretische gezichtspunten, 
de rationale zoals die wordt verwoord in de etiologie. Deze waarden bepalen 
welke variabelen wel of niet in epidemiologisch onderzoek worden ‘meege-
nomen’ of juist genegeerd, zoals de volgende esthetische waarden: sensatie, 
fantasie, uitdaging, verhaal, gezelschap, ontdekking, enzovoorts.

Design thinking

In reductionistische zin zou men op basis van de voorgaande paragraaf kunnen 
stellen dat klinisch en kunstzinnig redeneren elkaar uitsluiten. Men kan ook breder 
kijken: grenzen zijn immers ook verbindingen. Wie het niet redt met inzoomen, 
doet er goed aan te kunnen switchen van perspectief. En visa versa, vaak biedt ken-
nis van hoe iets werkt, zicht op de bedoeling van het betreffende object. Waar het 
in technisch opzicht verstandig is te kiezen voor een zo smal mogelijke interpre-
tatie van validiteit, is het van belang om bij praktische, maatschappelijk georiën-
teerde problemen een breed perspectief te hanteren. Om dat op gestructureerde 
wijze te kunnen doen, is een bepaalde methodiek ontwikkeld die bekendstaat als 
design thinking.

Bij het doordenken van problemen worden niet alleen inductie en deductie 
gebruikt, maar ook abductie; men neemt bewust zij- en omwegen. De aandach-
tige beschouwer van een kunstwerk rent dus niet met wapperende witte jaspanden 
door de gangen op zoek naar een snelle oplossing, maar stelt zich ontvankelijk op 
en laat het kunstwerk, of in geval van de geneeskunde het complexe vraagstuk op 
zich inwerken. Of men neemt bewust niet de koninklijke weg. Als men probleem 
a wil oplossen versterkt men het contact door over een gemeenschappelijke b of c 
te beginnen en pas later op a terug te komen. Design thinking richt zich op het ont-
wikkelen van opties, alternatieven en scenario’s. Een creatieve inventieve  oplossing 
ontstaat door reframing, tegenwoordig ook wel ‘omdenken’ genoemd. Ook kan 

Design thinking
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men tot een oplossing komen door zaken in een ander kader te plaatsen of door de 
oplossing te zoeken op een hoger systeemniveau. Om dit te realiseren put men uit 
alle CanMEDS-rollen gedurende de verschillende iteratieve fasen van onderzoek:
5 Na de divergerende observatiefase ontstaat de eerste convergentie.
5 Het kunstwerk of vraagstuk representeert een bepaald idee of concept waarbij 

het zelf als prototype fungeert.
5 De combinatie van perspectieven leidt tot het vatten van de betekenis van het 

kunstwerk, tot sense making. De verschillende benaderingen of CanMEDS- 
rollen vallen dan samen.

5 Het toekennen van betekenis aan een kunstwerk ontstaat emergent in de vorm 
van een Gestalt, een patroon of samenhangend systeem waarbij het geheel meer 
is dan de som der delen.

5 Het beschouwen van een kunstwerk zet de beschouwer soms op een ander 
spoor. De beschouwer komt op een totaal andere plek uit dan verwacht 
(serendipiteit).

5 Samenhang is een voorlopige synthese, een kwalitatieve sprong, een mutatie en 
als het om diagnostiek gaat, een werkhypothese.

Chaordisch organiseren

Design thinking is een methodiek die, net als een goed kunstwerk, onze ogen 
opent, ons leert (anders) te kijken en laat daarmee onvermijdelijk ook zien wie we 
zelf zijn. Als methodiek naast klinisch redeneren geeft deze werkwijze toegang tot 
een andere wereld en biedt mogelijkheden om bijvoorbeeld de medische beroeps-
praktijk van morgen te constitueren. Van Limburg trekt de parallel met het betre-
den van een nieuw universum en gebruikt Einsteins metafoor van de place making 
tube. Dat wil zeggen: door een zwart gat ontsnappen aan het bestaande universum  
en toegang krijgen tot oneindig veel andere [9]. Op deze wijze reflecteren op een 
complex probleem vereist echter wel de nodige ruimte en tijd. Dit alles vraagt 
een ander soort organiseren. Een complex probleem kan worden verhelderd door 
gebruik te maken van storytelling, metaforen, analogieën, beeldtaal, foto’s, video’s, 
tekeningen, schilderijen en sculpturen. De kliniek dient daarvoor te worden uit-
gebreid met atelierruimtes en agenda’s met lummeltijd om inspiratie op te doen 
(abductie).

Conclusie

Op basis van de n = 1-gedachte, zoals die inmiddels postvat binnen de genees-
kunde in termen van personal medicine, is een ingrijpend veranderingsproces 
gestart in het denken over geneeskunde en zorg. Dat proces raakt niet alleen de 
inhoudelijke kant van de zaak, de ziekteleer en het klinisch redeneren, maar ook 
het geneeskundig proces als methodisch ordeningskader en de professionele 
bureaucratie als inrichtingsvorm van de zorg. Leidraad is het Gestalt-principe ‘Het 
geheel is meer dan de som der delen’ en juist in dat verschil zit de meerwaarde van 
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kunstzinnig redeneren. Die meerwaarde kan zelfs een exponentiële lading krijgen 
als men klinisch en kunstzinnig redeneren weet te combineren. Als men het ren-
dement van beide invalshoeken weet te verenigen en daardoor toegang krijgt tot 
oneindig veel nieuwe mogelijkheden.
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Het Van Abbemuseum en het Radboudumc zijn op zoek naar een nieuwe positie 
in de samenleving. Het ziekenhuis en het museum zijn instellingen met een krach-
tige, specialistische benadering van ofwel het menselijk lichaam ofwel kunst. Beide 
instellingen richten zich op een norm. Het ziekenhuis gaat uit van een ‘normale’ 
situatie van het gezonde lichaam. Het museum richt zich op ‘canonieke’ kunst. 
Ziekte of ‘secundaire’ kunst behoort vanuit dit perspectief tot zaken die geme-
den of zelfs bestreden moeten worden. Deze houding heeft veel positiefs gebracht. 
Ze heeft bijgedragen aan grote ontdekkingen in de medische wetenschap en 
gezorgd voor imponerende verzamelingen kunst. Alleen hebben ze met de jaren 
ook geleid tot een problematische tunnelvisie. Specialisme lijkt een doel op zich te 
worden, de menselijke maat – het imperfecte lichaam, de kunst los van de canon –  
raakt uit het zicht. Het fundament waarop het museum en het ziekenhuis zijn opge-
trokken dient opnieuw doorgelicht te worden, opdat de verdiensten van het verleden 
niet verloren gaan in visieloos specialisme.

Zowel ziekenhuis als museum in hun huidige vorm is een kind van het hui-
dige tijdperk. Het moderne fundament van de instellingen bestaat uit een com-
plexe dynamiek tussen ‘norm’ en ‘afwijking’. De moderne wereld is gekenmerkt 
door een haast obsessieve neiging elke afwijking als betreurenswaardig falen te 
begrijpen. Vaak is dit zeer terecht – een gebroken been verdient gezet te worden –  
maar in de laatmoderne samenleving is perfectie een haast ziekmakend verschijn-
sel op zich geworden. De moderne mens ziet zich steeds gemakkelijker als een 
zwak aftreksel van een fictief, perfect lichaam, dat met behulp van photoshop en 
social media alomtegenwoordig lijkt. Hoe kunnen we uit dit beklemmende keurslijf 
ontsnappen?

