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Ook als u niet zelf aktief wilt zijn in
het Verbond maar wel sympathi-
seert met de doelstellingen. bent u
zeker welkom. Want door uw lid-
maatschap steunt u een organisatie
die het mede mogelijk maakt dat
humanistische waarden als vrij.
heid. gelijkwaardigheid en ver-
draagzaamheid verdedigd kunnen
worden.

Het tijdschrift de "Humanist" biedt
u maandelijks een humanistische
kijk op aktuele zaken en houdt u op
de hoogte van het reilen en zeilen
van de humanistische beweging.
Ook besteedt het blad veel aan-
dacht aan levensbeschouwelijke
onderwerpen in het algemeen. Re.
gelmatig verschijnen er speciale
themanummers.

langrijker. Het HV probeert daar-
voor alle krachten te bundelen.

Daarnaast kan het HV voor u een
bron van inspiratie zijn. Omdat het
humanisme geen dogma's kent. is
het belangrijk zich voortdurend te
bezinnen op hoe men in het leven
wil staan.

Zowil het HVeen voortrekker zijn in
de samenleving. maar ook een ont-
moetingsplaats waar je iets van el-
kaar kunt opsteken. Eneen centrum
van bezinning van waaruit infor.
matie wordt gegeven. diskussies
worden gestimuleerd en hulp wordt
geboden. Dat gebeurt door middel
van radio. en televisie-uitzendin-
gen. publikaties. gespreksgroepen.
thema.weekenden. lezingen en an-
dere aktiviteiten.
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Vanuit het HVwordt gewerkt aan de
humanisering van de samenleving.
Zokomt het HVer voor op dat huma-
nistische waarden als verdraag-
zaamheid. verbondenheid en per-
soonlijke vrijheid genoeg ruimte
krijgen in onze toch pluriforme
maatschappij. Bevoogding en ze-
denmeesterij liggen altijd weer op
de loer. Als mensen zich laten lei.
den door dogma' 5 en taboes. wordt
ook het bieden van tegenwicht be-

Het humanisme gaat er vanuit dat
de mens niet alle weet van het le-
ven en de wereld kan hebben. Daar-
om moeten we ook niet zoeken naar
onvindbare antwoorden. het is aan
de mens zelf om te bepalen hoe in
het leven te staan.
Het leven wordt door humanisten
dan ook niet bij voorbaat zinvol of
zinloos geacht. Door ons doen of la-
ten. door de keuzes die we maken.
geeft de mens er zelf betekenis aan.
Daarbij gaat het humanisme er
vanuit dat we binnen de grenzen
van onze menselijke vermogens
veel kunnen begrijpen en aan-
voelen.
Zo'n twee miljoen volwassen Ne-
derlanders (23%) herkennen in het
humanisme ook hun eigen ideeën.
De meeste mensen staan er echter
niet zo bij stil. Zij vinden hun kijk op
het leven min of meer vanzelfspre-
kend. Maar vaak - nogal eens als zij
worden gekonfronteerd met de
vraag naar de zin van alles - is er
iets van herkenning en gaan ze zich
ook humanistisch voelen.
Zo spontaan als dat soms klikt. zo
groot is vaak de aarzeling om dan
ook lid te worden van het Humanis-
tisch Verbond. Aan één kant is dat
wel verklaarbaar. Eeuwenlang
werd ieders overtuiging ingelijfd
bij instituten. Maar er is ook een
andere kant die de aarzeling zou
moeten wegnemen. Want een orga-
nisatie als het HV helpt mee rich-
ting te geven aan een samenleving
die in beweging is. En samen kun je
nou eenmaal meer ten goede veran-
deren dan in je eentje.



WE HEBBEN LEREN
KNIPPEN IN DE

SAMENHANG TUSSEN
LICHAAM EN GEEST

Vroeger. zo'n dertig. veertig jaar geleden was het nog mogelijk om louter
en alleen lichamelijk ziek te zijn. Wie reuma had. wist dat zijn bollen en
gewrichten niet deugden. En wie getroffen werd door een hartinfarct. had
dus een minder sterk hart. Niet dat deze puur lichamelijke benadering ook
betekende dat ziek-zijn vroeger eenvoudiger was. Zeker niet. Wel was
ziekte iets wat je overkwam. Ie had er zelf geen debet aan en je beschikte
evenmin over de mogelijkheden je er tegen te weren.
Maar ook toen was er al een enkeling die anders dacht over ziek zijn. Prof.
J.J. Groen bijvoorbeeld was één van de eerste artsen in ons land die ervan
overtuigd was dat er verband bestaat tussen ziekte en zieke. Als internist
behandelde hij dan ook niet de ziekte. maar de zieke mens. Zijn theorieën
zijn inmiddels enigszins achterhaald. maar toch kan Groen nog altijd
worden beschouwd als een baanbreker op het gebied van de psychosoma-
tische geneeskunde.
Prof. dr. L.I. Menges. hoogleraar gedragswetenschappen aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam. vindt psychosomatiek een afschuwelijke term.
Hij heeft het liever over 'integrale benadering'. Lichaam en geest zijn
geïntegreerd en er wordt dus uitgegaan van een samenhang tussen
fysieke en psychische faktoren .•• Helaas hebben wij in die samenhang
leren knippen: een stukje lichaam en een stukje geest. Dat zullen we weer
moeten afleren. Lichaam en geest zijn nu eenmaal onlosmakelijk met
elkaar verbonden." José Kiestra sprak met prof. Menges over hoe lichaam
en geest weer zijn te integreren en met name chronische ziekten beter
gehanteerd kunnen worden.

In de benadering van prof. Groen leek
het ofmensen met een bepaalde karok.
terstruktuur waren voorbestemd voor
bijvoorbeeld tuberculose. Als men niet
in staat bleek te zijn een ongelukkige
liefde te verwerken en zich in feite daar-
bij neerlegde, was de dreiging van de-
ze, destijds nog levensbedreigende
ziekte volgens Groen reëel aanwezig.
En van reuma-patiënten werd gezegd
dat het dwangmatige mensen zijn die
gevoelens sterk onderdrukken. Depres-
sieve binnenvetters, die een overdre-
ven vorm van behulpzaamheid aan de
dag leggen.
Je kunt je dan afvragen of reuma psy-
chisch is, zegt prof. Menges. "Ja, ant-
woordikdan, net zopsychisch als griep
of kiespijn. Ook als je griep of kiespijn
hebt, verdraag jeweinig van een ander.
Je leeft in een luciferdoosje. Grieppa.
tiënten kenmerken zich (zoals zovele
patiënten) door egocentriciteit, onvol.
doende sociale aanpassing en aggres-
siviteit. Maar ja, màg dat af en toe eens
als je je ziek voelt?"

De integrale geneeskunde, waarvan
prof.Menges een vurig pleitbezorger is,
benadrukt de eenheid van het menselij-
ke bestaan. Bijde behandeling van de
zieke mens zijn verschillende discipli-
nes betrokken. Elkvult het mozaïek met
zijneigen steentje in. Alleen zo kan het
mozaïek kompleet worden.
Ziek zijn en met name ernstig, chro-
nisch ziek zijn moet men leren.
Geen eenvoudige opgave, weet prof.
Menges. "Wanneer een mens wordt ge-
konfronteerdmet het feit, dat hij de rest
van zijn leven zal zijn opgezadeld met
een bepaalde ziekte, gaat hij in zijn
achteruit. Erkomteen periode van soci-
ale isolatie, die hem dikwijls wordt op-
gedrongen door zijn goedbedoelende
omgeving. Vande ene opde andere dag
is hij veranderd in een patiënt en als
patiënt tel je niet meer mee. Zo wordt
dat door hem zelf ervaren, maar de om-
geving werkt er aan mee. Vaak onbe-
wust, soms bewust. Als gezond mens
reageer je nu eenmaal ánders op een

EEN GESPREK MET
PROF. DR. L. J MENGES

door José Kiestra
6 Humanist dec. 198G/jan. 1987



Eenchronische zieke moet zichzelf blijven zien
als een volledig mens. Niet als een mens
waaraan iets mankeert, iets ontbreekt

ziekmens. Een extreem voorbeeld is de
reaktie op een patient met een huid-
ziekte. Zo'nziekte schrikt af; degene die
de ziekte heeft, wordt als onrein be-
schouwd. Ook kankerpatiënten worden
nog vaak zo benaderd. Voorde zeker-
heid krijgen ze maar geen hand - de
ziekte zóu besmettelijk kunnen zijn.
Dergelijke reakties bevorderen de iso-
latie van de patiënt. Worden door hem
ook als zodanig ervaren. En ziet
men de lichamelijk gehandicapte niet
ook als geestelijk gehandicapt? Ik ken
legio voorbeelden van een dergelijke
benadering.
Het allerbelangrijkste voor een chro-
nisch zieke is dan ookdat hij zichzelfzal
moeten blijven zien als een volledig
mens. Niet als een mens waaraan iets
mankeert, iets ontbreekt.
Iedere chronisch zieke heeft aanvanke-
lijk een periode. waarin hem dat niet
zal lukken. Door die periode moet hij
heen zien te komen. Daarbij kunnen an-
deren hem helpen. Bijvoorbeeld lotge-
noten die hij kan ontmoeten in een pa-
tiëntenvereniging .••

Verwijdering
Vande totale Nederlandse bevolking is
4% chronisch ziek. Van die 4% is 60%
jonger dan 4S jaar. Als we ervan uit-
gaan, dat ieder mens in zijnleven één of
meer naasten heeft, kunnen we zeggen
dat 12%van de Nederlandse bevolking
- dus ongeveer anderhalf miljoen men-
sen - dagelijks te maken heeft met de
beperkingen. die chronisch ziek zijn
met zich meebrengt.
Prof. Menges: ..Het hele gezinssysteem
wordt beïnvloed door de aanwezigheid
van een chronisch zieke. Hoe vaak ook
wordt beweerd dat een chronisch zieke
het gezinsverband hechter maakt of de
relatie tussen twee partners verrijkt en
verdiept, de ervaring leert dat het te-
gendeel waar is. Er treedt juist dikwijls
een verwijdering op - ook als er sprake
is van een ziekkind. Een(gezins-)relatie
wordt in een dergelijke situatie zwaar
op de proef gesteld. gevoelens van ja-
loezie en verwaarlozing duiken op.
Partners van chronisch zieken en ou-
ders van chronisch of ernstig zieke kin-
deren hebben dan ookeigen. specifieke
klachten. Ze hebben vaak last van ver-
moeidheid, zijn depressief en voelen
zich onzeker."
In de integrale benadering van de chro-
nisch zieke ligt de nadruk opde psycho-
sociale benadering. De omgeving van
de patiënt wordt als het ware meebe-
handeld. De partner en eventuele kin-
deren worden bij de behandeling be-
trokken. Vaak stelt die behandeling
medisch gezien niet zoveel meer voor.
De arts heeft op den duur al zijn kruit
verschoten: er rest alleen nog de half-
jaarlijkse kontrole, waarin het verloop
van de ziekte wordt bestudeerd en me-
dicijnen worden aangepast.
"Het is overigens opmerkelijk", zegt
prof. Menges, ••dat de aanwezigheid
van een chronisch zieke op den duur
een bepaald evenwicht binnen een ge-
zin of relatie veroorzaakt. Er ontstaat
een leefpatroon waarin alle betrokke-
nen zich aanpassen. Wanneer in zo'n
situatie de chronisch zieke overlijdt,
valt dat evenwicht weg. Er volgt dan

een periode van verwarring. waarin ge-
zocht moet worden naar een nieuw
evenwicht. Wanneer er sprake is van
een psychiatrische patiënt en deze
het gezin door opname ofoverlijden ver-
laat. gebeurt het zelfs dat de rol van die
patiënt wordt overgenomen door een
ander lid van het betreffende gezin".

