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COLUMN

Gonn ten Haaft
Elke patiënt is anders
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Elke patiënt is anders. Hoe vaak heb ik
die zin niet gelezen en gehoord. En hoe
vaak heb ik die zin ook niet zelf gezegd, en
in artikelen gebruikt. Het is een zin die ik
heel belangrijk vind, en waar ik ook heilig
in geloof: elke patiënt is anders! Dokters,
verpleegkundigen, verzorgenden, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, denk daar nou eens aan: besef dat
elke man, vrouw een ‘eigen’ achtergrond
heeft, en (dus ook) eigen wensen, voorkeuren en opinies.

Gonny ten Haaft is
freelance zorgjournalist
en schrijfster van het boek
Dokter is ziek, als patiënt zie je
hoe zorg anders kan
(www.dokterisziek.nl)

Des te schokkender vond ik het toen ik
mezelf betrapte op een vooroordeel bij
het lezen van een interview in de NRC.
In deze krant vertelt de nu 45-jarige
Bernhard van Oranje, zoon van Pieter
van Vollenhove, over de moeilijke periode
in zijn leven toen plotseling bleek dat hij
lymfeklierkanker had. Op de vraag van de
journalist of hij zich tijdens zijn behandeling in lymfeklierkanker had verdiept,
antwoordt prins Bernhard: ‘Nee, ik heb de
ziekte niet één keer gegoogled.’
Mijn mond viel open van verbazing. Het
gaat hier over een volwassen, hoogopgeleide man, die weet hoe internet werkt
en die – als prins – toegang heeft tot elke
bron die je je maar kunt bedenken. En zo’n
man heeft zich niet in zijn ziekte verdiept?
Prins Bernhard zou niet één keer hebben
gesurft, niet één keer het woord lymfeklierkanker in een zoekbalk hebben ingevuld?
Zelf zoek ik regelmatig naar informatie
over lichte en ernstige aandoeningen
op internet. Alleen al thuisarts.nl en
kiesbeter.nl zijn handige bronnen, waar ik
regelmatig echt iets aan heb. Bovendien:
tegenwoordig wordt toch van patiënten
verwacht dat ze zich op een consult met
een arts of verpleegkundige voorbereiden?
Vooroordeel
Maar daar bleek ik dus toch een vooroordeel te hebben. Waar ik verwachtte dat
elke hoogopgeleide, mondige patiënt op
zoek gaat naar informatie over zijn ziekte,
vertelt prins Bernhard dat hij niet één
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keer gegoogled heeft. Helaas blijkt mijn
vooroordeel ook nog eens hardnekkig,
want tijdens het schrijven van mijn boek
Dokter is ziek trof het mij ook al dat lang
niet alle hoogopgeleide, mondige, zieke
hulpverleners zich in hun ziekte verdiepen. Een goed voorbeeld vormde toen een
arts én ziekenhuisbestuurder, die in dit
boek bekent dat hij alle kansberekeningen
die hij van zijn dokter kreeg, na een paar
minuten had weggelegd. Ook later, vertelde deze arts, heeft hij nooit meer naar
deze of andere statistieken over darmkanker gekeken. ‘Je kijkt naar de allerbeste
prognose, die was in mijn geval twee derde
kans dat ik het zou redden, en naar de
allerslechtste, in mijn geval een derde kans
om het te redden. Wat heb je eraan om dat
te weten?’ Uiteindelijk, zegt deze arts, is de
werkelijkheid slechts in twee gevallen te
vatten. Je overleeft het, of je overleeft het
niet. In het NRC-artikel geeft prins
Bernhard een vergelijkbare uitleg. ‘Wat
moest ik met die informatie?’
Dit zijn leerzame woorden, voor mij en
voor mensen die dagelijks met patiënten
werken. Er zijn mensen die geen informatie willen, of die op sommige momenten
geen informatie willen. Of die over één
kwaal wel iets willen weten, maar over
een andere juist niet. Er zit dus maar één
ding op: vraag aan een patiënt waar hij
behoefte aan heeft, ook als het om informatie gaat.
Elke patiënt is anders … Ik weet dat in
opleidingen vaak wordt verteld dat je dit
als zorgverlener goed moet beseffen, en
dat je in elk geval moet proberen om de
zorg zó te verlenen dat je er zelf – gesteld
dat jíj die die patiënt zou zijn – tevreden
mee zou zijn. Aan deze laatste tip ben
ik steeds meer gaan twijfelen: neem je
dan niet te veel jezelf als uitgangspunt,
inclusief die eigen vooroordelen? Zelf zou
ik die informatie bijvoorbeeld gaan zoeken
- prins Bernhard en vele anderen niet.

NUMMER 1 - 2016

21