John Ruskin: de betekenis van imperfectie

Een eerste vraag om te stellen is naar het begin van ‘problematisch’ perfectio-
nisme. Binnen de kunst- en cultuurgeschiedenis is een vroeg antwoord op deze 
vraag terug te vinden in het werk van de misschien vandaag de dag wat in onmin 
geraakte cultuurcriticus John Ruskin (1819–1900). Zijn ideeën zijn stevig inge-
bed in de ontluikende bourgeois samenleving van het victoriaanse Engeland en  
vertonen sporen van zowel racisme als paternalisme. Toch zit er in zijn werk nog 
iets voor het heden, want het kloppend hart ervan is een donderende kritiek op 
de uitwassen van industrialisatie en modernisering. Ruskin is uiterst sceptisch over 
de zegeningen van de moderne tijd; hij vreest dat deze de mens over de kling van 
zijn menselijkheid heen jaagt. In zijn lijvige architectuurgeschiedenis van Venetië 
verwoordt hij deze kritiek met een sneer naar het perfectionisme van de moderne 
tijd. Goede architectuur dient zich te verhouden tot twee fundamentele menselijke 
‘waarheden’: onze ‘bekentenis tot imperfectie’ en onze bekentenis tot onze ‘drang 
naar verandering’ [1].1 Volgens Ruskin is juist imperfectie als positieve kracht 
vanaf de renaissance in onmin geraakt en daarmee is een belangrijk aspect van het 
mens-zijn steeds meer uit het zicht verdwenen.

1 In 2014 maakte ik samen met Alistair Hudson de tentoonstelling ‘Bekentenissen van de Imperfecte,  
1848-1989-vandaag’ (22 november 2014 tot 22 februari 2015, die geïnspireerd was door dit aspect  
van Ruskins denken.
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Ruskins analyse waarmee hij tot dit oordeel kwam, is de moeite waard om 
kort terug te halen. Het begint met zijn liefde voor de gotiek. Ruskin herkent in 
de Venetiaanse gotiek een kwaliteit die de door zijn tijdgenoten zo hoog geachte 
renaissancearchitectuur ontbeert. In de gotiek ziet hij sporen van een cultuur 
waarin de imperfectie van de mens een vanzelfsprekende plaats heeft. In tegenstel-
ling tot de meesterwerken van de renaissance zijn de gotische bouwwerken niet 
gemaakt op basis van een alomvattend plan. De gotische kerken groeien als het 
ware organisch uit een gemeenschap van handwerkers, die elk verantwoordelijk-
heid nemen voor een aspect van de kerk. De ene metselt, de ander beeldhouwt, 
de derde ontfermt zich over het glas-in-lood en zo groeit het gebouw langzaam 
ineen. Het is ongetwijfeld een forse romantisering van een voor velen harde tijd, 
maar de houding die Ruskin op de middeleeuwers projecteert, functioneert goed 
als een kritische spiegel voor de moderne mens. Wat Ruskin zo waardeert in de 
gotische bouwwerken is niet alleen het gezamenlijke, maar vooral het intergenera-
tionele aspect. Aan de gotische kerken werken niet alleen de meesterbeeldhouwers, 
metselaars en glaszetters, maar ook de gezellen. Ieder draagt letterlijk zijn steentje 
bij en ook de verschillende stadia van ontwikkeling van de ambachtslieden worden 
onderdeel van de uiteindelijke kerk. De imperfectie van de leerling die streeft naar 
perfectie wordt omarmd in het geheel van de scheppende gemeenschap. Deze ode 
aan de volledige mens ziet Ruskin verdwijnen in de kille rationalisering van een 
moderniserend, kapitalistisch Engeland.

Dit perspectief op de gotiek functioneert als een nog scherpere spiegel van het 
heden als deze in verbinding wordt gebracht met zijn tweede ‘grote waarheid’: de 
‘drang naar verandering’. Imperfectie staat niet alleen, maar is een onlosmakelijk 
onderdeel van twee-eenheid imperfectie-verandering. Het imperfecte erkennen 
verandert de betekenis van ‘verandering’, als wij het wat cryptisch mogen stellen. 
Verandering wordt hierdoor een open proces waarbij niet vooraf vaststaat waar  
de verandering moet eindigen. Imperfectie is een relatief begrip, omdat het per-
fectie impliceert maar deze nog niet definieert. Het is aan de kijker om te bepalen 
welk aspect van het kunstwerk van de ambachtsman of -vrouw geperfectioneerd 
kan worden. Zo ontstaat een gezamenlijk zoeken naar perfectie, waarbij er geen 
eenduidig antwoord te geven is. Kortom, de leerling volgt zijn meester, maar heeft 
ook de ruimte om zelf te bepalen op welke manier hij de eigen imperfectie begrijpt 
en hoe deze te verbeteren. Er is geen vaststaand keurslijf, maar een gedeeld streven 
met open uitkomst. Deze vorm van zelfbeschikking dreigt door blind perfectio-
nisme de kop ingedrukt te worden. De discipline wordt steeds minder een leerweg, 
maar wordt een dwangbuis. Misschien effectief, maar ook gevaarlijk in zijn weerzin 
tegen innovatie.

Alexander Dorner – een nieuw perspectief

Hoe vertaalt deze kritiek zich naar het museum? Niet Ruskin maar de Duitse  
mu  seumdirecteur Alexander Dorner (1893–1956) levert, mogelijk onbewust, een 
analyse van de kunst en het museum, die Ruskins inzichten op dit vlak verdiepen. 
Dorner was een actief lid van een dynamische groep museumhervormers en leidde 
tussen 1925 en 1937 het Provinzialmuseum Hannover (nu Landesmuseum Hannover).  
Na een roerige tijd in Hannover emigreerde hij in 1937 naar de Verenigde Staten, 

Alexander Dorner – een nieuw perspectief
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omdat de nationaal socialisten hem het werken onmogelijk hadden gemaakt. Daar 
leidde hij betrekkelijk korte tijd, tussen 1937 en 1941, het Rhode Island School of 
Design Museum. Zijn inzichten en ervaringen schreef hij daarna op in zijn boek The 
Way Beyond ‘Art’ uit 1949 [2]. Wat Dorners beweeglijk leven kenmerkt, is een wor-
steling met de vernieuwingen in moderne kunst en vormgeving, waarin hij de con-
touren van een nieuwe levenshouding herkent, die haaks staat op de wereld waarin 
hijzelf geboren is. Interessant voor onze analyse hier is dat Dorner eenzelfde breuk 
constateert met het type idealisme dat opkomt in de renaissance. Ook Dorner her-
kent in het renaissancedenken een drang naar perfectie die de mens eerder vangt 
dan bevrijdt.

Dorner lokaliseert de problematische kern van het renaissancedenken in de 
wijze waarop het de wereld voorstelt. Een kern die hij terugvindt in wat wel bekend 
staat als de grootste bijdrage van de renaissance aan de beeldende kunst: het lineair 
perspectief. Voor Dorner is het lineair perspectief zowel prachtig als verschrikke-
lijk. De grote verdienste is dat het een objectieve analyse van de wereld mogelijk 
maakt, doordat het met behulp van optische wetten dingen in de juiste verhouding 
tot elkaar kan plaatsen en verbeelden. De renaissancemens is niet meer onder-
gedompeld in een chaotische wirwar van indrukken waarover nooit met enige 
distantie kan worden nagedacht. Met lineair perspectief kan de moderne mens 
positie bepalen en overzicht krijgen op het geheel. Maar deze soevereine positie 
komt met een prijs. Het nieuwe perspectief herpositioneert ook de mens in rela-
tie tot de wereld die wordt waargenomen en plaatst de mens erbuiten. De wereld 
wordt een kijkdoos: een lege ruimte waarin dingen staan waarvan de mens zich 
los moet maken om ernaar te kijken. De mens en dingen raken elkaar een beetje 
kwijt. De consequentie van de gewonnen ‘objectiviteit’ spreekt uit de etymologie 
van het woord zelf, een combinatie van ob, wat betekent ‘voor’ en iacere, wat staat 
voor ‘gegooid’. De wereld wordt begrepen als voor ons gegooid en de subjecten zijn 
‘eronder’ gegooid. Het oog waarin het lineair perspectivisch beeld wordt ontcijferd, 
moet buiten de wereld zelf geplaatst worden. Het lineair perspectief vereist zo dat 
de mens zijn eigen lichaam waarin het oog huist, letterlijk uit het oog verliest.