Pali ënlen-veren igingen
Meer en meer zoeken chronisch zieken
kontakt met patiëntenverenigingen.
Het merendeel van de Nederlandse pa-
tiëntenverenigingen is in de laatste 10.
IS jaar ontstaan. De oudste patiënten-
vereniging in ons land is echter de
NVVS,de Nederlandse Vereniging voor

Slechthorenden. opgericht in 1908.
Prof. Menges is een groot voorstander
van zulke verenigingen .••Zebieden aan
patiënten een kolossale mogelijkheid
ompijn en verdriet te delen. Zebevorde-
ren kontakt met lotgenoten die duidelijk
kunnen maken hoe zij de ziekte hante-
ren. Als patiënt ontdek je dat je er niet
alleen zo voor staat, dat er medemen-
sen met vergelijkbare of identieke pro-
blemen zijn die desondanks overeind
bleven. Er zijn ook altijd patiënten die
bewust géén kontakt zoeken met derge-
lijke verenigingen. Zelf verwoorden ze
dit meestal als een niet willen gekon-
fronteerd worden met mede-patiënten,
die er mogelijk nog erger aan toe zijn.
Maar dikwijls is het terug te voeren op
het niet willen c.q. kunnen delen van
aandacht. Want op bijeenkomsten van
patiëntenverenigingen ben jij niet de
enige zielige persoon. Iedereen is er
wat zieligheid betreft zo ongeveer ge-
lijk. Dat kan onbewust voor sommige

mensen een beletsel zijn, een reden om
geen lid te worden. Natuurlijk is het
juist erg spijtig. De persoon in kwestie
zou meer geholpen zijn. indien hij pro-
beerde door die alles en iedereen opei-
sende aandacht heen te komen. Hijzou
met behulp van de patiëntenvereniging
zijneigen koers kunnen leren bepalen."
Er mee leren leven - een uitdrukking.
die de hulpverlener dikwijls uit on-
macht hanteert en die menig chronisch
zieke in het verkeerde keelgat schiet.
Terecht of onterecht?
Dat hangt van de klemtoon af. vindt
prof. Menges: "Meestal wordt leven ex-
tra benadrukt. dan vind ik de uitspraak
onterecht. Als echter de klemtoon valt

op leren. ben ikwel gelukkig met wat er
wordt gezegd. Uiteindelijk moet je als
patiënt met je ziekte léren leven. Men-
sen kunnen gelukkig léren om te gaan
met hun ziekte. Dat betekent. dat men
wel eens woedend kan worden. maar
ook dat men perspektief behoudt. Jam-
mer genoeg heeft de geneeskunde nog
steeds te weinig aandacht voor de toe-
komst. voor dat perspektief. Toch is
juist hoop het belangrijkste genees-
middel."
••Léren omgaan, léren leven met je
ziekte betekent ook het leren overwin-
nen van de angst en schaamte. die bij
de ziekte horen. Menig chronisch pa-
tiënt verbergt z'n ziekte. ofprobeert dat.
Het is belangrijk. dat men voor zijn
ziekte durft uit te komen. Ook dat heeft
te maken met aanvaarding. Bovendien
krijgt de ziekte de kans niet om je te
overwoekeren. Jij blijft de baas, de
ziekte wordt niet jou de baas."

De zieke mens integraal benaderen.
nog alleen toekomstmuziek? Prof. Men-
ges: ••Het gebeurt gelukkig al hier en
daar en de integrale benadering neemt
toe. Vooral de jongere huisarts voelt
zich ertoe aangetrokken. Die kent ook
meestal de achtergrond van de patiënt.
Een speCialist weet die achtergrond
doorgaans niet. Hijbehandelt nog altijd
de ziekte en niet de zieke. Maar er zijn
uitzonderingen. Ookonder specialisten
treffen we de laatste tijd doktoren aan.
die de partner bij de behandeling be-
trekken. Endie de patiënt duidelijk ma-
ken dat ze invloed kunnen uitoefenen
op hun ziekte. Als dat lukt. blijkt zo'n
patiënt in het algemeen veel beter te
herstellen van een operatie. beter te re-
ageren op revalidatie en minder pijn-
stillers nodig te hebben."

Ziek zijn. niet beter worden. Prof. Men-
ges heeft zich er als psycholoog jaren-
lang in verdiept. De laatste tijd heeft
zijnaandacht zich enigszins verplaatst.
Het begrip gezondheid houdt hem nu
intensief bezig. Wat gezondheid is? "Ik
weet het - nog - niet". zegt de professor
eerlijk.

Humanist dec. I98B/jan. 19877



DE DESKUNDIGEN ZIJN
HETOVER ÉÉN DING EENS:

PIJN ISAU!

I
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Met andere woorden: mijn pijne rva ring
had alles te maken met mij. Niet alleen
met mijn rechterelleboog, maar ook en
misschien nog wel meer met mijzelf -
mijn temperament, mijn karakter, mijn
levenssituatie op dat moment, mijn le-
vensgeschiedenis (had ik eerder derge-

7F

Zelfs de pijndeskundigen weten het
niet. Pijn kan niet worden gemeten. Pijn
is een gevoel dus sterk subjektief be-
paald. Bovendien wordt iedere pijnbe-
leving sterk bepaald hoe de patiënt de
pijn ervaart en welke betekenis de pijn
voor hem heeft.

I
~V

!

De huisarts verwijst opnieuw. Nu naar
de neuroloog. Die heeft vermoedens.
maal meer ook niet. Hij geeft me een
injektie met cortison. waartegen ik aan-
vankelijk protesteer, maar ik leg me er
uiteindelijk bij neer vanwege de pijn.
Het eerste shot helpt niet, het tweede en
derde evenmin.
De neuroloog heeft nog andere moge-
lijkheden. Wie weet, is het het zoge-
naamde carpaaltunnelsyndroom. Een
onderzoek dat angstig veel weg heeft
van een marteling maakt duidelijk dat
dit syndroom niet het mijne is. Wat vind
ik van medicijnen. vraagt de neuroloog.
Er bestaan sterke onstekingsremmers
die soms verrassend goed werken.
Daar mij niet duidelijk is geworden dat
er sprake is van een ontsteking, weiger
ik de snoepjes. Ook al vanwege de non-
chalant opgedreunde bijverschijnse-
len. Ik ga me beraden.
De pijn blijft me vergezellen. Regelma-
tig houdt hij mij uit de slaap, maar ik
raak er aan gewend. Ik pas mijn bewe-
gingen aan en verhoog mijn pijndrem-
pel. Uiteindelijk besluit ik de alterna-
tieve hoek in te duiken. Enigszins la-
cherig neem ik kontakt op met een para-
normale genezer. Deze 'behandelt' me
in totaal zo'n 8 keer en de pijn verdwijnt.
Een jaar na de volop het ijs ben ik weer
pijnvrij. "Het was dus toch psychisch,"
zegt de man die durft te beweren dat hij
van me houdt. Nu is het eenópmerking.
die pijn veroorzaakt. Twee winters later
is de pijn nog altijd weg. Ik weet zeker
dat hij er is geweest. Maar bewijzen kan
ik het niet. Ook niet aan de hand van
medische rapporten.

Kunnen we weten of hier inderdaad
sprake is geweest van fysieke pijn?

Het gebeurde twee winters gele-
den. Die winter van de eerste Eliste.
dentocht. Ik maak een flinke smak
op het ijs. kom op mijn elleboog te-
recht. Dat doet pijn. En het blijft pijn
doen. Na een week raadpleeg ik de
huisarts. er kan immers iets gebro-
kenzijn.
De huisarts kan niets vinden en ver-
wijst mij naaf de orthopeed. Die
laat foto's maken. Er is niets afwij-
kends te ontdekken. maar de pijn
blijft. Wordt in feite steeds erger en
straalt nu vanuit de elleboog naar
de schouder en hand. De rechter-
hand waardoor schrijven en autorij.
den haast onmogelijk wordt. Verve-
lende bijkomstigheden voor een
journaliste.
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UWILT DAARmE£ niET
BE-HAnDE:.LD WORDEn?
.DRTDAAR HEEFT 14-
miL JOE.n GEKOST!

ging ter Bestudering van Pijn).

losé Kiestra

rijk stuk de wetenschap van het mense-
lijk gedrag. Er kan iets worden gedaan
aan de koppeling pijn en angst. Angst
als gevolg van de pijn. Pijn als gevolg
van de angst. Vooral bij kankerpa-
tiënten is die koppeling aanwezig. Ik
probeer mijn pijn te begrijpen," zegt een
vriend met een ernstige, maar niet Ie-
vensbedreigende darmziekte. "Want
wat ik begrijp. kan ik verwerken".

"Loutert pijn?" vroeg ik prof. Menges tot
slot. "Een passende vraag voor een
hoogleraar aan de Vrije Universiteit,"
antwoordde hij glimlachend. "Nee. pijn
loutert niet. Ik althans zal dat nooit be-
weren. De enige die een dergelijke uit-
spraak mag doen. is de chronische pijn-
lijder zelf. Ik heb geen enkele ontmoet
die dit zegt."

Psychologische opvang
Pijnpatiënten die in een pijnkliniek te-
recht komen of aankloppen bij een pijn-
team, hebben bijna altijd al een hele
reis achter de rug. De huisarts en diver-
se specialisten zijn geraadpleegd. dik-
wijls is ook een uitstapje gemaakt naar
de alternatieve hoek en pas als nergens
meer hulp kan worden geboden, wordt
de laatste instantie ingeschakeld. In
feite is de somatische, lichamelijke be-
nadering dan al zo goed als uitgeput.
De nadruk komt te liggen op de psycho-
logische opvang. Op het leren hante-
ren, leren omgaan met de pijn. Er kan
iets worden gedaan aan faktoren. die
de pijn verergeren of in stand houden.
Want, zeggen de psychologen, pijn is
tenslotte voor een aanzienlijk deel ge-
drag en psychologie is voor een belang-

lijke pijnbelevingen gehad?). Dat is ook ~..r,;.r;'u-~
de reden waarom de pijnbeleving van _~
twee mensen niet met elkaar vergele-
ken kán worden. Het is heel best moge-
lijk. dat iemand die een vergelijkbare
smak op het ijs maakt, daar minder
kleinzerig op reageert en het niet nodig
vindt artsen te raadplegen. Omdat hij
dezelfde fysieke pijn anders ervaart,
anders interpreteert. Mogelijk komt de
pijn hem wel van pas - kan hij daardoor
voorlopig niet mee doen aan een tennis-
training. waaraan hij (hij durft het niet
hardop te zeggen) de pest heelt.
Volgens pijnspecialist prof. Menges
kunnen ten aanzien van pijnbeleving
toch wel enkele lijnen van algemene
geldigheid worden getrokken. Bij part-
ners die hecht met elkaar verbonden
zijn. kan de chronische pijnbeleving
van de een op den duur ook worden
ervaren door de ander. Er ontstaat een
douleur à deux. Psychologen die zich
bezig houden met pijnbehandeling zul-
len daarom nooit de symmetrie tussen
partners bevorderen, omdat daardoor
ook de pijnbeleving wordt gestimu-
leerd.
Prof. Menges ontdekte ook een samen-
hang tussen pijnbeleving en depressie.
Bij chronische pijnpatiënten houden
pijn en depressie elkaar in een subtiel
evenwicht. De pijn houdt als het ware
de depressie in bedwang, maskeert
haar. Of anders gezegd: pijn is soms
een voor de omgeving meer akseptabe-
Ie wijze van uitdrukken van een depres-
sie. Pijn wordt getolereerd, depressief
gedrag lang niet altijd.
Deze samenhang tussen pijn en depres-
sie heeft konsekwenties. Een te snel of
te krachtig medisch ingrijpen bij pijn
kán bewerkstelligen, dat een met de
pijn samenhangende depressie door-
breekt. Pijn kan soms nodig zijn om
overeind te blijven in het leven.

Wat is pijn?
Pijn is een symptoom. Een waarschu-
wingssignaal van je lichaam. Althans
als je die pijn langs fysieke weg bena-
dert. Gedragswetenschappers zijn
voorzichtiger. De enige definitie van
pijn. waarmee prof. Menges het zonder
meer eens is, luidt: "Pijn is au". Of het
engelse equivalent hiervan: "pain is
when it hurts". Want pijn is - zo leert de
ervaring - lang niet altijd te traceren.
Daardoor is pijnbehandeling moeilijk.
om niet te zeggen onmogelijk.
Toch komen er steeds meer multidisci-
plinaire pijnteams in ons land. De eer-
ste pijnteams doken na de Tweede We-
reldoorlog op in Amerika, waar heel
wat oorlogsveteranen met chronische
pijnen rondliepen. In Nederland en de
meeste andere Europese landen kwam
pas vele jaren later de georganiseerde
pijnbestrijding op gang. In 1975 werd
LA.S.P. (International Association for
Studying of Pain) opgericht; een jaar la-
ter de N.V.B.P. (de Nederlandse Vereni-

PIJN? EEN TEER PUNTVOOR
WETENSCHAPPERS.
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ANGST
VOORDE
DOOD

Terwijl ik dil schrijf. kijken mijn ou-
ders televisie.
Ik kijk bewust niet!
Eris namelijk een dokumentaire
aan de gang over kanker -en ik
behoor tot die groep die daar abso-
luut niet tegen kan. Na afloopont-
staat er behoelte aan diskussie.
Mijn ouders nemen het mij kwalijk
dat ik niet heb gekeken .
••Je gaat anders over de dood den.
ken". zegt mijn moeder.
..Hoe anders?"
••Het neemt het taboe weg. zo'n
film. dat er op de dood en vooral op
kanker rust:'
••Dat weet ik al lang- maar deson-
danks wil ik het toch niet zien. Ik
ben ronduit bang voor kanker. Ik
ben bang dat ik het zeil krijg. ik ben
na zo'n film zells bang dat ik het al
heb. Ik weet zells zeker dat ik het al
heb. want overal heb ik al bobbel.
tjes. merkwaardige huidverkleu-
ringen en vreemde puisten."
••Je bent een hypochonder". zegt
mijn moeder dan.
Ze heelt gelijk.

••Dokter. mijn hart staat af en toe
een minuut stil". zei ik vijftien jaar
geleden tegen mijn huisarts.
••Nou. dan heelt de goede God het
inderdaad goed met je voor dat je er
nog zo goed uitziet" . reageerde hij.
Hij luisterde naar de cadans van
mijn leven. nam mijn bloeddruk en
kon alleen maar tot de konklusie
komen dat er niets aan de hand
was.
Een paar jaar later kreeg ik regel-
matig ..hartaanvallen" .In treinen
en bussen weigerden mijn longen
opeens dienst en dreigde ik flauw te
vallen in het zekere besef dat mijn
tijd gekomen was. Ambulances
werden gebeld en ik werd helemaal
onderzocht. Dit keer had ik gelukkig
wel iets: hyperventilatie, een
eigenaardige modeziekte waar op
dat moment iedereen aan leek te
lijden. Overspannenheid zou daar-
van de oorzaak zijn. Maar ik voelde
me helemaal niet overspannen.
Wel leefde ik in een voortdurende
angst: De angst voor de dood. Ten-
slotte leed ik aan alle kwalen. als
hypochonder.

De kontrolerend geneesheer noem-
de angst voor de dood ..in wezen
angst voor het leven."
Ik vond het goedkoop van hem om
het feit doodeenvoudig om te draai-
en. maar er zat wel iets in.
Terugkijkend op die periode was ik
dermate onzeker dat ik niets durfde.
Doodgaan zou me toen slecht uitko-
men: ik was niet alleen van plan om
de wereld. maar ook nog de mooiste
vrouw van die wereld te veroveren.
Ikwist dat ik daarvoor sterk moest
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door Theodor Holman
zijn. dat ik juist daarvoor lel nodig
had. Dat ik niet sterk was en ook
niet wist waar ik. slappeling. nu
dat lef vandaan zou moeten halen.
zorgde ervoor dat ik (zonder dat ik
begreep wat er aan de hand was) af
en toe volstrekt verlamd raakte.
Die verschrikkelijke angst voor de
dood - voor het leven dus. Inder-
daad kwamen iedere nacht die re-
gels van Bloem bij me spoken:
••Denkend aan de dood kan ik niet
slapen en slapend denk ik aan de
dood:'
Ik kon mezelf er makkelijk gek mee
maken door in een afgrijselijke ge-
dachtenstroom terecht te komen
waarin de dood steeds dichterbij
kwam.

Behalve angst voor het leven. heeft
angst voor de dood ook te maken
met schuld. Of beter: met schuldge-
voel. Tenminste. dat heb ik onder-
hand wel in zeven Libelles en drie
Margrieten gelezen. Als humanist
weigerde ik te geloven dat ik zo'n
calvinistische trek heb. maar on-
dertussen ben ik ervan overtuigd
geraakt dat ik hem bezit.
Inderdaad voel ik me om de meest
uiteenlopende redenen zomaar
schuldig.
In de tijd dat ik het bangst was voor
de dood. was ik zeer gelukkig. Ik
had een goed salaris. een mooie
baan. toekomstperspektieven. een
mooie vrouwen veel fijne en aardi-
ge vrienden.
Waaraan had ik dat verdiend?
Kwam dat mij wel toe? Om mij heen
zag ik ook allemaal gelukkige men-
sen - maar die kregen iets. Een aan-
doening. bedoel ik. Een ongeluk. Ik
zag dat als het gewicht dat op de

ANGST
VOOR

HET LEVEN

andere schaal van de balans lag. Ik
had zo'n kontragewicht niet ... nèg
niet.
Inmijngeest-en voor angst is dat
in feite genoeg - sleepte ik daarom
maar zelf de kontragewichten aan.
De verschrikkelijkste ziektes stelde
ik tegenover mijn geluk.
Maar er was niets aan de hand.
hoewel ik daadwerkelijk leed.

In het boek Job staat ergens: ..Ach
legde men mijn verdriet in een
weegschaal. het zou zwaarder we-
gen dan al het zand der zee."
Het is waar. Het leven heeft mij een
ruime portie geluk verschaft en een
paar jaar geleden vielen daar grote
gaten in. De balans sloeg inder-
daad om: de doodsangst nam af en
die angst voor het leven moest ik
wel overwinnen omdat er gegeten
en gedronken diende te worden.
Het hebben van verantwoorde-
lijkheden beneemt je de luxe om
angstig te zijn. Zorgen kwellen.
maar bezitten de onhebbelijkheid
om je niet totaal te verlammen.

Mijn doodsangst is door een bijzon-
dere gebeurtenis naar de achter-
grond gedrongen. Tijdens de zwan-
gerschap van mijn vrouw liep ik de
dokter plat met allerhande kwalen.
Na één bezoek luidde de konklusie
nog beleefd: U bent waarschijnlijk
overspannen. Maar na bezoek vijf
hoorde ik al: ••Jongen. je bent ge-
woon een neuroot" . Vijf weken
voordat mijn vrouw ..uitgerekend"
was. kreeg ze opeens weeën. Ik
raakte op dat moment in paniek.
Wat ik gedaan heb. weet ik niet
meer. maar mij is naderhand ver.
teld dat ik hardop al mijn angsten
uitsprak.
Tot mijn dochter er was. De zuster
pakte haar op. baadde haar en leg-
de haar in een couveuse. Erwas op
dat moment van alles mis: de lon-
getjes deden het niet goed. het hart.
je tikte onregelmatig en niets rea-
geerde zoals het zou moeten.
•.Mag ik het oppakken?" vroeg ik
aan de zuster.
Twee uur na de geboorte was dat.
Ik pakte mijn dochter op en drukte
haar tegen me aan. Op het moment
dat haar wang tegen de mijne
kwam. voelde ik mijn eigen ang-
sten letterlijk in één keer van me af
glijden-om plaats te maken voor
een ongekende angst om haar. Ik
had het recht niet meer te denken
wat ik daarvoor altijd had gedacht.
Het ging nu om haar. Ik voelde toen
een duidelijk verschil in mijn
doodsangst en mijn angst om mijn
dochter.
Het verschil is. dat ik hoop dat ik die
zorg. die angst. tot mijn dood zal
houden.



HETACADEMISCH
MEDISCH CENTRUM
ZIEKENSTAD

MET EENVLEUGJE
ANARCHIE

door Ida Overdevest foto's: Liesbeth Sluiter

Anderhalve dag en een avond
doorbrengen in een zieken-
huis. Vrijwillig. We lijken wel
gek. Meestal is een zieken-
huis iets dat je mijdt als de
pest.
Woensdagmorgen half acht.
Met een overvolle metrowa-
gen komen we aan op Station
Holendrecht. Het Academisch
Medisch Centrum blijkt met
de buik tegen het station aan-
gebouwd. Van buiten is het
geen mooi gebouw. En het
heeft de omgeving - de Bij-
lmer-ook niet mee. Maar bin-
nen swingen je ogen op
steeltjes. Een ziekenstad: het
Academisch Medisch Cen-
trum.
We zeilen achter verpleeg-
sters. assistent-doktoren.
kantinepersoneeL laboran-
ten. medische studenten en
een handvol vroege pa-
tieurnenten de nerveuze
draaideuren door. Het regent.
Zestien uur later zijn we volle-
dig vergeten hoe "buiten"
ruikt.
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Biskwietjes
De potient is 72. maar ziet er ondanks
zijn ziekte uit als 62. Hij is een vaste
klant van humanistisch geestelijk

Bijde polikliniek, waar we solidair een
uur meewachten met de wachtenden.
ontmoeten we een ouder echtpaar uit
het Gooi. Meneer heeft in het zieken-
huis gelegen, een zestal weken. Zezijn
allebei erg enthousiast over het AMC.
"Voorons nooit geen ander ziekenhuis
meer. zolang als we leven. Het is kom-
fortabel. Je wordt ontzettend goed be-
handeld. De beste artsen werken hier.
En er zijn de modernste onderzoeksmo-
gelijkheden. AI moeten we er een uur
voor reizen: het AMCis voor ons Het
Ziekenhuis ...

Middeleeuws

rant beneden. Het is niet die gezellige
pizzeria in de Leidsedwarsstraat, maar
beter als op een zaal zitten met roche-
lende mensen om je heen, toch?"
Maar er zijn ook mensen die opgelucht
ademhalen als ze eenmaal op de afde-
ling aankomen. 20als de mevrouwwier
opname we die ochtend meemaakten
en die eenmaal op de afdeling bij de
aanblik van brancards en wit linnen
verzuchtte: "Hè,hè. Eindelijk een beetje
ziekenhuis hier."

Je komtze veel tegen rond de twee plei-
nen: patienten die naast zich een in-
fuusapparaat meeduwen of mensen in
een rolstoel die wat postzegels kopen
op het postkantoor. Veel koffiedrinken-
de patienten, met benen. ogen. hoofden
in het verband. Gek genoeg doet het
AMCdaardoor middeleeuws aan - als
je tenminste over een aantal dingen
heenkijkt. Misschien omdat je in de Bui-
tenwereld nooit geen zieke ziet. Op
Middeleeuwse prenten prijken altijd
wèllammen. kreupelen en verminkten.
In de AMC-stadzie je ze vermengd met
studenten die hun huiswerk zitten te
maken, dokters die een krantje lezen.
verpleegkundigen die hun vriendje ont.
moeten. Eén keer zagen we zelfs een
verjaarspartij van een klein kind. Het
meisje haar bed was versierd met bal-
lonnen en slingers. Temidden van
vriendjes en vriendinnetjes, limonade
en roze spekken, vierde ze daar haar
verjaardag, midden op het plein.
Een vrouw die in de keuken werkt: "Ik
vind het fantastisch dat je hier niks
merkt van een ziekenhuis. Voorheen
werkte ik in het Oude Wilhelmina Gas.
thuis. Daar rook het altijd zo naar
ziekenhuis, zo'n etherlucht. Je kreeg al
de schrik om je hart als je een voet over
de drempel had gezet."
Een echte ziekenhuislucht hangt er in-
derdaad niet in het AMC. Ook niet in
het eigenlijke ziekenhuisgedeelte. Het
ruikt er naar vis of naar kroketten of
gewoon naar mensen. Typische zieken-
huislucht is opvallend afwezig.

Ik kom hier lopend binnen en ben van plan er
weer lopend uit te gaan, zegt ze hijgend maar
koppig

Zo's morgens vroeg. rauw op de maag,
is het niet makkelijk omde gevoelens af
te schermen. Tot II uur schiet ik min-
stens vier keer vol. Bijde vrouw die on-
eindig teder'n al dan niet denkbeelding
stofje van de kamerjas aftipt van een
man in rolstoel. De twee broertjes van 2
en 3 jaar die samen opgenomen wor-
den, (allebei "maar" voor een lies-
breukje) en het met pure angst in de
ogen uitkrijsen. Deman die alleen arri-
veert om opgenomen te worden, met
zijn doorzichtige plastic tasje van de
Hema. Ofde man en de vrouwmet ieder
een helm onder hun oksels, net gearri-
veerd per brommer uit Soest. Alsde da-
me van de Unie van Vrij-
willigers hen naar de afdeling brengt,
houdt de magere vrouw het slakken-
tempo amper bij. Maar ze weigert een
rolstoel: "Ik komhier lopend binnen en
ben van plan er weer lopend uit te
gaan", zegt ze hijgend maar koppig.
Haar man lacht haar wat onzeker toe.
,,20daar ben ik dan". zegt ze even later
monter en strijdvaardig bij de balie van
haar afdeling: oncologie, kanker.