De renaissancemens loopt het risico om zijn eigen gesitueerd-zijn in de  
mens te vergeten. We zijn geen unieke, individuele en aanwezige lichamen tegen-
over elkaar, maar een verzameling van gelijkvormige objectiveermachines, die elk 
beantwoorden aan dezelfde logica en dezelfde wetten. In de tijd van Dorner is het 
Einstein die deze ideële, statische wereld laat imploderen met zijn relativiteits-
theorie. Deze theorie verandert de wereld als statisch gegeven in een dynamische 
gebeurtenis. Welke consequentie heeft het inzicht dat we nooit een volledig objec-
tief overzicht kunnen hebben, maar altijd vanuit een specifiek lichaam, op een spe-
cifiek moment en tijdstip de wereld zien? Wat als de geschiedenis zich niet voltrekt 
in een eindeloze lege, maar statische ruimte, waarin de dingen als zilveren ballen 
in een flipperkast volgens vaste wetten bewegen? In dat geval dient het individu-
ele traject van elke mens een andere waarde en lading te krijgen. Kunst drukt in 
dat geval niet meer de eeuwige wetten der schoonheid uit, die weerklinken in het 
ultieme homogene totaalkunstwerk van het logisch functionerende universum, 
maar drukt juist de permanente verandering van de wereld uit, doordat de wereld 
zich vormt in de ontmoeting tussen mensen en dingen. Ruskins waardering voor 
het ‘imperfecte’ keert bij Dorner terug, omdat ook hij ziet dat perfectie niet meer 
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universeel te definiëren is. Ook Dorner erkent de ongewisheid hoe ‘perfectie’ eruit  
moet zien. Hij omschrijft het museum dan ook niet meer als een tempel voor eeu-
wige schoonheid, maar als een ‘krachtcentrale’ voor verandering [2, pag. 147]. 
Hoewel het democratische karakter van Dorners krachtcentrale beperkt is (Dorner 
zelf blijft een hiërarchische en autoritaire invulling geven aan zijn directeurschap), 
zet hij wel de deur open om het museum anders te begrijpen en te gebruiken.

Zij aan zij – kijken naar de wereld

Binnen de beeldende kunst zijn er nog vroegere sporen te vinden, waarin het 
 perfectionisme van de moderne wereld van repliek wordt gediend. Een vroeg en 
sprekend voorbeeld is de polemiek tussen Kammerrhern Von Ramdohr en de  
schilder Caspar David Friedrich, in de kunstgeschiedenis wel bekend als de  
Ramdohrstreit [3]. De Romantische schilder Caspar David Friedrich schilderde in 
1808 zijn eerste olieverfschilderij ‘Kreuz im Gebirge’, later bekend als het ‘Tetsche-
ner Altar’. Dit schilderij toont een Christus aan het kruis op een bergtop, met op 
de berg verschillende dennenbomen, dramatisch verlicht door een ondergaande 
zon achter de berg. Het schilderij is nu verworden tot een haast clichévoorbeeld 
van romantische schilderkunst met zijn diepe melancholische uitstraling, maar ten 
tijde van de eerste publieke presentatie oogstte het schilderij beslist niet enkel lof. 
Vooral Von Ramdohr was uiterst kritisch en omdat hij het werk als voorbeeld zag 
voor een bredere tendens in de kunst die hij afwees, nam hij de pen ter hand om 
in detail te beschrijven wat er allemaal mis was met het schilderij. Von Ramdohrs 
uitgebreide kritiek leest vandaag de dag bijna als een boekhoudkundig verslag van 
alle ‘fouten’ van het werk. Friedrich deed de meest elementaire dingen verkeerd.  
Christus werd niet alleen gekruisigd en al helemaal niet op een bergtop in het  
Schwarzwald. Het perspectief was onduidelijk, waardoor het lijkt alsof de kijker ergens  
in de lucht zweeft terwijl hij naar de bergtop kijkt. De kleuren klopten niet. En ga 
zo maar door. Friedrich brak volgens Von Ramdohr op onacceptabele wijze met de  
traditie van de kijkdoos en liet zich in met een ‘duister mysticisme’, waar de  
Kammerrhern grote moeite mee had.

Friedrich pareerde later de kritiek van Von Ramdohr in een brief aan een 
vriend. Von Ramdohr had geen ongelijk als hij opmerkte dat het schilderij met 
veel klassieke regels van de kunst brak, maar dit onorthodox gedrag was het resul-
taat van een ander doel dat Friedrich zich met het schilderij had gesteld. Hij wilde 
vooral zijn eigen subjectieve, religieuze ervaring delen, die hij had gehad kijkend 
naar een vergelijkbare bergtop. De aanwezigheid van God was voor Friedrich een 
subjectieve ervaring en deze liet zich niet overbrengen in een schilderij dat was 
gemaakt met een vinklijst aan regels. Voor Friedrich moesten regels zich uitein-
delijk bewijzen in de ervaring en niet binnen de theorie. Het uiteindelijke doel is 
de indruk die achterblijft bij de kijker en niet de mate van ‘correctheid’. Hiermee 
was Friedrich een van de eerste schilders die zijn werk ging begrijpen als een open 
dialoog met de ander, waarbij juist ieders eigen specificiteit ruimte kreeg. Later in 
zijn oeuvre wordt dit relationele aspect steeds duidelijker als hij in zijn schilderijen 
vaak figuren met de rug naar de kijker plaatst, die zwijgend, zij aan zij, kijken naar 
het wonder van de wereld.

Zij aan zij – kijken naar de wereld



272 Hoofdstuk 29 · Zorgen voor het imperfecte

29

Helaas voor Friedrich raakte zijn kunst, die juist de individualiteit van de mens 
intact wilde laten, later verstrikt in een nieuw regelsysteem, dat op subtiele wijze de 
kracht van de eigen blik weer inkapselde. Het kunstmuseum dat in de negentiende 
eeuw vorm krijgt als het nieuwe huis voor de kunst, richt zich misschien niet 
meer op de regels zoals verdedigd door Von Ramdohr, maar raakt wel in de ban 
van een dogmatisch perspectief op de kunstgeschiedenis. De individualiteit krijgt 
daarin wel een grote rol, maar niet in eerste instantie met het oog op de individu-
ele waarneming. In het museum wordt het individuele de vertegenwoordiger van 
‘het nieuwe’. De kunstgeschiedenis wordt een soort uitdijende massa verschillen, 
waaraan continu iets wordt toegevoegd wat er nog niet in zit. Kunstenaars moeten 
telkens iets ‘nieuws’ bedenken en de waarde van het werk is voor een groot deel 
bepaald door de mate waarin het vernieuwend is. Ook Friedrichs ontdekking van 
de individuele blik verandert zo in een kraaltje op de kralenketting van de kunstge-
schiedenis. De ontdekking van de kracht van het individuele, kijkende lichaam, in 
al zijn individuele (im)perfectie, verdwijnt voor lange tijd uit het zicht.

Luisteren naar het lichaam

De zoektocht waar zowel het Radboudumc als het Van Abbemuseum voor staat, is 
het vinden van een vorm hoe de mens in zijn unieke lichamelijkheid weer onder-
deel kan worden van het instituut. Hoewel ziekenhuis en museum natuurlijk een 
geheel eigen praktijk kennen, vinden we een verwantschap in de wens om de mens, 
of eigenlijk de mensen die onze instellingen gebruiken en erin werken, weer cen-
traal te stellen. Het voorafgaande geeft enig inzicht waarom dat lastiger is dan het 
in eerste instantie misschien lijkt. Onze instellingen richten zich vol overgave op de 
mens en zijn lichaam, maar als we eerlijk zijn, is het misschien eerder een abstrac-
tie van de mens dan de echte mensen van vlees en bloed die dagelijks bij ons langs-
komen. Hoe vinden wij de weg weer terug naar het aanwezige lichaam van onszelf 
en de ander?