Anarchistisch
Het is anarchistisch, het AMC.Iemand
omschreef het zo: "Het AMCheeft een
Amsterdams-anarchistisch aandoende
sfeer. Patienten worden niet betutteld.
mogen hun gang gaan. Eris geen spra-
ke van een hiearchische sfeer op de af-
delingen. Er is tijd en ruimte voor De
Mens, of het nu een patient of een ver-
pleegkundige is. Enondertussen wordt
er keihard gewerkt, met alle inzet die
nodig is.
Sommigepatienten zijnheel blij met de
vrijheid die ze hebben in het AMC.Als
je lopend patient bent, kun je naar be-
neden om een kop koffiete drinken met
vrienden. Je kunt zelfs tussen 3 en 8(de
bezoekuren) een gezellig etentje arran-
geren met vriend ofvijand.
Een patient: "Toen mijn vrouw jarig
was, ben ik naar beneden gegaan om
haar te verrassen. Bijde bloemenman
kocht ik een bloemetje, op de pof. want
ik had geen geld bij me. Dat dat nog
kan. vind ik trouwens fantastisch. Toen
mijn familie aankwam, zijnwe gezellig
koffiegaan drinken. met z'n allen."
Een ander: "Ik heb pas met m'n verke-
ring een avond gedineerd in het restau-

afdeling. Op weg daar naar toe - een
stief kwartiertje wandelen soms - hou-
den ze een praatje over de kapsalon, de
bank, het postkantoor, de boekenzaak.
De dames kwijten zich nauwgezet van
hun taak. Over ziektes wordt niet ge-
praat; zo is dat afgesproken.
Hoe aardig de aandacht ook is. de pa-
tienten die voor "opname" komen, voe-
len zich zo te zien nog niet erg thuis.
Verloren zitten ze met hun toilettasjes.
kryptogrammen, tijdschriften en brei-
werken op schoot te wachten op wat
komen gaat.

Erwaren al jaren plannen om een groot
academisch ziekenhuis in Amsterdam
te bouwen. Meteen ziekenhuis, een op-
leiding voor artsen en specialisten en
ruimte voor wetenschappelijk onder-
zoek. De twee academische ziekenhui-
zen van Amsterdam - het Wilhelmina
Gasthuis en het Binnengasthuis - wa-
ren over 16 lokaties verspreid. In 1980
werden de steigers rond het Acade-
misch Medisch Centrum afgebroken:
een ziekenstadje aan de rand van de -
laten we hopen - gezondenstod was ge-
boren. Erwerken nu. vijfjaar later. 3700
mensen. Het ziekenhuisdeel heeft 850
bedden, de psychiatrische afdeling nog
eens 100. De polikliniek behapstukt
jaarlijks zo'n 300.000mensen. En 1600
studenten klappen er hun collegedikta-
ten open. Een gebouw van formaat. Met
veel mensen. Is niets menselijk het
AMCvreemd?

Argeloze kunst
Rondstruinen. dat kun je er goed. Kij-
kend naar kunst: schilderijen, gra-
fieken. beelden. (sommige meegeno-
men uit de tuinen van de oude zieken-
huizen). Bij elke lift die openzwaait,
stelt het AMC een kunstwerk tentoon.
Dankzijde I%-regelingvan de overheid
kon het AMCveel kunst aankopen. Als
er ergens een gebouw argeloos staat te
pronken met haar kunstwerken. is dat
het Academisch Medisch Centrum. Ver-
dwaald boven de poli liepen we bijvoor-
beeld tegen een aantal Appels op. K.
Appels. Maar er hangen ook geweven
doeken ofmacrame -werken. Werkvan
amateurs tussen bekende kunstenaars.
sympathiek. Als je door het gebouw
heenstapt, is het eerste wat opvalt: Een
muur is zogrijs nog niet of er hangt wel
een schilderij aan te geuren. Enmensen
die misschien nooit van hun leven naar
een museum gaan, kijken er naar, be-
tasten en bespreken het. Flora is ook
rijkelijk aanwezig. Bij gebrek aan een
buiten tuin misschien.
Het binnenste gedeelte, de buikholte
van het gebouw om in ziekenhuister-
men te blijven. bestaat uit twee van el-
kaar gescheiden pleinen met daarom-
heen kantoortjes. een stiltecentrum
(geen kerk. humanisten!), restaurants,
lunchroom. bank. postkantoor. een
goed ingerichte boekenwinkel, de on-
vermijdelijke bloemen- en ziekenka-
deautjes winkels en ... de kroketten-
trekkers. Misschien bevinden die snelle
hap-automaten zich wel lijnrecht onder
de research-afdeling "slechte voe-
dingsgewoonten van den menseh".Wie
weet. Die eet. En vergeet.
Jehebt ondertussen niet het idee in een
ziekenhuis te zijn. Het lijktop het eerste
gezicht dat men z'n best heeft gedaan
omookmaar èlk spoor aan ziekteweg te
wissen. Zodat je schrikt als er ineens
een brancard meteen ziekeje vizierveld
in wordt geduwd. Maar op tweede ge-
zicht zie je beter.

Brommerhelm
We beginnen bij de afdeling Opname.
waar mensen zich moeten melden als
ze in het ziekenhuis opgenomen wor-
den. Twee of drie dames van De Unie
van Vrijwilligers vangen de nieuwe pa-
tienten op en begeleiden hen naar hun
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"Zuster Kitty": kontakt met de patiënten en
zorgen voor een goede werksfeer

De co-assistenten. Hans: Ikwil in ieder geval
proberen om als dokter mensen het idee te
geven dat ik alle tijd voor ze heb.
Helma: Dat lukt je nooit

eens weer wèl de hoofdpersoon. zo zit
dat met doktoren snap je."
"Mensen zijn hier echt met je begaan,
dat vind ik fantastisch. Het is echt ge-
meend. Ik ben hier veranderd. Heb
meer mensenkennis opgedaan. Of het
nu de professor ofde werkster is: ik geef
me hier zoals ik ben. En dat blijkt te
bevallen. Ik heb altijd op de beurs ge-
werkt, afdeling binnenvaart-bevrach-
tingen. Van half negen tot half zeven.
Nooitziek geweest. Ikwerkte harder als
ieder ander. Ineens voelde ik me moe.
De bedrijfsarts adviseerde me te stop-
pen. Ik ben terug gegaan om m'n spul-
len in te pakken en ben nooit meer terug
gekomen. Mijn vrouw vond het fijn dat
ik niet meer werkte. Ik was ook opge-
lucht. voelde me moe. Mijn zoon vond
dat ik eens met iemand moest praten,
omdat ik zo somber was. Hij heeft toen
voor mij een gesprekspartner gezocht.
Ik wilde niet een religieus iemand. Ik
ben heel blij dat ie voor mij mevrouw
Hobbelman op de kop heb weten te tik-
ken. Zij is fantastisch. De gesprekken
die we hebben ... enorm. Er komt heel
veel los in zo'n ziekenhuis. Er zijn zoveel
dingen waar ik over pieker. over m'n
kinderen, m'n kleinkinderen. Dat kan ik
met haar doorspreken. Het doet me
goed. Want vier maanden operaties,
spanning, hoop en teleurstellingen
gaan niet in je koude kleren zitten. Ik
ben nogal een geemotioneerd mens."

Zware verantwoordelijkheid
Ze is nu 7 jaar Hoofd van een Afdeling.
Eerst in het Slotervaartziekenhuis. en
nu op afdeling G7Noord van het AMC.
Monique. een aardig meisje met donker
haar, een stevige. open en vertrou-
wenswekkende maar ook grappige oo-
gopslag. Het lijkt de beschrijving wel
van "Zuster Kitty wordt verliefd".
Iemand aan wie je je Ziel. Zaligheid en
Zoute Tranen durft toe te vertrouwen.
Tijdens het gesprek worden we ver-
schillende malen onderbroken. Me-
vrouw Xzit bij de kapper en dient opge-
haald. Jongen Yis klaar op de Rontgen-
afdeling. Dokter Z vraagt of de bloed-
proeven al binnen zijn van mevrouw A.
Ze is nog jong voor een Afdelingshoofd.
Hoe doet ze dat: 7 jaar al de zware ver-
antwoordelijkheid dragen van een hele
afdeling? Monique: "Ik kompenseer.
Ben lid van een badmintonvereniging .
heb een abonnement op het Uitbureau
en ga naar theaters en koncerten. Maar
gek genoeg praat ik in mijn vrije tijd
toch veel over het ziekenhuis. Veel van
mijn vrienden werken ook in de gezond-
heidszorg. Ik ben wel veel te jong hoofd
geworden. Dat is zeker niet ideaal en ik
raad het iedereen af. Het kwam toen zo
uit. er was niemand anders. Ik werkte
toen in het Slotervaartziekenhuis. Het
was een chaos op die afdeling. We wa-
ren met een jong. dynamisch team dat
heel stoer dacht de wereld aan te kun-
nen. Ikdus ook. Maar het is een te zware
verantwoordelijkheid op zo'n leeftijd. Ik
sliep slecht in die tijd. Erwas te weinig
personeel voor teveel problemen. We
konden niet even een blik uitzendkrach-
ten opentrekken. Ik heb moeten leren
hoe je werk uit handen geeft. Ik ben blij
nu hièr te werken. Er is wat meer perso-
neel. meer ruimte voor patientgerichte

schaven" van de tenen. Hoewel zicht-
baar geemotioneerd en aangeslagen.
is hij ook vrolijk. onderhoudend en
strijdbaar. "Toen ik uit de eerste opera-
tie bijkwam. kon ik nauwelijks meer
praten. Mijnhand was verlamd. DeHe-
ren Doktoren (dit zegt hij niet cynisch,
maar eerder beleefd) hebben nauwe-
lijks tijd voor je. In het begin nam ik ze
dat kwalijk. maar later ben ik tot een
heel ander inzicht gekomen. Het lijkt er
steeds op alsof je het Lijdend Voorwerp
bent van doktoren in plaats van het On-
derwerp, een bijkomstig iets. Zovoèl je
dat. Maar op de operatietafel ben jij in-

raadsvrouw Pom Hobbelman en wil
graag met ons praten. Al vier maanden
woont hij op afdeling G7Noord. vaatchi.
rUIgîe. Zijn rolstoel staat geparkeerd in
een klein spreek. annex onderzoekska-
roertje midden op de afdeling. Aan zijn
rechtervoet een groot dik verband met
daarom heen plastic. Hoe hij in het
ziekenhuis terecht is gekomen vertelt
hij ons in detail, uren en dagen herin-
nert hij zich exakt. Verschillende opera-
ties heeft hij achter de rug. Aan halssla-
gader. aan de benen. Op dit moment
zijn de tenen van zijn voet zwart aan 't
worden. Er wordt gesproken over "bij-
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Mevrouw Hutvan de linnenafhaal: Het wordt
nooit zo schoon als in je eigen sopje

zorg. Ik kan me terugtrekken. Ben hier
meer een manager. Maak het rooster,
zorg dat alles goed loopt met de ver-
pleegkundigen, de patienten, de onder-
zoeken die op tijd moeten gebeuren.
Wekelijks werkoverleg met doktoren,
geestelijke verzorging, verplegend per.
soneel. Daarnaast vind ik het belang-
rijk op de afdeling rond te lopen, kon.
takt met patienten te hebben. En zorgen
voor een goede werksfeer."

Nogal nuchter
Monique noemt zichzelf nuchter: "Dat
moet je wel zijn, vind ik. Natuurlijk zijn
verpleegkundigen ook wel eens van de
kaart, dat is menselijk. Maar als je een
heel emotioneel mens bent, kun je dit
werk niet doen, dan ga je er aan onder.
door. Ik ben nogal nuchter opgevoed.
Daarbij heb ik wat humor waarmee je
de zaken kunt relativeren. Je hebt een
aantal trucs paraat als zuster in de wit.
te jas om anderen op te beuren ook als
jij het moeilijk vindt. of als je zelf ver.
drietig bent of een pestbui hebt! De pa.
tient mag er niet onder lijden."
Ze vindt dat er een eind is aan het be-
handelen van patienten: "Als een pa.
tient dood. en doodziek is, niet meer
wil, dan moeten wij hem of haar niet
willen blijven behandelen, vind ik. Dat
is onmenselijk. Er is een grens, name-
lijk de wens van de patient. Het is nu
minder taboe om er over te praten. Pa-
tienten zijn mondiger en komen er zelf
mee. We praten erover met de pastors,
en met de humanisten. Al blijft het een
teer punt."
Een ander teer punt zijn de doktoren.
Monique: "Het is altijd al een moeilijke
relatie geweest tussen verplegend per.
soneel en doktoren. Dat is het nog. Dok.
toren doen soms dingen waarvan wij
denken: hoe kunnen ze. Het is een onop.
houdelijke strijd tussen technisch en
menselijk. Het wordt gelukkig wel meer
bespr~,ekbaar, maar of het ooit veran.
dert...
Een verpleegster van de avondploeg
van G7Noord: "Soms bescherm je een
patient tegen de doktoren. Zoals pas
met een mongoloïde patient. De man
had al vier ingrijpende onderzoeken
achter de rug in heel korte tijd en toen
kwam er meteen weer een achteraan.
Daarbij had.ie koorts. Toen heb ik ge-
zegd: "doe maar morgen, hoor. De man
moet eerst tot rust komen. Verplegend
personeel kan soms beter dan doktoren
oordelen over wat een patient aankan
en wat niet."

Doktor No
Wat is dat toch met doktoren: Ik ken
meer mensen met dokt oren vrees dan
me lief is. Verpleegsters hebben moeite
met ze, patienten zijn bang voor ze, ze
hebben geen tijd of praten slecht. Boe.
mensen of gewoon sociaal niet erg
vaardig? Een patient: ..In het begin stel-
de ik vragen aan de doktoren. De ant-
woorden leken altijd het begin van een
ondoordringbaar bos. Ik snapte er niks
van en ben met vragen opgehouden. Ik
heb me overgegeven. Zij zullen het wel
weten, denk ik dan. Wat moet je? Hoe
kun je nu zelf oordelen over wat me.
disch gezien het beste voor je is?"
Een ander: "Ik ben een lastige patient.
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Ik vraag de doktersjas van het lijf. Wat
heb ik, wat zijn de mogelijkheden? De
risiko's van operaties? Kan ik een twee-
de diagnose krijgen van een andere
dokter? Toch, heel eerlijk gezegd, heb
ik het gevoel niet goed er over te kunnen
oordelen. Wat zeggen ze nou precies?
Wat houdt men achter?"
We stelden die vragen 's avonds om 11
uur aan twee co-assistenten die moe en
veel te laat (hun officiele dag houdt om
7 op) nog bezig zijn met bloedtesten na
te gaan en het schrijven van een rap-
port. Helma Mulders en Hans Kasperen
zijn co-assistenten en werken nu 8 we-
ken op aideling G7Noord. Dus nog
maagdelijk, wat de kritiek betreft: Zij
leren nog. Kunnen zij zich voorstellen
dat ze, in het belang van een onderzoek,
iemand zouden adviseren een bepaal.
de medische handeling te ondergaan,
terwijl het voor de patient zelf beter is
van niet? Helma: "Ik heb dat wel mee-
gemaakt. De keuze tussen bijvoorbeeld
een röntgenfoto waarbij gebruik wordt
gemaakt van kontrastvloeistoffen of
een echogram met geluidstrillingen,
wat veel minder last geeft. De patient
vond het maken van die foto heel verve.
lend en had er al veel gehad. Aan de

andere kant is op zo'n foto meer te zien.
Je adviseert dan toch de echogram. Om
met zo weinig mogelijke middelen en zo
weinig mogelijk last voor de patient een
toch zobreed mogelijk beeld te krijgen."
Als je zelf niet helemaal overtuigd bent
van het positieve resultaat van een on.
derzoek, zou je dan toch iemand probe-
ren te overtuigen van het nut van zo'n
onderzoek? In het belang van de weten.
schap bijvoorbeeld? Helma: ..Nee, als
het voor de patient geen duidelijk resul-
taat geeft, zou ik dat niet doen. De pa-
tient zou voor mij de laatste beslissing
nemen." Je zou niet toch iemand probe-
ren te overtuigen? Omdat dat ene klei-
ne kansje toch misschien de moeite
waard is?"
Hans: "Ik zou in zo'n situatie als arts àl

mijn overtuigingskracht gebruiken. En
ik kan me voorstellen dat ik dan ook
misschien dingen achterhou, om
iemand niet in verwarring te brengen.
Als er maar een piepklein kansje be-
staat dat het resultaat zou kunnen ge-
ven, zou ik adviseren het te doen."
Ook als een patient, moegestreden en
te vaak onderzocht dat veel liever niet
zou willen?
Helma: "Nee, voor mij zou de patient
mogen beslissen. Het is zijn of haar le-
ven. Als de patient vindt dat de behan.
deling op moet houden - in de vorm van
onderzoeken, toedienen van medicij-
nen etcetera - moet dat ook ophouden.
Je kunt iemand van 60 jaar toch niet een
mening opleggen? Als iemand niet
meer wil. moet dat kunnen vind ik. Niet
de familie, niet een dokter, maar de pa-
tient zèlf beslist."

Sterke hiërarchie
Waarom is het toch dat zoveel mensen
moeite hebben met artsen?
Helma: "Ik denk dat artsen wel gevoe-
lens hebben, maar die in het werk niet
kunnen gebruiken. Daardoor lijken ze
technisch, afstandelijk. Verder werken
ze hard. Ze kunnen niet een uurtje uit-

trekken voor een patient. De opvang en
sociale kontakten laten ze daarom aan
anderen over. Daarbij brengt een arts
altijd de onheilstijding, of het gelukki-
ge bericht. Hij is hoe dan ook verant.
woordelijk. Als ze zich teveel met een
patient inlaten, is die verantwoorde-
lijkheid misschien wel te zwaar."
Hans: "In de dokterswereld is ook nogal
een sterke hiërarchie. Je hebt de profes.
soren, de doktoren, de assistent.artsen,
de co-assistenten. Er is zeker sprake
van kompetitie, konkurrentie. Als we 's
morgens de patienten langsgaan, hoop
ik toch ook die ene briljante opmerking
te maken, al is.ie technisch en snapt de
patient er niks van."
Helma: "Veel artsen en doktoren willen
de kloof wel overbruggen. Maar de



tijdsfaktor remt iemand af. Er wachten
nog veertien patienten."
Hans: ..Ikwil in ieder geval probéren om
als dokter mensen het idee te geven dat
ik alle tijd voor ze heb."
Helma: "Dat lukt je nooit."

Linnen en witsel
Als we moegebeukt zijn en even niets
meer kunnen opnemen,dalen we af
naar de catacomben van het AMC.Nu-
cleaire opslagruimte staat dreigend op
één van de deuren. Even verderop is
een vriendelijker deurtje waar je als je
er doorheen gluurt opgeveer twintig
meter aan witte, appelgroene en bleek-
blauwe jassen kunt zien hangen. Daar-
tegenover is de linnenafhaal. Als we
ons licht bukken om door het luik te
kijken zien we mevrouw Hut omringd
door enkele kubieke kilo's aan linnen-
goed. Mevrouw Hut werkt dit jaar 2S
jaar in het ziekenhuis. Eerst in het Bin-
nengasthuis, later in het AMC.Zijvond
het Binnengasthuis aantrekkelijker. "Je
had er kontakt met mensen, het was
gezelliger. Je kende bijna iedereen die
zijn smerige jas kwam brengen of de
schone kwam ophalen."
Er vallen in een ziekenhuis natuurlijk
heel wat vlekken. Mevrouw Hut: "Bloed
valt nog wel mee. Maar sommige medi-
cijnen geven vlekken die er met geen
mogelijkheid uitkunnen ... Ze wast haar
eigen witte kleding zelf: "Het wordt
nooit zo schoon als in je eigen sopje".

Geestelijke verzorging
Pam Hobbelman en Floor Regenboog
zijn de twee humanistische geestelijke
verzorgsters in het AMC.Een rot woord,
vinden ze zelf ook. Een taart voor een
betere, akseptabele naam. Pam en
Floor werken samen met een vrouwelij-
ke en een mannelijke dominee en twee
mannelijke pastors. Ze organiseren le-
zingen over allerlei mogelijke onder-
werpen, geven les aan verpleegkundi-
gen, nemen deel aan de Ethische Kom-
missie van het ziekenhuis die onder-
meer over euthanasie praat. En tenslot-
te het belangrijkste deel van hun werk:
praten, begeleiden van patiënten en
eventueel hun familieleden en - als er
prijs op wordt gesteld - ook het perso-
neel. Als we hen aan het eind van de
dag ontmoeten. heeft Pam een drietal
..zware" gesprekken achter de rug. Met
een Aids-patient bijvoorbeeld die in pa-
niek raakte omdat hij ineens koorts
kreeg; en met een ernstig zieke meneer.

Pam: "Je kunt niet, zoals een religieus
iemand terugvallen op geloof. In dat
opzicht heb je niemand houvast te
bieden. Dat maakt ons werk natuurlijk
veel moeilijker, zeker ten overstaan van
zoiets onzekers als de dood."
Floor: ..Wat wij vooral doen, is proberen
de kracht die iedereen heeft. te verster-
ken. Hoe zwak iemand zich ook voelt.
Wij komen niet met raad. maar probe-
ren iemand zèlf sterk te maken. In een
ziekenhuis voelen mensen zich vaak
verloren en zwak. Het is belangrijk om
mensen niet alleen te laten. Het is niet
niks. mensen liggen hier wel eens
maanden. een jaar. Met familie is het
soms moeilijk praten. Ze willen zich
sterk houden. kunnen hun gevoelens

niet uiten. Bij ons mogen ze onderuit
gaan, huilen. zwak zijn. Wij zijn hun
link met het leven, met wat zich buiten
dit ziekenhuis afspeelt."
Pam: ..Afen toe is het zwaar. Ik zit soms
mee te huilen. Waarom zou ik niet mo-
gen laten zien dat het verhaal van
iemand me iets doet? Privacy hebben
patienten niet veel in een ziekenhuis.
Soms ben je heel intiem met iemand en
komt er ineens een verpleegster de zaal
op.
Ik schrijf altijd in 't kort op wat ik op een
dag heb meegemaakt. in een schriftje.
Dat laat ik hier achter. Op die manier
kan ik het werk ook ècht achterlaten. Je
moet dit soort werk volgens mij niet je
hele leven doen. Ik voel me vroeg wijs.
hou me bezig met vragen waar de mees-
te mensen pas aan toe zijn als ze oud
zijn, als ze aan het eind van hun leven
staan."

Avond
Avond. het ziekenhuis wordt rustig. De
bloemen staan buiten. De verpleeg-
sters en verplegers maken zich op voor
hun rit met de medicijnen. Trui uit. trui
aan. Het is wat met die airconditioning.
Geen raam kan open. Nooit. Uitzicht op
een buitenwereld die allang niet meer
reëel lijkt.
Patiënt L. zit zo laat nog in de open rek-

reatieruimte tv te kijken. Hij kijkt ver-
heugd op als we bij hem komen zitten.
Het blijkt dat hij uit Apeldoorn komt. ..Ik
was altijd gezond. We hebben een boer-
derij thuis. En ineens kreeg ik hoge
koorts. Het ziekenhuis in Amersfoort
kon niks vinden en toen ben ik op eigen
verzoek hier gekomen. Ik heb het rund-
vee verkocht. Er zijn alleen nog scha-
pen, dat kan m'n vrouw bijhouden .
Tsja, je kijkt heel anders naar het leven
als je ziek bent. En het kan iedereen
overkomen. Zomaar ineens."

Wat meneer L. uit Amersfoort zegt. zat
al de hele dag bij mij vast: angst. Het
gevoel dat het iedereen kan overko-
men. Daar moet je even bij stilstaan.
Maar niet te lang. Als "het" gebeurt. is
daar nog tijd genoeg voor.

Buiten regent het nog steeds. Of wèer.
De eerste hap buitenlucht smaakt als
bronwater. Dorstig duiken we het café
in tegenover het AMC. Een in de haast
opgetrokken bouwkeet-achtig onderko-
men. Met een Zandvoorts terras ervoor
alsof er uitzicht op zee is. De naam? Het
Oude Gasthuis. Binnen hangen bord-
jes: "Snert weer snert" en ..ingeschre-
ven patienten met afspraakkaartjes
hier melden". Zelfs het stamcafé is mee-
verhuisd.
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ALS IKZIEK BEN
De beleving van het ziek zijn

door Albert Nieuwland Als ik dan zo platlig. word ik gees-
telijk ontzettend helder. Ik ga me
allerlei dingen alvragen die ik an-
ders vanzelfsprekend vind. Wat be-
tekent mijn lichaam voor me. ben ik
ol heb ik nou m'n lichaam? Omdat
ik me lichamelijk zo gedeisd hou. is
er sprake van een zekere escape.
een vlucht uil mijn lichaam. Ik
voel me even niet meer welkom in
mijn lichaam. doe net alsol ik het
niet meer ben en treed er als het
ware buiten. Vanuit kosmische
hoogten neem ik afstand van mezelf
en relativeer mijn problemen. Ik zie
de zin van mijn leven beter in. zie de
rode draad en voel me almachtig.
Het is een soort trip. te gek om mee
te maken. Ik kan alles als ik Iicha.
melijk maar niets hoei. Op den duur
kan ik inderdaad ook mijn pijn aan.
Mijn trance wordt er zelfs door ge-
voed.