Het is een zoektocht en we staan eerlijk gezegd nog aan het begin. Een eerste 
stap, mogelijk klein maar wel belangrijk, is het inzicht dat we eenzelfde vraag, of 
zelfs verlangen hebben. De mensen in het ziekenhuis zijn dezelfde mensen die naar 
het museum gaan en de ervaring van het wonder van de wereld, zoals de kunst 
die vandaag de dag nog steeds kan bieden – al gebruikt ze misschien hele andere 
vormen – raakt ook aan de ervaring van het lichaam als gezond of ziek, die mensen 
zich in het ziekenhuis stellen. Samen willen we kijken of we een paar van de schot-
ten kunnen slechten die onze moderne kijk op de wereld bepalen, waarin dingen 
los van elkaar, objectief worden begrepen. Onze instellingen vertegenwoordigen 
misschien verschillende kennisgebieden, maar die staan niet los van elkaar. In het  
recente verleden is dit inzicht al voorzichtig onderdeel geworden van zowel het  
ziekenhuis als het museum. Het Radboudumc ontwikkelt met hulp van Let Geer-
ling al enige tijd kunstprojecten in het museum en ook het Van Abbemuseum  
heeft al enige jaren een speciaal programma Special Guests voor mensen met 
alzheimer of andere beperkingen. Dat neemt niet weg dat onze instellingen vooral 
los van elkaar gedacht worden; juist dat specialisme bevragen en bewegen is wat 
ons voor ogen staat.
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Tot slot is het belangrijk om stil te staan bij de oorsprong van dit gesprek tus-
sen ziekenhuis en museum. Want niet wijzelf vonden elkaar, kunstenaar Roland 
Schimmel stelde ons aan elkaar voor. Het is veelzeggend dat juist een kunstenaar 
zich als eerste bewust werd van zowel de kloof als de mogelijke brug tussen beide 
instellingen. Een inzicht dat niet zomaar ontstond, maar dat voortkomt uit Schim-
mels eigen artistieke zoektocht. Al jaren werkt Schimmel aan kunstwerken waarin 
gespeeld wordt met de eigenschap van ons lichaam om nabeelden te produce-
ren. Kijken we naar specifieke kleur- en vormcontrasten, dan worden onze ogen 
als het ware wakker en beginnen ze zelf beelden toe te voegen. Het is geen toeval 
dat juist Schimmel – vanuit dit artistieke onderzoek naar nabeelden – de gemeen-
schappelijke zoektocht van museum en ziekhuis op het spoor komt. Het nabeeld 
is bij uitstek een gebeurtenis die zowel de specificiteit van de eigen ervaring als de 
algemeenheid ervan benadrukt. Immers, we hebben allemaal dezelfde ervaring 
van nabeelden, maar we kunnen elkaars nabeelden niet zien. Het is de geheime 
geschiedenis die alle eerdere voorbeelden verbindt. De schilder Turner, die gepassi-
oneerd werd verdedigd door Ruskin, interesseerde zich in nabeelden. In de omge-
ving van Friedrich was een denker als Goethe uitgebreid bezig de werking van het 
oog te bestuderen. En Dorner werkte aan een speciaal tentoonstellingsontwerp met 
de Russische Constructivist El Lissitzky ‘Das Kabinett der Abstrakten’, met aller-
hande optische effecten die ook speelden met het lichaam van de kijker. Kortom, er 
is een lijn te trekken door de geschiedenis van de moderne kunst waarin bewust-
zijn van het lichaam gepaard gaat met interesse in de eigen werking van het oog als 
scheppende kracht.

In de volgende fase willen we daarom, ook gezamenlijk – kunstenaar, museum 
en ziekenhuis – verder op onderzoek gaan en kijken hoe we meer ruimte kunnen 
maken voor de specifieke kracht van het menselijk lichaam. Het zal puzzelen zijn 
en de uitkomst is onzeker, maar juist die onzekerheid omarmen we stevig. Want 
juist daar, zo leren we van Ruskin, vinden we de open ruimte om te veranderen op 
een manier die we ons nu nog niet kunnen voorstellen.
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“Wil degene die bewust ongezond leeft en juist daarom gelukkig is, zijn hand opste-
ken? Kwalen en aandoeningen zijn geen bezwaar. We willen graag van u leren hoe we 
ons professioneel denken en doen bij de tijd kunnen brengen.” Organisaties denken 
en doen in termen van doelen en ambities. Mensen leven daarentegen met belangen 
en verlangens. Doelen en ambities kunnen worden gekozen, terwijl het verre van 
zeker is dat mensen hun belangen en verlangens in volstrekte vrijheid, zonder ge- en 
verbondenheid, kunnen kiezen. Door te praten over het onderscheid tussen organi-
saties in de systeemwereld en mensen in de leefwereld organiseren we doelbewust 
een polariserende kloof tussen doelen/ambities en belangen/verlangens [1].

Wordt de wereld er beter op als de adepten van de leefwereld voor de zoveelste 
keer hun mening over de scherpe kanten van de systeemwereld etaleren? Ja én nee. 
Conventiekritieken op de bestaande praktijken blijven noodzakelijk om concepten 
als klantgerichtheid en vraagsturing steeds weer in onderscheiden contexten bij te 
schaven, soms ook opnieuw uit te vinden. Maar als die conventiekritieken niet van 
binnenuit door dragende organisaties binnen de systeemwereld serieus worden geno-
men en tot aanpassingen leiden van werkroutines en dergelijke, die aan die kritieken 
tegemoetkomen, blijft het tobben in de leefwerelden én in de systeemwerelden.

In deze bijdrage leggen we allereerst een bank op de analysebank voor zover 
het particuliere kredietverzoeken betreft.

Op de bank

Stel dat een (systeem)bank de eigen organisatie promoot met drie waarden en drie 
gedragingen, respectievelijk:
5 We zijn eerlijk, verstandig en verantwoordelijk;
5 Je pakt het op en maakt het waar, je helpt anderen succesvol te zijn en je loopt 

altijd een stap voorop.

Stel dat die bank zich tot doel stelt om duurzame vooruitgang te stimuleren door 
mensen met verbeeldingskracht en met het doorzettingsvermogen om hun eigen 
toekomst en de toekomst van hun naasten te verbeteren, te helpen. Door men-
sen en organisaties in staat te stellen hun eigen ideeën over een betere toekomst 
te realiseren, hoe bescheiden of groots ook. Stel dat die bank alle particuliere kre-
dietverzoeken op afstand, dat wil zeggen: zonder de persoon en omstandigheden 
van degene die het verzoek heeft gedaan in aanmerking te nemen, met behulp 
van een en hetzelfde digitale rekenmodel beoordeelt. Dan gelooft die bank dat 
hun rekenmodel de waarden en gedragingen kan en zal waarmaken. De drie prin-
cipes (waarden) en de drie gedragingen wist de bank kennelijk te digitaliseren in 
het rekenmodel. De menselijke medewerkershand is daarmee foutloos gemaakt. 
“We helpen u juist om geen verkeerde beslissing te nemen”, zou de persoonlijke, de 
fysieke klantenservice-vervangende antwoordmachine u nederig kunnen toefluis-
teren. Zo’n bank kan probleemloos diversiteit en inclusie als strategische middelen  
hanteren om medewerkers te werven. Voor de omgang met de klanten gelden 
 eenduidig gemodelleerde doorrekeningen.
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Anders gezegd, bij deze bank zit de klant op de bank en mag slechts hopen op 
een enkele speelminuut. Klantvriendelijker kan zo’n bank het helaas niet maken, 
wel technocratisch en risico- en klantmijdend.

Oud worden

De dubbele vergrijzing is een ‘uitdaging’, om in aansluiting op het moderne 
managementjargon die opzettelijke afzwakking van dat probleem na te praten. 
De inspanningen die we op macro-, meso- en microniveau plegen om onder-
deel van de oplossing rond die uitdaging te worden, zijn immens. Dat er in de 
maatschappelijke marges van de westerse wereld zo nu en dan geluiden te horen 
zijn die een ander perspectief op deze uitdaging willen openen, wordt gena-
deloos overstemd door een John Adams-achtige bombastische orkestratie van 
vergrijzingscomposities.1

Een voorbeeld. De inleiding van Cicero’s boekje over oud worden opent met 
de zin [2]: “Oud worden, dat wil bijna iedereen.” Gevolgd door: “Natuurlijk is een 
goede lichamelijke en geestelijke gezondheid daarbij een voorwaarde, evenals een 
zekere welstand. […] Wie in zijn hart kijkt, ziet nog wel andere verlangens voor 
een goede oude dag, die misschien dieper gaan dan gezondheid en comfortabele 
materiële omstandigheden. We willen ook een zorgzame partner of familie, vrien-
den die lief en leed met ons delen en bovenal: we willen meetellen. Niet nutteloos 
aan de kant staan, maar ergens bij horen en respect krijgen. In de oudheid was dat 
niet veel anders.”

De inleider (Vincent Hunink) heeft gelijk als hij schrijft dat we bijna alle-
maal oud willen worden. Bijna allemaal, dus niet iedereen en ook niet tegen elke 
prijs. Waarmee de vraag is gesteld: wanneer wel en wanneer niet. Of: wie in welke 
omstandigheden wel en wie in welke omstandigheden niet. Deze cruciale vraag 
kan, net zoals in geval van de gemodelleerde bancaire beoordeling van een krediet-
aanvraag, niet worden beantwoord door categoriseringen, hiërarchiseringen (het 
wetenschapsvertoog), protocollen en profielen (het deskundigenvertoog). Als zorg 
en welzijn de gebruiker op de bank zetten, is er geen sprake van vraaggestuurde 
zorg c.q. patient included cure and care. Getuige de missies, visies en ‘dat-doen-we-
al-lang-reacties’ van zorg- en welzijnsprofessionals is dit geen nieuws meer. Maar 
klopt dat wel? Zijn professionals in de zachte sectoren volgens de van zorg en wel-
zijn afhankelijke gebruikers voldoende gericht op het feit dat er mensen zijn die de 
last van de verandering (bijvoorbeeld alle maatregelen die nodig zijn om het oud 
worden zo lang mogelijk te bewerkstelligen) niet vinden opwegen tegen de veran-
dering van de last? Is er ruimte voor de opvatting van mensen die zich niet op de 
bank willen laten zetten, terwijl de wetenschappen, deskundologieën en politieken 
hun spel spelen op de grasmat van het steeds ouder worden?

1 John Adams (1953) is een Amerikaanse componist en dirigent. Luister: 7 https://www.google.
nl/?gfe_rd=cr&ei=uaRxWeK2PJPSXtOvtsgC#q=john+adams+composer+youtube.
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Natuurlijk wel als de afwijkers van de heersende gezondheids- en participatie- 
ideologie zich met luide, wellicht theatrale stem afwenden van de intenties van  
professionals en leken (onder wie naasten). Niet als we kijken naar de mainstream 
wetenschaps-, expert- en politieke vertogen.

Een zorgverlener die de relatie tussen aanbieder en ontvanger centraal zegt 
te stellen, heeft de dure plicht om ook datgene wat vanuit het gebruikersperspec-
tief afkomstig is, maar dat hem op basis van het expertperspectief onwelgeval-
lig is, te respecteren en het eigen gedrag daarop af te stemmen. Nog mooier voor 
het gebruikersperspectief zou het zijn als de gelegenheid van een aan de expert-
kennis onwelgevallig ervaringsspreken, inherent wordt aan de expertkennis. Dus 
dat de expertkennis de gelegenheid aan de gebruiker biedt om een ander stand-
punt te hebben dan de deskundologieën includeren. Een dergelijke handelwijze 
is nauwelijks terug te vinden in de werelden van wetenschappen en deskundolo-
gieën binnen de sectoren zorg en welzijn. Afzien van mogelijke professionele (deel)
handelingen heeft enige ruimte als de deskundige kan worden overtuigd van de 
mening dat die professionele deelhandeling geen zin heeft in het productieproces 
van gezondheid (zorg) en welbevinden (welzijn). Maar het oog voor de mens die 
weloverwogen niet oud wil worden, het oog voor de andere kant van het ‘bijna 
iedereen’ laat zich wellicht adequaat diagnosticeren als strabisme-amblyopie.

We leggen ons oor kort te luister bij enkele ooglapjes in de sfeer van kunst en 
sociale geografie, met het doel de adequate, evidence- en practice-behandeling van 
het luie oog door scheelzien.

Kunst

Grensoverschrijdingen in de vorm van ‘versmelting’ (fusion) of ‘vermenging’ 
 (crossover) zetten hetgeen de mensen meestal doen (conventies) ontdaan van 
omhulsels en genaakbaar in de spotlight.

Zo laat de Turks-Cypriotische kunstenaar en modeontwerper Hussein Chalayan  
zich in zijn werk leiden door wat er in de wereld gebeurt en wat hem persoon-
lijk bezighoudt [3]. Het aloude begrip ‘politiek en maatschappelijk engagement’  
wordt door Chalayan overtuigend gepraktiseerd. Met de combinatie van westerse 
en niet-westerse elementen betreedt de ontwerper Chalayan een niemandsland 
tussen modevormgeving, kunst, geschiedenis, culturele antropologie, architectuur, 
filosofie en technologie, waarin een smeltkroes van afzetmarkten, media, discour-
sen en culturen heersen. Gehechtheid aan huiselijkheid, een troostrijk toevluchts-
oord en een plek creëren in de holte horen voor Chalayan naadloos bij elkaar. 
Enkele voorbeelden van zijn werk zijn:
5 een designjasje van papier met op de revers het par avion-stempel, dat 

 Chalayan herontwierp tot een met de post verzendbare envelop die kan  
worden opengevouwen tot een jurkje;

5 een zwart leren japon met een gewatteerde kraag als hoofdsteun om de natuur-
lijke aanleg van het menselijk lichaam voor snelheid te verbeelden;

5 zakken op een kledingstuk in de vorm van bezittingen als resultaat van de 
doordenking van de verhouding tussen architectuur en mode.
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Grensoverschrijdingen die een leugen als waarheid of een waarheid als leugen defi-
niëren, zijn hooguit verontrustend, veelal een elitair om aandacht bedelend marke-
tingtrucje. Daar versmelt of vermengt niets; daar is geen genaakbare werking van 
het ene op het andere. Een voorbeeld.

Voorbeeld
De tentoonstelling van Damien Hirst in Venetië toont de leugen van de boven 
water gehaalde inboedel van een schip dat 2.000 jaar geleden in de Indische 
Oceaan zou zijn gezonken. Het hele verhaal van de ideeënmachine Hirst is 
grotesk en fictief, inclusief de gigantische beelden en de getoonde voorwerpen. 
Op verschillende quasi serieuze films en stills is de illusie te zien hoe duikers op 
de bodem van de oceaan beelden ontdekken en ze vervolgens aan boord van 
een schip takelen.

Het gaat Hirst om de verkoop; de expositie is een verkooptentoonstelling voor 
de vaste Hirstverzamelaars [4]. Een recensent kan er wellicht nog uitpersen dat 
Damien Hirst slechts commentaar levert en dat dat zijn artistieke verdienste is; het 
blijkt desalniettemin een miljoenendansje.

In schril contrast met de verbeelde tweedeling waarheid-illusie bij Hirst staat 
Frigga Asraaf die, naar eigen zeggen, is opgeëist door de voorchristelijke opper-
god Wodan. Sindsdien is ze hogepriester van de natuurreligie Ásatrú, een vorm 
van hedendaags paganisme. Asraaf groet de bomen, de rivier, de planten en de ste-
nen. Zij hebben een ander bewustzijn dan de mensen. Ze scheldt regelmatig op de 
goden en vloekt ze stijf. Ook het bidden is fijn, want dan roept ze de goden aan en  
gooit eruit wat haar dwarszit. Jarenlang zat Asraaf gevangen in haar lichaam en 
was ze arbeidsongeschikt. Dankzij haar religie heeft ze haar geluk en gezondheid 
weer teruggevonden en werd het rustig in haar hoofd. Haar heidense geloof is voor 
Asraaf een vorm van therapie. Het dagelijkse en haar geloof zijn bij Asraaf versmol-
ten tot één: haar gezondheid en haar gelukbevorderend spiritueel leven. Daar kan 
geen dokter tegenop [5].