Griep ervaar ik heel anders. Ik ben
dan helemaal dizzy. algesloten van
de buitenwereld. Het geestelijke is
totaal op de achtergrond gedron-
gen. M'n neus loopt. ik heb dikke
oogleden. al m'n spieren doen pijn.
Ik ben dan één en al lichamelijk-
heid. warmte. vocht. volte. De kleur
van griep is bloedrood. (van spit
daarentegen blauw). Tijd en ruimte
zijn weggevallen: ook dan is er
sprake van een andere bewustzijns-
toestand. Ik maak een lange reis

or een andere wereld. Bij spit de
hoogte in. hier de diepte

van het organisme in.
Alles ruist. zoemt.
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Laat ik het eerst eens over spit heb-
ben. Spit geelt ongelooflijk scherpe
en stekende pijnscheuten, op de
meest overwachte en ongelegen
momenten word ik er door overval-
len. Alles wat ik op dat ogenblik in
m'nhanden heb laat ik vallen. Aan
de buitenkant is niets te zien. maar
binnenin is zo iets fundamenteel
fouts aan de hand dat ik kruipend
naar de wc moet en me aan de rand
van ieder meubelstuk moet vast-
klampen. Iedere centimeter is een
meter. Ik heb wel eens een halfuur
lang een pijn-lachbui gehad. Een
kriebel in de neus vormt bijvoor-
beeld een grote bedreiging. Je wilt
de pijn steeds voor zijn. Je probeert
hem in de kapselen door er een
muur omheen te bouwen van spie-
ren die zich spannen. en door er alle
aandacht op te richten. Deze
krampachtige houding kost onge-
looflijk veel energie en je komt ver4

der tot niets. Het beste is om hele-
maal plat op je rug te gaan liggen.
geen vin te verroeren en te ontspan-
nen. Dan mankeer je eigenlijk
niets. Het is alleen moeilijk om zo'n
tijdlang platte liggen. Op den duur
krijg ik een onbedwingbare behoel-
te om me om te draaien en even te
gaan verliggen. Maar dan krijg ik
subiet weer zoon pijnscheut.

Het begin van ziekte is bij mij - cal-
vanist als ik ben - vaak met schuld
gekleurd. Zo van: mag ik er wel aan
toegeven. is het geen inbeelding.
laat ik de anderen er niet mee in de
steek. Ol: wat voor stoms heb ik nou
weer uitgehaald? Eerst negeer ik de
opkomende ziekte. Dan ga ik mar-
chanderen. Als ik nou nog gauw
wat vitaminen slik. me gedeisd hou
en vroeg naar bed ga. gaat het mis-
schien wel over. Word ik niet beter.
dan komt er woede op die zich
meestal naar binnen richt. En ik ga
me weer schuldig voelen. Ik aksep-
teer mijn ziek-zijn pas als ik van
mijn huisgenoten het groene licht
krijg (Joh blijltoch thuis!) en mijn
werk heb algebeid.
Is er vanuit mijn werk begrijpend en
meelevend op het bericht van mijn
ziek-zijn gereageerd. kan ik mezell
veroorloven om mijn ziekte toe te
laten. Een mogelijke bedreiging
vormt nog de dokter. Ook al man-
keer ik van alles. ik heb toch altijd
het gevoel alle zeilen te moeten bij-
zetten om hem van mijn ziekte te
overtuigen. Pas als hij om is voel ik
mijn rol van zieke erkend en kan ik
me eindelijk als patiëntlull-time
aan mijn ziek-zijn wijden.
Dat ziek-zijn kan heel verschillend
verlopen. Als ik spit heb ben ik
geestelijk heel helder en mankeer
alleen lichamelijk wat. Bij in-
lectieziekten die gepaard gaan met
een Ilinke koorts. raak ik geestelijk
getroubleerd. En dan is er nog een
verschil ol de ontstekingshaard in
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.vast zo uit. Troost doet me goed.
maar medelijden hoei ik niet. Ik
sluit me meestal maar een beetje
van mijn omgeving al. Heerlijk vind
ik het om verwend te worden. om
een ritueel gebeuren om me heen te
hebben van op tijd mijn natje en
mijn droogje. Dat geelt een gevoel
van veiligheid. Ik voel me heel be-
schermd tegen allerlei aanvallen
vanuit de boze buitenwereld. Naar.
mate ik beter word. breid ik lang-
zaam mijn territoor weer uit. Ik vind
het dan heerlijk als mijn huisgeno-
ten de aantrekkelijkheid van het ge-
wone bestaan wat opvoeren door
extra lekker te koken en door ande-
re vertroetelarijen. Ik krijg dan zin
om weer eens terug in de gewone
werkelijkheid te komen. Dat moet
wèl echt in mijn eigen tempo gebeu-
ren, anders maak ik weer dat ik
wegkom. En als ik vervolgens weer
in het gewone leven opgenomen
raak, de post doorneem. de krant
lees, het bed uil kom en naar mijn
werk ga. maak ik net weer zo'n
rouwproces mee als bij het ziekwCJr-
den. Ik kick met moeite al van de
trip die het ziek-zijn is geweest. De
heelheid die ik tenslolle ervaarde,
wordt weer ongedaan gemaakt. Het
doet pijn om m'n aandacht weer te
laten versnipperen. Zo sta ik heel
dubbel tegenover ziek-zijn. Het is
natuurlijk nooit leuk om ziek te wor-
den. Maar als ik héél eerlijk ben.
kijk ik er soms toch ook wel een
beetje naar uit .

a
Van

In het algemeen vallen er bij mij
allerlei grenzen weg als ik ziek ben.
Eris sprake van een terugval naar
diepere lagen van het zeil. waarin
een grotere verbondenheid met het
alomvallende bestaat. Dat geelt
enerzijds het gevoel van overgele-
verd te zijn aan allerlei machten die
ik niet in de hand heb. Aan de ande-
re kant is dat gevoel te overwinnen
- ol beter gezegd te overstijgen-
door overgave. geen overgave aan
die vreemde troepen. maar aan de
strijd zeil. aan de pijn.
Als ik ziek ben moet ik niet lastig
worden gevallen. Ik kan eigenlijk
geen mensen gebruiken. heb aan
mezelf genoeg. Ikvoel me niet eens
zielig. ook al zie ik er van buiten

tegen allerlei in vaders, wezens
van een andere planeet: bakterieën
en virussen dus. Ik voel de strijd en
heb het idee die te kunnen bein-
vloeden door het echtte voelen en
niet weg te mollelen. Ik lokaliseer
invallers en stuur mijn bloed er-
heen. Ik voel het als een strijd tus-
sen micro-organismen die kos-
misch is en goed en kwaad symboli-
seren. Je beselt dan dat het kwaad
óók een kosmisch gegeven is. Dat
houdt echter niet in dat je daarom
de strijd maar zonder slag ol stoot
moet opgeven.

borrelt. drupt. Vooral als er ook nog
een voorhooldsholte-ontsteking bij-
komt. is de gang naar de diepte
heel smal en zit het bewustzijn vol-
ledig in de verdrukking.

Blaasontsteking ol bijvoorbeeld dy-
senterie bieden weer andere erva-
ringen. Deze ziekten hebben ge-
meen dat ze met koorts gepaard
gaan. Ik verzink alleen niet in m'n
lichaam. Ik vlucht er ook niet uit
maar verlies m'n greep erop. heb
geen beheersing meer over blaas of
anus. Ik verlies daarmee een deel
van mezell. Dat deel gaat dan een
eigen leven leiden en komt als het
ware in opstand tegen het ik als
heerser. Erheerst terreur en ik dreig
te desintegreren en te verloederen.
een heel nare ervaring. Hier is
groen en geel de kleur.
Ik heb eens dysenterie gehad op va-
kantie in Athene. De hele Akropolis
interesseerde me geen steek meer.
Ik moest plat. had een vreselijke
dorst. Maar iedere druppel thee
kwam er na twee minuten weer met
veel misbaar uit. Vijl tot zes dagen
was ik totaal gevloerd. In die tijd
bouwde ik een vertrouwde band op
met de gloeilamp aan het plalond.
de kruk van de deur en de stenen
voetstappen van het hurktoilet.
Door dat hele ritueel hield ik mezell
bij elkaar en voorkwam desinte-
gratie.
Ontstekingen pak ik weer anders
aan. Zoals ik spit relativeer
door vanuit ijle hoogten
afstand te nemen van
lichaam en pijn. duik ik
bij ontstekingen er juist
helemaal in. Ik
verzink in mijn
lichaam en stel me
voor dat er een strijd
plaatsvindt van de
cellen van mijn
organisme



POTJESLATIJN
DOOR DE EEUWENHEEN
KNIPPEN, SCHEREN
EN ADERLATEN

door Frits Stoffels
Ziek van liefdesverdriet?
Vroeger wist men wel raad
met alle mogelijke kwalen.
Ook met deze. Doe zoals een
Leidse student deed aan 't be-
gin van de achttiende eeuw.
Hij beminde een jongedame.
maar haar ouders lagen
dwars. De student verviel in
een smartelijk lijden. dat ge-
paard ging met hoge koort-
sen. Hij deed wat velen al
eeuwen deden. en wat heel
gewoon was: een recept be-
reiden uit menselijke afval-
stoffen. De zogeheten "drek-
artseneij" schreef hem een
teug urine van de geliefde
voor. Het meisje stond haar
plas gewillig af. de jongen
nam een frisse dronk en knap-
te zienderogen op.

Een middeleeuws ziekenhuis.
•• Houtsnede uit 1500.
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Er vloeide in vroeger eeuwen vaak veel bloed bij de behandeling van
patiënten. Hier zien we een aderlating én een bloedtransfusie van een
vastgebonden dier (een hond?). Het is een prent uil 1679.

De geschiedenis van ziekte en beter-
schap reikt tot in de donkerste oudheid
terug, en is helaas tot voor kort altijd
donker gebleven, aangezien men bij
vrijwel alle ziekten in het duister bleef
tasten. De geneeskunst is ongeveer
even oud als de mensheid zelf. Toch
duurde het tot ongeveer 1850voor de
doktoren werkelijk heilzame en doel-
treffende methoden begonnen te ont-
wikkelen. Rondziekzijnhing een waas
van geheimzinnigheid en angst. Niet
voor niets was de geneeskunst in de
oudste tijden meestal in handen van
godsdienstige ambtenaren: priesters
en medicijnmannen. Met veel myste-
rieuze en mystieke tam-tam, blabla en
vooral poeha werd de zieke op sugges-
tieve wijzegeheeld.
Daarnaast kwam een volksgenees-
kunst tot bloei die aan van alles en nog
wat heilzame krachten toeschreef. De
drek-traditie behoorde daar ook toe. De
Romeinse schrijver Plinius vermeldde
al dat "barbaren" urine spaarden, voor-
het-geval-dat. Na vijf jaar rijpen was
het een uitstekend middel tegen hard-
lijvigheid. Bij de oude Egyptenaren,
wier medische kennis toonaangevend
was, stond drek in alle denkbare toe-
passingen op de receptenlijst.
In de tijd van onze Leidse student, de
achttiende eeuw, werd in 't bijzonder de
plas van jonge knapen aangeraden.
Die was het krachtigst. Het moest ge-
mengd worden met zuurdeeg en een
scheutje Rijnwijn.Ook de drek van vo-
gels was zeer geliefd bij onze voorou-
ders uit die tijd. In Franeker boekte
iemand aan de hogeschool goede resul-
taten in de strijd tegen hardlijvigheid
door de uitwerpselen van eksters te do-
pen in pruimensap, en zichhet mengsel
toe te dienen.
Ook vroeger gold blijkbaar al: hoe on-
smakelijker het geneesmiddeL hoe be-
ter de werking. Bijdie "werking" kun-
nen we nu wel heel wat vraagtekens
plaatsen. Wat dacht u van het bestrij-
den van bedwateren door het eten van
levend gebakken muizen? Had u een
paar honderd jaar geleden geleefd dan
had u, ter voorkomingvan stuipen mis-
schien heel wat verwacht van de vol-
gende tips: mosterdpap op uw kuiten,
spinrag in uw handpalm en het opdrin-
ken van bloed, liefst van het daartoe
stukgeknipte oor van een zwarte kat.
Hoewel,zoudit recept u nou niet juist de
stuipen op het lijf hebben gejaagd?