Sociale geografie

De gescheiden werelden van bewoners en professionals zijn een handicap voor suc-
cesvolle stedelijke transformaties [6]. Een strak vormgegeven en keurig aangelegd  
stadspark krijgt altijd van die hinderlijke kaal gelopen paadjes. Mensen houden 
zich zelden aan de geplande looppaden, alle wetenschappelijke en deskundolo-
gische vooronderzoeken naar wandel- en doorkruisingspatronen ten spijt. Ook bord -
jes langs de looppaden met het opschrift ‘Niet betreden’ of ‘Verboden te BBQ-en’  
hebben een zeer bescheiden zeggingskracht. Voorschriften zijn er om na te komen 
én somtijds te overtreden, zegt het ervaringsspreken.

Als professionele stadsplanners, bestuurders, architecten en stedenbouwers 
de wereld van de gebruikers niet of onvoldoende kennen, niet begrijpen hoe het 
dagelijkse werkt en het handelen van de gebruikers niet faciliteren, kunnen zij geen 

Sociale geografie
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gewaardeerde dienstverleners zijn. Het tot mislukken gedoemd beleid van de lokale 
overheid is in vele gedaanten traceerbaar en (getuige het programma: ‘Weggegooid 
Geld’) een tv-waardig onderwerp.

Zouden bijvoorbeeld de ‘uitdagingen’ van therapietrouw en het door mondige 
patiënten ervaren ongemak over sommige medische adviezen iets kunnen leren 
van het sociaal-geografisch inzicht dat de scheiding van werelden een handicap is 
voor transformaties?2

Ervaringsspreken

Als medisch onderzoekers nog even hun best willen/kunnen/mogen doen en  
daartoe voldoende financiële middelen ter beschikking hebben, krijgen ze de 
meeste ziektebeelden met genmedische optimalisering vast wel onder de knie. Dat 
is het welhaast collectief en uniform verlangen van burgers, politici en de artsen 
zelf. Bijna iedereen wil nou eenmaal zo lang mogelijk leven en stokoud worden, 
zonder noemenswaardig ongemak. Een enkele nihilistische tegendenker zoals 
Peter Sloterdijk spreekt van ‘een elitaire nieuwe teelt van de mensensoort’ [7]. 
Maar die kwalificering is zeker niet algemeen aanvaard. Bestaat de kernbelofte van  
de medische rationaliteit die ten grondslag ligt aan het medisch vertoog, uit de 
voortgaande productie van voorwaardelijkheden van een gelukkig leven (whatever 
it may be), zonder enige vorm van last?

Op welke manier kunnen we een grens trekken tussen de legitieme, individu-
ele, genmedische optimalisering en de illegitieme biopolitiek [8]? Daarvoor zullen 
we als eerste stap het ervaren wederom tot spreken moeten brengen en dat erva-
ringsspreken tot vernieuwende ‘public knowledge’ gaan transformeren, zonder 
bemiddeling vanuit de dominante wetenschappelijke en deskundologische kaders. 
Pas daarna zijn de verschillende vertogen evenwaardig naast elkaar te leggen en in 
samenhang tot beleid te doordenken. Door een ruimte te creëren tussen de diversi-
teit aan vertogen, de ‘tussenruimte’ én het ervaringsspreken zo te ontwikkelen dat 
het evenwaardig aan andere vertogen z’n zegje kan doen in die tussenruimte, ont-
staat de gelegenheid tot fusion en crossovers. In dat ‘tussen’ kunnen belangen en ver-
langens enerzijds en doelen en ambities anderzijds elkaar bevruchten én in toom 
houden [9]. Én in toom houden; immers, de mondige patiënten, babyboomers en 
internetgebruikers schikken zich steeds minder naar een ouderwetse notabele.

Het laatste woord op microniveau behoort in het huidige tijdgewricht toe aan 
de ervaring. Het meso- en macroniveau dienen het gecollectiveerde ervaringsspre-
ken, in al zijn verscheidenheid. Dat wil zeggen: op een pluralistische manier; met 
oog voor alle standpunten en meningen die respect verdienen. De weging van de 
mate van respect is een cultureel-politieke kwestie, geen medische.

2 De Amerikaanse schrijver, activist en blogger David Bollier richt zich op de herovering van de 
publieke ruimten, het begrijpen van de wijze waarop digitale technologieën de democratische  
structuren wijzigen, de strijd tegen uitwassen van intellectuele eigendomsrechten, het  
versterken van de rechten van de consument en het promoten van burgeractivisme. Als  
het medisch denken en handelen zich van binnenuit op grond van het ervaringsspreken  
bij de eigen haren wil gaan pakken, is het werk van David Bollier een inspirerende bron.  
Zie: 7 http://www.bollier.org/.

http://www.bollier.org/
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Uitsmijter

Als een dokter het dagelijks leven van de patiënt als uitgangspunt neemt, wordt de 
productie van gezondheid en welbevinden een vorm van culturele politiek, waarin 
het productieproces van gezondheid en welbevinden niet alleen gaat over de aspec-
ten die zijn verzameld in het medisch vertoog, maar ook over het ervaringsspre-
ken op basis waarvan beelden, verhalen, symbolen en (rituele) handelingen zijn te 
detecteren, die worden ingezet om het productieproces van gezondheid en welbe-
vinden in beeld te krijgen, te (re)organiseren en wederom toe te eigenen.

Wat er met de dokter is gebeurd?

De dokter als sangoma is de kruidenkenner en bemiddelaar tussen mens en 
geestenwereld.
5 Een traditionele geneesheer is de hoeder der gezondheid, opgevat als afwezigheid 

van ziekten.
5 Een goede, moderne dokter is een reiziger tussen mogelijkheden en kansen op 

optimale gezondheid.
5 Een uitstekende, bijdetijdse dokter is een dienstbare migrant, die als 

 gemankeerde kenniswerker weet te bricoleren ( = samenknutselen)  
met het ervaringsspreken [10].

Spreekkamers, universiteiten, kenniscentra, pilots en ‘labs’ kunnen ideale ‘tussen-
ruimten’ zijn; vrijgelaten plekken waar innovatieve slagen3 [11] worden gemaakt 
dankzij hun geheime geografieën [12]. Op dergelijke plekken kunnen belangheb-
benden met elkaar naar beste weten en vermogen bijdetijdse verbindingen knut-
selen, waarmee Apollo de Genezer, Asklepios, Hygieia, Panakeia en ook de godin 
van het verlangen Agave en die van de transformatie Circe zich niet (meer) bezig 
hoeven te houden.
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Veel van de bijdragen aan dit boek ademen een zekere desillusie. Teleurstelling, 
ontgoocheling. Soms zozeer dat jonge mensen expliciet wordt aangeraden om er 
überhaupt niet aan te beginnen (Bree, 7 H. 12). Waarom komen dokters niet in 
opstand, vraagt Jan Rotmans zich af [1]. Goede vraag. Waarom staat de jeugdpsy-
chiater uit Spijkenisse dag in dag uit om half vijf ’s morgens op? In een poging om 
zo veel mogelijk de schade te beperken van de bezuiniging die gepaard ging met de 
overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten [2]. Het lijkt wel alsof dokters ver-
geten zijn hoe ze in verzet moeten komen.

De filosoof-activist Srecko Horvat en de cultuurhistorica Eva Rovers formu-
leerden een aantal uitgangspunten voor effectief verzet voor iedereen die verande-
ring wil maar niet goed weet waar te beginnen [3]. Deze omvatten onder meer:
5 Besef eerst dat het anders kan.
5 Zet vervolgens kleine stappen.
5 Zoek daarna naar verbinding.
5 Pleit steeds voor universele verandering. Kom in beweging. Niet enkel voor 

jezelf, maar ook en vooral voor anderen. Wees inclusief.
5 Wees zo nodig constructief ongehoorzaam. We moeten niet alleen laten horen 

wat we niet willen, we moeten ook duidelijk zijn in wat we wel zouden willen.

In deze bundel zijn door de verschillende auteurs tal van suggesties gedaan die tot 
deze uitgangspunten te herleiden zijn.

Beseffen dat het anders kan: imperfectie in de geneeskunde

Niet het downsyndroom, maar de wijze waarop erover wordt gesproken maakt het 
opvoeden van een kind met Down zwaarder, betoogt Alistair Niemeijer, universi-
tair docent zorgethiek en vader van een zoontje met downsyndroom. Hij beklaagt 
zich in het NRC Handelsblad over de eenzijdige artikelen over downsyndroom  
(o.a. ‘Het downsyndroom als teken van armoe’) die bijdragen aan een milieu dat 
onvolkomenheden steeds minder accepteert, een maatschappij die steeds intole-
ranter lijkt te worden voor imperfectie [4]. “Wellicht zouden we beter af zijn zon-
der dergelijke intolerantie en volgens mij is dat laatste de werkelijke armoe.”

Ook doofheid, in welke vorm dan ook, is medisch gezien een imperfectie, een 
ziekte. Voor een groot deel van de dovengemeenschap evenwel is met name pre-
linguale doofheid een eigenschap, een variatie met eigen gebarentaal, cultuur en 
traditie (Hoek & Aydin, 7 H. 18). Voor deze prelinguaal dove mensen is doofheid 
geen ziekte, zeker niet een die genezen moet worden. De medische intolerantie 
voor imperfectie definieert en creëert ziekten en zieken. Hang naar perfectie is zelfs 
een ziekmakend verschijnsel geworden. De medische intolerantie voor imperfectie 
heeft op deze wijze een prijs. Het leidt tot tunnelvisie. We zijn namelijk altijd min-
stens een beetje kapot (Haring, 7 H. 13) en dus imperfect. De drang naar perfectie 
die de mens eerder vangt dan bevrijdt (Thije & Esche, 7 H. 29) gijzelt de genees-
kunde. De tunnel van het gevecht van de strijd ‘tegen’.

De drang naar perfectie blokkeert goede zorg door mensen bang te maken 
voor het imperfecte en voorkomt dat patiënt en arts samen, zij aan zij, op zoek 
gaan naar een optimaal ermee leren om te gaan. Deze zoektocht is meestal ver 
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verwijderd van de illusie van de totale genezing en maakbaarheid, althans voor 
chronische ziekten. In plaats van uitsluitend een strijd tegen imperfectie te voeren 
kunnen we samen met de mens die de patiënt is op zoek naar gezondheid, vitaliteit 
en vrijheid. Eerder naast de patiënt, dan tegenover de ziekte, vooral bij chronisch 
zieken. Dat kan door slow medicine, door aandacht voor het lijden van de patiënt 
(Schretlen, 7 H. 7), door dapper te zijn (Meijman & Valkenburg, 7 H. 4), door toe-
gewijde aandacht (Kruijff, 7 H. 5), door te beseffen dat het lijf altijd minstens een 
beetje kapot is (Haring, 7 H. 13), door voldoende elasticiteit om de nieuwe rollen 
blijmoedig te accepteren (Bos, 7 H. 2), door op de werkvloer in de concrete ont-
moeting op zoek te gaan naar een nieuwe manier van denken (Dongen, 7 H. 19), 
door te beseffen dat we over onze gezondheid hebben leren praten in de abstracte, 
globale, anonieme en instrumentele woorden (Bransen, 7 H. 15), door aandacht 
voor waarden in de zorg (Lombarts, 7 H. 14), door aandacht voor het goede en het 
schone naast het ware (Bree, 7 H. 12), door aandacht voor de spirituele dimensie 
(Vissers, 7 H. 16), door open te staan voor de patiënt en tegelijk contact te houden  
met jezelf (Glas, 7 H. 17), door practical wisdom (Hilders, 7 H. 21), door minder 
 aanbod gedreven te zijn (Westendorp, 7 H. 27), door samen met de patiënt een 
herstelgericht of palliatief beleid te kiezen (Olde Rikkert, 7 H. 22), door klinisch 
en kunstzinnig redeneren te combineren (Meijering & Wiel, 7 H. 28), door de prijs 
van de lineaire perfectie te beseffen op zoek naar een ruimte om te veranderen op 
een manier die we ons nog niet kunnen voorstellen (Thije & Esche, 7 H. 29), door 
naar beste weten en vermogen bijdetijdse verbindingen te knutselen (Rebergen,  
7 H. 30), door een deconstruerende houding (Keij, 7 H. 23), door een stoïcijnse 
levenshouding te ontwikkelen (Reijen, 7 H. 24), door moreel beraad en een dialoog 
over deugden (Kole, 7 H. 25) door eenvoudig luisteren (Desmet, 7 H. 26).

Kunstenaars, ontwerpers en schrijvers kunnen een belangrijke rol vervullen 
om ons te laten inzien dat dingen anders kunnen. Michael Ondaatje over fictie [5]: 
“It’s why you create characters. So you can argue with yourself.” Meg Rosoff sluit 
daarbij aan: “[…] without stories we are trapped in a static version of ourself” [5]. 
Kunstenaars, ontwerpers en schrijvers kunnen ons helpen blokkerende beelden te 
ontdekken en te ontmaskeren. Ze kunnen beweging creëeren. Het is in de onbe-
weeglijkheid dat het dominante verhaal verwordt tot de mythe van de ‘waarheid’.

We noemen nog één voorbeeld. In zijn boek Het Gordijn laat Kader Abdolah 
zien dat dementie niet alleen maar een vloek hoeft te zijn [6]. In een interview in 
Trouw licht hij toe: “Mijn moeder wordt dement […]. Ze haalt werkelijkheid en fic-
tie de hele tijd door elkaar […]. Als je meegaat in die dementie, in die mysterieuze 
werkelijkheid, dan kun je iemand daarin begeleiden […]. Ik heb gezien hoe je de 
ouderdom kunt aannemen en er het hoofd voor kunt buigen […]. Ik vond het een 
geschenk om deze fase met mijn moeder te mogen meemaken […]. Het heeft mij 
veel zachter gemaakt.” Laura van Baars: Vandaar dit boek [7].

Wij willen hiermee niet suggereren dat dementie een feest is. We willen het 
drama dat deze ziekte ook kan betekenen geenszins ontkennen. Wat we wel 
onderschrijven, is dat dementie niet uitsluitend en alleen maar een diepe ellende 
hoeft te betekenen. Kader Abdolah laat ons inzien dat er een andere manier kan 
zijn om tegen dementie aan te kijken. Hij leert ons zien dat het mogelijk is om te 
leren omgaan met ouderdom en dementie tussen de illusie van medicamenteuze 
 genezing en de verlammende angst voor demente aftakeling.

Beseffen dat het anders kan: imperfectie in de geneeskunde
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Zet vervolgens kleine stappen

In dat opzicht zouden we willen pleiten voor meer (tussen)ruimte (Rebergen, 
7 H. 30) om te experimenteren en om te ‘spelen’: dingen doen zonder vooropgezet 
plan en doel (abductie, zie Meijering & Wiel, 7 H. 28), weg van het instrumentele 
denken. Hoe zou patiëntenzorg er in een concrete context uit kunnen zien  wanneer 
we – beseffend dat we altijd minstens een beetje kapot zijn (Haring, 7 H. 13) – 
onvolmaaktheid meer leren verdragen en niet louter bestrijden?