Parmantige lieden
Toch heeft diezelfde volksgeneeskunst
ook geslaagde bijdragen geleverd aan
de •.officiële"medische wetenschap. Zo
konden we enkele maanden geleden in
de kranten lezen dat een Australische
boer een wespesteek had genezen door
de getroffen plek te behandelen met
een elektrische schok. Hetwerkte. Heel
kenmerkend was dat het voorval al een
aantal jaren geleden had plaatsgevon-
den, en dat de medische wetenschap er
nu pas mee voor de draad kwam. En
waarom? Ook dát is een eeuwenoude
traditie: in vele gevallen aanvaardde
de wetenschap slechts na veel schoor-
voeten en tegensputteren het volksin-
zicht. Eerst riep ze: "onmogelijk!".Ach-
teraf bleek dat meer mogelijk was dan

de heren medici aannamen.
Tot in de vorige eeuw waren universi-
taire medici vaak nogal parmantige
lieden die gewichtig in het rond stap-
ten, maar er niet over peinsden prak-
tisch aan de slag te gaan. Liever dis-
kussieerden ze in 't Latijn over stoffige
theorieën zoals die van Claudius Gale-
nus. Maar diens beweringen proefon-
dervindelijk staven of kraken, was er
niet bij. Dat was "handwerk", en dus te
min. Bovendien: Galenus had in die
tweede eeuw na Christus alles al ge-
zegd wat er te zeggen viel. dus wat kón
daaraan nog verbeterd worden? Verbe-
teringen van Galenus werden steeds
met ongeloof ontvangen. Of. als men er
niet onderuit kon dat het toch anders
was dan de grote man gezegd had, ver-
klaard uit de veronderstelling dat het
menselijk lichaam in de tijd sinds Gale-
nus op belangrijke punten veranderin-
gen had ondergaan. Paradoxaal mag't
heten dat Galenus z'n voordie tijd toon-
aangevende kennis juist had verwor-

ven door uitproberen en nog eens uit-
proberen.

Volkse barbier-chirurgijns
De werkelijke medische kennis. hoe
weinig ontwikkeld ook,berustte tot 1850
dan ook niet bij de wetenschappers,
maar bij de volkse barbier-chirurgijns.
Scheren, knippen en aderlaten ging in
één moeite door. Na de Gouden Eeuw
traden steeds meer zelfstandige chirur-
gijns op die hun kennis - en daarmee
ook hun aanzien - flink wisten op te vij-
zelen. Zokoneen universitaire medicus
niet opereren, maar een dorps- of stad-
chirurgijn, hoe primitief ook, wél. Al
schroeide hij de operatiewonden met
brandende ijzers dicht.

Debarbier-chirurgijnsopleiding was zo
ongeveer de langste beroepsopleiding
die bestond. Omstreeks z'n twaalfde
meldde de chirurgijn-in-spé zich bij een
gilde aan, en rond z'n twintigste was hij
afgestudeerd. Voor het meestersexa-
men moest een zware proef worden af-
gelegd, waarbij ook het onoverkomelij-
ke aderlaten behoorde. De kandidaat
diende een paar ijzerenmessen te fabri-
ceren die hij bij de aderlating gebruik-
te. Het aderlaten werd niet alleen bij
lichamelijke kwalen toegepast, maar
ook wanneer de patiënt chronisch sa-
cherijnig of ziekelijk verliefd was: een
aderlating reinigde het bloed en daar-
mee heel het menselijk gesteL zomeen-
de men. Voorhet heelmeestersexamen
moest de kandidaat verder kennis heb-
ben van allerlei wonden en gezwellen,
ontwrichtingen en breuken. Ook moest
hij tanden en kiezen kunnen trekken, en
geneeskrachtige kruidenmengsels en
zalfjes kunnen samenstellen. Wie zak-
te, mocht z'n klanten alleen knippen en

scheren.
Nietalleen de niet-universitair opgelei.
de chirurgijns bepaalden lange tijd me.
de de vooruitgang in de medische kun.
de en kennis. Ook leken en buiten.
staanders droegen heel wat verbeterde
inzichten en vindingen aan. Daarvan
zijnvele staaltjes, zoals die van de Aus-
tralische boer, te geven.
Totde heil en zegen brengende buiten-
staanders behoorden tal van vrouwen.
Mary Wortley Montague. vrouw van
een Engels gezant, zette de genees-
kunst van haar dagen te kijk. Die wist
geen enkel antwoord te bedenken op de
grote pokkenepidemieën die Europa
honderden jaren lang teisterden. Dege-
zantenvrouw spoot in 1718de huid van
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De werkelijke medische kennis berustte tot
1850niet bij de wetenschapper maar bij de
volkse barbier-chirurgijn.
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haar zoon met menselijke pokstof in. De
daardoor opzwellende puisten be-
schermden het kind tegen de gevreesde
ziekte. De "variolatie" werd een storm-
achtig sukses.

Koepokinenting
Een Engelse plattelandsdeerne droeg
een nieuwe verbetering in deze metho-
de aan. Het toedienen van menselijke
pokstof bleek toch niet geheel zonder
gevaren te zijn. Maar wie met pokstof
van koeien besmet was geweest. zoals
het Britse melkmeisje vaststelde. was
van die risiko's goeddeels vrij. Haar
vinding bereikte de gespitste oren van
de arts Edward Jenner (1749-1823), die
met de wetenschappelijke eer mocht
gaan strijken. De koepokinenting werd
wetenschappelijk getest. en juist be-
vonden. Volksinentingen werd daarna
in steeds meer landen verplicht ge-
steld.
De koepokinenting speelde zelfs een
niet onbelangrijke rol bij gebeurtenis-
sen op het wereldtoneel. In 1870braken
twee soorten pest uit: een pokkenepide-
mie. en een oorlog tussen Frankrijk en
Duitsland. Bij de Fransen, die niet aan
verplichte inenting deden, stierven
meer dan 23.000 soldaten in de linies
van het pokkengeschut. Bij de Duitsers,
die zich wel verstandig hadden getoond
en zich massaal hadden ingeënt. waren
niet meer dan 261 pokkendoden te be-
treuren.

Eenverbeten strijd
Eén van de belangrijkste voorwaarden
om beter te worden. is een goede verzor-
ging. Zonder goede hygiëne geen beter-
schap. Pas het ijveren voor schone
lucht. schone straten en huizen. schoon
water, een schoon lichaam en schone
ziekenhuizen maakte de opgang van de
volksgezondheid na 1850 mogelijk.
Door de eeuwen zijn het steeds met na-
me vrouwen geweest die op dat aam-
beeld hamerden. Iedereen kent Floren-
ce Nightingale. maar zij stond in een
lange traditie.
Zo liet Fabiola in 390 na Christus het
eerste echte ziekenhuis van Rome bou-
wen waar ze persoonlijk de patiënten
verzorgde. waste en voedde. Sinds-
dien. tot ver in de Middeleeuwen, trok-
ken allerlei vrouwen verplegend en he-
lend door Europa. Ze lieten hele ketens
van door hen gestichte ziekenhuizen
achter. en bouwden ook een grote ken-
nis van de geneeskunst op. Zo was Hil-
degard van Bingen in de twaalfde eeuw
één van de eerste vrouwelijke artsen,
die bovendien al haar manndelijke kol-
lega's in kennis en kunde overtrof. Het
verhaal gaat dat ze zelfs al de gehei-
men van de bloedsomloop kende. Maar
ze schreef er niets over op.

Eénzieke per bed
We kunnen rustig stellen dat veel van
wat in moderne ziekenhuizen aan orde
en reinheid heerst. aan inzichten van
vrouwen is te danken. Zoals. om maar
één ding uit vele te noemen, de regel
van één zieke per bed. Vroeger was het
normaal dat vijf of meer zieken onder
een en dezelfde, smerige, deken wer-
den gestopt. Zo besmette men elkaar
uiteraard met de vreselijkste ziekten.



Ook in de 17e eeuw brak men al
armen en benen. Die gingen nog
niet in het gips. maar werden zorg.
zaam gespalkt.

Zo ziet u maar hoe kreatief de leek
en de enkeling tot op de dag van
vandaag nog kunnen zijn. Ondanks
de geweldige verwetenschappelij- Een couveuse, model anno 1900.
king van de medische wereld, on-
danks de schrikwekkend ingewik-
kelde geneeskundige apparatuur
en het nog immer bloeiende dok-
terslatijn aan het ziekbed, is er nog
alle ruimte voor nieuwe, heel sim-
pele ontdekkingen. Misschien doet
ti vandaag of morgen wel een we-
reldschokkende vondsl.

"Kneipp-kuur") kunnen door hun vele
en fantasierijke methoden gezien wor-
den als de vaders van de fysiotherapie.
Ook de grondlegger van de homeopa-
thie. Samuel Hahnemann (1755-1843)
mag door z'n afwijkende denkbeelden
gelden als buitenstaander die verbete-
ring bracht. Zijn geneesmiddelen
maakten de mensen in ieder geval niet
zieker, en dat was al heel wat in een tijd
dat meer mensen aan dokters en medi-
kamenten stierven dan aan hun eigen
ongesteldheden. Niettemin werd Hah-
nemann, oude tradities getrouw, door
z'n vakbroeders weggehoond.
Met een vondst op het gebied van de
suikerziekte komen we weer terug bij
het begin van ons verhaal: de "drek-
apotheek" . Zelfs die is toch nog nuttig
geweest: een suikerpatiënt ontdekte bij
het geneeskrachtig nippen aan eigen
plas dat z'n urine zoet van smaak was.
Dat leidde uiteindelijk tot de ontdek-
king van het verschijnsei dat suiker-
zieken teveel suiker in hun lichaam
aanmaken.
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De geneeskundige boer Vincent
Priesznitz werd zeer bekend om zijn
watertherapieën. Zo beveelde hij
het dauwtrappen aan als een ge-
neeskrachtig ochtendwandelinge.
tje. Kinderen zouden nooit last heb-
ben van hoest als ze zich bijna zou.
den doodschrikken van een onver-
wachte emmer water op hun
hoofdje.

En operaties werden gewoon op de
ziekenzaal uitgevoerd, gezellig tussen
de medepatiënten in. Of, in 't beste ge-
vaL op de vergadertafel in de be-
stuurskamer. Alles zonder narcose na-
tuurlijk; die deed pas in 1845 haar in-
tree. De patiënt werd vastgebonden,
dronken gevoerd, "high" gemaakt, of
simpelweg met een rake klap buiten
westen en buiten werking geslagen.
Operatiekamers zijn nog maar honderd
jaar oud, zonder de inzet van vrouwen
en hun verbeten strijd voor ziekenhuis-
hervormingen werd uw been misschien
nog steeds op de ziekenzaal geampu-
teerd.

De krealieve leek
Zoals al aangetoond aan het voorbeeld
van onze Australiër. deden ook boeren
nogal eens medische vindingen. Om-
streeks 1815trad in het Oostenrijks deel
van Silezië een geneeskundige boer op.
Vincent Priesznitz. Van heinde en verre
kwamen heilzoekenden naar hem en
naar z'n watertherapieën toe. Eén van
z'n vondsten was het gebruik van natte
verbanden voor wonden. Totdantoe be-
hielp de medische stand zich met onhy-
giënische zalfverbanden. Die leidden
tot onstuimige bakteriegroei en wond-
koorts. Ook vond Priesznitz het dauw-
trappen uit: dauw was vochtig en dus
geneeskrachtig, zo meende de veelzij-
dige landbouwer. Niet alleen de armen,
en vooral de rijken. van Europa kwa-
men bij hem allerlei krachtige baden
nemen, ook de artsen wilden in groten
getale weten hoe Priesznitz z'n medi-
sche varkentjes waste - en lieten zich
overtuigen. Boer Priesznitz en pastoor
Kneipp (van de bekende, waterrijke
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HELDERWETER HENKVAN lAAR:
SOMS ZIT IK NAAR HET

JOURNAAL TE KIJKEN ENWEET
IK OPEENS DAT HET NIET GOED
GAAT MET HARMEN SIEZEN

door Ingeborg van Teeseling foto's: Chris Pennarts
"Ik koncentreer me. Probeer
mijn hoofd helemaal leeg te
houden zodat mijn hersens
niet kunnen beinvloeden wat
er doorkomt. Gedachtenloos.
Zois er ruimte voor het weten.
De één noemt het intuïtie, de
ander zegt helder zien. Mij
kan het niet veel schelen. Ik
voel en weet gewoon dingen
die voor andere mensen be-
doeld zijn. Het enige dat ik
doe is doorgeven."