Zoek daarna verbinding

De onverdraagzaamheid voor onvolmaaktheid is breder dan de geneeskunde. 
Facebook heeft geen dislike-button. De Koreaans-Duitse filosoof Byung-Chul Han: 
“De positieve samenleving vermijdt zelfs de schijn van negativiteit, want dat zou de 
communicatie maar doen stokken. Waarde wordt alleen afgemeten aan de kwanti-
teit en het tempo van informatie-uitwisseling” [8].

Door het positieve zappen zijn we bezig met een extreme make-over van de  
mens: we verleren hoe we moeten omgaan met imperfectie, met broosheid,  
eindigheid, leed en verdriet. Over onze eigen gezondheid hebben we leren praten 
in abstracte, globale, anonieme en instrumentele woorden wat ons vervreemdt 
van onszelf, onze gezondheid en de gezondheidszorg (Bransen, 7 H. 15). Onlangs 
 vertelde een Google-medewerker ons: “We mapped the world, and now we are going 
to map health.” Vraag is wat voor health dat gaat worden en of ermee te leven is. 
Voor ons is wel zeker dat het leidt tot een tunnel-health en inderdaad een extreme 
make-over van de mens. De Google-bril is niet in productie genomen. Dat was niet 
meer nodig, we zien de wereld al door de Google-bril.

Pleit steeds voor universele verandering

Kom in beweging (Meijman & Valkenburg, 7 H. 4), niet enkel voor jezelf, maar 
ook en vooral voor anderen (Leistikow & Diemen, 7 H. 3). Wees inclusief (Desmet, 
7 H. 26). Dit vergt dat ideeën voor verbetering van de zorg getoetst worden aan 
hun consequenties voor alle partijen (Hilders, 7 H. 21). Ambitie en verandering 
met behoud van verbinding met alle partijen, maar tevens mag de verbinding 
niet zo knellen dat de verandering gesmoord wordt. Zoals Tusk aangaf: “Eenheid 
mag geen excuus worden voor stagnatie, maar tegelijkertijd mag ambitie niet tot 
 verdeeldheid leiden” [9].

Wees zo nodig constructief ongehoorzaam

We moeten niet alleen laten horen wat we niet willen, we moeten ook duidelijk 
zijn in wat we wel zouden willen. Dat vergt een nieuw en inspirerend verhaal van 
de geneeskunde. Hierin worden we mogelijk gehinderd, aldus de Franse presi-
dent Emmanuel Macron, door het postmodernisme. Dat was “het ergste dat onze  
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democratieën ooit kon overkomen. Het is geen goed idee geweest om alle grote 
verhalen te deconstrueren, kapot te maken. Hierdoor is het vertrouwen in alles 
en iedereen verdampt”, zo verwoordde Bas Heijne in het NRC Handelsblad in 
 ‘Heldendom’ [10].

Het verhaal hoeft, aldus Bas Heijne, niet megalomaan te zijn, niet groots 
en meeslepend. Maar geen verhaal is in deze tijd geen optie. Volgens sommigen 
spreken de getallen, de data, voor zich. Dat ‘spreken’ is dan wel een selectief spre-
ken, een beperkt verhaal. Want met data, ook met big data kun je tellen, maar niet 
ver-tellen. Richting ontbreekt, dat wil zeggen: zin- en betekenis. Kwantitatief stape-
len geeft nog geen kwaliteit. Informatie nemen we ter kennis aan, maar deze kennis 
is nog geen inzicht. Opnieuw de filosoof Han: “De klotsende informatiestroom, die 
overmaat aan positiviteit, manifesteert zich als lawaai … Zonder negatieve tegen-
kracht resteert ons alleen het gelijke. De geest – een woord dat van oorsprong 
‘onrust’ betekent – heeft aan die negativiteit zijn leven en zijn levendigheid te 
 danken” [8].

Veel data, of een verzameling ‘weetjes’ geeft nog geen inzicht of waarheid. We 
weten steeds meer, maar lijken er steeds minder van te begrijpen. We komen steeds 
meer aan de weet over ons brein, volgens sommigen zijn we zelfs ons brein, maar 
we trekken ons vooral terug binnen onze wetenschappelijke discipline of lijken 
toch vooral te verdwalen in het niemandsland tussen natuur- en menswetenschap-
pen. Juist met de huidige informatiezondvloed hebben we naast verhalen en data, 
vooral verhalen en theorieën nodig. Theorieën en inzichten, aldus Han “waaraan 
een ervaring voorafgaat, kan al wat was doen instorten en iets totaal anders een 
nieuw begin schenken” [8].

In 2010 hield de emeritus hoogleraar en leverarts Solko Schalm een pleidooi 
voor de theoretische geneeskunde, net als er in de natuurkunde de theoretische 
natuurkunde bestaat. Hij zag dat gedurende zijn carrière grote theorieën op de ach-
tergrond raakten en pleitte voor de studie van het brede overzicht en theoretische 
integratie. “De elementen van rust, nadenken over je vak en de acceptatie dat je 
vaak mis zit, mis ik. … Nu ben ik wel voorstander van studie van de grote concep-
ten, maar als klinisch onderzoeker heb ik mij indertijd te veel op de details en de 
hypes gericht” [11].

Voor een nieuw verhaal, een nieuwe theorie, een nieuwe oriëntatie in de zorg, 
zijn diverse suggesties gedaan. Eén suggestie willen wij hier nog toevoegen: het 
begrip capability, ontwikkeld door Amartya Sen [12]. Met capability doelt Sen op 
de vrijheid die mensen hebben, de ruimte om zich te ontwikkelen, deel te nemen 
en bij te dragen aan zaken die het leven waardevol maken. Te denken valt aan 
vriendschap, aan spel, aan kennis en ambacht en aan schoonheid kunnen ervaren 
en scheppen. Gezondheidsproblemen kunnen de ontwikkeling van dergelijke capa-
bility geweldig in de weg staan. Bijvoorbeeld omdat ze ertoe leiden dat we maar 
heel kort leven of omdat ons leven wordt beheerst door angst, neerslachtigheid, 
waanvoorstellingen, wantrouwen, onvermogen belangstelling op te brengen voor 
wat dan ook of pijn. Of doordat gezondheidsproblemen ons denkvermogen aan-
tasten, of de ontwikkeling van taal, of ons vermogen om ons vrijelijk en zonder 
schaamte te begeven in de openbare ruimte. Gezondheidszorg kan op een indruk-
wekkende en ongekende manier helpen dit te voorkomen of te verminderen en 
daarbij mensen helpen hun capability te herstellen. Daar ontleent gezondheidszorg 
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zijn waarde aan. Daar ontlenen degenen die werkzaam zijn in de zorg (niet alleen 
dokters) hun motivatie, hun voldoening en, uiteraard, ook soms hun frustratie aan 
als dit niet goed lijkt te lukken. Het capabilitybegrip kan zorgen voor een herwaar-
dering van zorg, voor een nieuw perspectief, een nieuw ijkpunt. Laten we proberen 
zo’n herijking van de zorg uit te voeren: waar is het ons om begonnen, wat maakt 
gezondheidszorg van onschatbare waarde? Het zou kunnen zijn dat we dan moeten 
constateren dat bepaalde zorg soms zijn doel voorbijschiet en dat vergt herbezin-
ning op de vraag of die zorg op die manier gehandhaafd moet worden. Het vergt 
ook dat in die gevallen waar gezondheidszorg een belangrijke bijdrage levert aan 
bescherming, ontwikkeling of herstel van capability, de waarde hiervan onderkend 
wordt en dat de voorwaarden worden gecreëerd om dit herstel mogelijk te maken. 
Kortom, dit opent de weg naar een wezenlijke heroriëntatie op de waarde van zorg, 
als antwoord op de oplopende druk en verontwaardiging die deze situatie heeft 
veroorzaakt en waarvan dit boek getuigt.

Dit boek is niet het einde maar een begin, we zeggen niet hoe het anders moet 
maar geven richting aan hoe het anders kan. Het is een uitnodiging, de inspiratie 
tot een breed gesprek over een rijkere geneeskunde, zowel voor de patiënt als voor 
de hulpverlener. Een geneeskunde waarin het goed(e) te leven is.
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