Het is druk op het station van Leer-
dam. Regen en meisjes trekken een
gordijn tussen mij en de straat.
Toch stopt de auto resoluut aan
mijn voeten. "Kom erin", zegt een
stem binnen. "Henk van Laar?"
vraag ik. "Natuurlijk", zegt de man
die erbij hoort. Hij is donker, gezet
en eind dertig. En doet joviaal alsof
we oude vrienden zijn. Hij is ver-
baasd als ik dat tegen hem zeg. Re-
aliseert zich dan dat hij een stap
heeft overgeslagen. Dat er een leek
tegenover hem zit die niet weet dat
je eerst van iemand droomt voordat
je hem tegenkomt. Van mij ook, ui-
teraard. "En, lijk ik?" Ik lijk. Mijn
supergetrainde cynisme steekt on-
middellijk de kop op. "Prima p.r."
zegt mijn hoofd smalend. Maar mijn
buik twijfelt en wil geloven. Een
wondert je is nooit weg.

Henk van Laar is automonteur, hel-
derziende. magnetiseur. Veel, en
liefst alles tegelijk. Een rijtjeshuis
in een straat. Strook gras, struiken,
stoep, tuintje. doorzonwoning. Bin-
nen leren banken die kraken als je
gaat verzitten. De poes likt op het

22 Humanist dec. 1986/jan. 1987

aanrecht het pannetje gekookte
melk leeg en Van Laar begint te
praten.

"Mensen bellen mij op. Ze hebben van
me gehoord en willen een afspraak mc-
ken. Of liever, meestal willen ze al niks
meer. Ze geloven nergens meer in, alles
is mislukt. Ik krijg hier mensen die zich
hebben doodgelopen. Artsen, specia.
listen, ziekenhuizen. Ik ben de laatste
die ze proberen voordat ze het opgeven.
Meestal weet ik aan de telefoon al wat
er mis is. Nee, ik zie niks. Ik voel, ik
weet."

Energie doorgeven
Boven is een kamertje. Daar ontvang ik
de mensen als ze nog naar mij toe kun.
nen komen. Ik laat ze zitten, praat even
met ze en vertel ze wat er gaat gebeu-
ren. Benen naast elkaar, armen op de
bovenbenen. Ontspannen, proberen tot
rust te komen. Dan strijk ik met mijn
handen langs het lichaam. Niet er te-
genaan, een centimeter of vijf ervanaf.
Ik voel dan hun aura en maak dat
schoon. Mijn handen weten waar het
mis zit. En degene op de stoel voelt het
ook. Tintelen, warm worden, trekken.
Dan begin ik met magnetiseren. Het is
dan net alsof ik via mijn kruin iets bin.
nen krijg wat ik door moet geven. Dat

doe ik dus, met mijn handen. Ik ben een
doorgeefstation ...

Van wat? "Ik weet dat niet. Een soort
energie. Ik geef energie door aan men-
sen die dat te weinig hebben. In hun
geest of in hun onderrug, waar ze dan
ook last van hebben. Zo'n behandeling
duurt een klein half uurtje. Dan gaan ze
anders weg. Niet persé beter, ánders.
Soms trillen ze vreselijk, zijn ze over.
stuur. Maar bijna altijd heeft het uitein-
delijk resultaat.
Ik doe niet aan hokus pokus. Aan som-
mige ziekten is gewoon niks te doen.
Dan kan ik alleen de pijn wegnemen of
mensen de kracht geven te vechten of
juist te accepteren. Vaak ook maken de
mensen de ziektes zelf. Ik behandel
veel vrouwen, bijna 70 procent. Hoe dat
komt weet ik niet. Vooral tussen de 35
en 60 jaar komen ze hier. In de over-
gang, ja. Voor hen kan ik wel wat doen,
omdat ik hun depressiviteit kan ombui-
gen naar optimisme. Zij zien het vaak
niet meer zitten. Voelen zich onbegre-
pen. Sterker nog, ze begrijpen zichzelf
niet eens. Dan worden ze depressief.
gaan tobben en worden ziek. En dan
komen ze bij mij. Omdat thuis niemand
wil luisteren. Omdat moe een meubel.
stuk is en geen mens dat aandacht no-
dig heeft. Dat is een verkrampte situa.



Aan sommige ziektes isgewoon niets te doen.
Dan kan ik alleen de pijn wegnemen of
mensen de kracht geven te vechten of juist te
aksepteren.

tie. Die kramp los ik op. Ik probeer één
te worden met de persoon waar ik mee
bezig ben. Wat zij voelt, voel ik ook.
Heel even, een paar sekonden. Zelfsals
een vrouw tegenover me zit die pijn
heeft in organen die ik helemaal niet
heb. Dan voel ik het waar ze hadden
moeten zitten.

Naar de dokter
Ik vráág aan de mensen wat hun klach-
ten zijn. Ik ben er om ze te helpen, niet
om raadsels op te lossen. Zeker niet als
die al door doktoren zijnopgelost. Ikwil
ook graag dat ze eerst naar een arts zijn
geweest. Ik ben een aanvulling van de
medische wetenschap, geen vervan-
ging."
Wat doe je als je iets ergs weet van
iemand?
"Dat soort dingen probeer ik af te hou-
den. maar dat lukt niet altijd. Ik had
eens een man waarbij ik voelde dat hij
leukemie had. Ik wilde dat niet gelo-
ven, maar het was zo, ik wist het zeker.
Dus zei ik tegen hem dat hij zijn bloed
moest laten nakijken. Toenvroeg hij na-
tuurlijk wat er dan loos was. Ik zeg dan
dat ik het niet weet, maar dat er wel iets
niet klopt. Dan hou ik me dom en stuur
hem naar de dokter."
Bezwaart dit soort kennis je niet?
"Nee, ik zou het veel vervelender vin-
den als ze eraan dood zouden gaan.
Terwijl ik ze nu kan helpen. Bijmensen
die me nastaan vind ik het natuurlijk
wel erg. Maar raar genoeg voel ik bij
hen maar zelden iets. Blijkbaar is dat te
dichtbij. Veel vrienden weten dat niet.
Die zie ik dus ooknooit meer. Zedenken
dat ik door ze heen kan kijken. Eng.
Maar zo werkt het niet. Van wie me na.
staat, zie ik niks. Daar word ik tegen
beschermd, gelukkig. Behalve als "ze"
vinden dat ik iets moet weten. Vaak is
dat dan iets zwaars. Een ernstige ziekte
of als iemand aan de drugs is of zijn
vrouw slaat. Dat komt wel door."
Je hebt het over "ze" en over "iets door-
krijgen". Wat bedoel je daarmee?
"Ikkrijg kracht en wetenschap door van
iets of iemand uit een wereld naast de
onze. Ik wil niet precies weten waar het
vandaan komt. Daar heeft niemand iets
aan en het is gevaarlijk ook. Ik word er
onrustig van als ik erover denk. En on-
rust kan tot obsessie leiden. Dan kan
mijn hoofd nooit meer leeg genoeg zijn
om dit werk goed te doen. Ik weet niet
wie ze zijn. Ik weet alleen dat ik niks te
kiezen heb. Noch bf ik het wil. noch bij
wie ik het wil. Weigeren kan niet. Dat
zouden "ze" niet goed vinden, dat weet
ik."
Kunjijje afsluiten voordie •.berichten"?
"Erg moeilijk. Ik ben ook niet zo'n
groepsmens. Tot tien mensen gaat het
goed, maar daarna krijg ik zoveel ellen-
de over me heen dat ik gek word. Feest-
avonden, naar de bioscoop, een dagje
winkelen? Dat kan ik niet. dan krijg ik
alle ziektes van iedereen om me heen.
Nee, aan mij is geen lol te beleven."

Henk staart voor zich uit. "Ik heb een
geleidegeest. Zonoem ik het maar. Die
geeft me adviezen, raad, kennis. Ik
praat ermee, we overleggen."
Word je daar niet doodsbang van?
..Nee, ze beschermt me. Ze geeft goede

raad, dus waarom zou ik bang zijn? dat
betekent niet dat ik niet meer nadenk.
Ik weeg altijd zaken af. Ik ben geen wil-
loos objekt maar een werktuig dat zelf
ook ideeën heeft. Soms klopt iets niet
wat ik gezegd heb. Dan heb ik mijn ei.
gen bewustzijn te veel laten spreken.
Dan hebben mijn hersens de adviezen
gecensureerd. Dan klopt er niks meer."

Konstant ziek
"Tot voor kort liep ik ook de doktoren
plat. Al toen ik drie maanden oud was,
was ik konstant ziek. Van allerlei toe-
standen, tot kanker aan toe. En steeds
konden ze niks vinden. Totdat ze merk-
ten dat ik ziektes van andere mensen
aannam. Dan voelde ik ze en dacht dat
ik er last van had. Terwijl ikalleen maar

doorkreeg waar zij mee zaten. Nu ik dat
weet. kan ik vrij goed scheiden wat voor
mijbedoeld is en wat niet. Dat leer je uit
ervaring. Nu gaat het prima met me. Al
tijden niet meer ziek geweest."
Wie heeft ontdekt wat jij kon?
..Een oude vrouw uit Utrecht. Die was
heel ziek, kon nauwelijks meer zien en
lag in bed. Eens in de week kwam daar
een wijkverpleegster die ik kende. En
elke keer zag die oude vrouw mij in haar
hoofd. Ze kon me zó beschrijven, terwijl
ze me nog nooit gezien had. Na een tijd
ben ik bij haar langs gegaan. Uit
nieuwsgierigheid eigenlijk. En ik had
het idee alsof er een last van me afviel.
Zij snapte wat er met mij gebeurde. Zij
kreeg het koud op een pijnlijke plek van
iemand. Ik krijg het dan warm. Maar
voorde rest waren we hetzelfde. Gelijke
zielen. Alsof je in Rusland opeens een
Hollander tegenkomt.

Op een dag voelde ik iets heel sterks
toen ik haar zag. Het zat niet op een
speciale plek, maar het was gloeiend
heet. Ik wist dat het met haar te maken
had, maar niet wat het was. Ikwist toen
nog niet dat elke ziekte anders aanvoelt
en dat dit het sein 'kanker' was. En het
gekke was, ik wist zelfs wanneer ze zou
sterven. Twee weken later, op een
woensdagavond omnegen uur. Dat valt
je wel rauw op je dak, hoor. Ik heb haar
naar de dokter gestuurd en die beves-
tigde dat het kanker in een vergevor-
derd stadium was. Ik schrok me dood..Ik
wilde zo sterk dat ik het mis had.
Elke dag ben ik bij haar langs geweest.
die laatste weken. En jawel. op die
woensdagavond om kwart over negen
ging ze dood. Ik zat hier thuis, had een

gezellig avondje met vrienden, en
opeens viel het als een baksteen op
mijn nek. Ikwerd er helemaal koud van.
Nee, ik heb het wel even slecht gehad,
daarna."

Ik ben onder de indruk, moet ik toege-
ven. Maar mijn hersens lachen me uit.
"Bewijzen, bewijzen", zeuren ze. We
praten lang over de grens tussen "hel-
derwetendheid" en gewone intuïtie of
mensenkennis. We komen er niet uit.
Hijkan niet onomstotelijk aantonen dat
er een wereld naast de onze is waarvoor
hij het intermediair is. Mij lukt het niet
bewijzen te geven van het tegendeel.
Aksepteren of afwijzen, daar komt het
op neer. Het lijkt wel godsdienst. Henk
probeert het nog eens.
"Ikweétdingen. Van mensen, maar ook
van dingen. Geef mijeen fotoen ik weet
waar degene is die erop staat. En hoe
het met 'm gaat. Ze hebben wel eens
gevraagd waarom ik niet voor de politie
werk. Help met het opsporen van vedo.
ren kinderen enzo. Ik ben daar bang
voor. Ikvind de verantwoordelijkheid te
groot. Maar misschien ben ik er gewoon
nog niet aan toe. Dat merk ik weL ik
krijg het teken wel als het tijd wordt.
Als.
Mensen bellen wel vaak als ze iets kwijt
zijn. Dan kan ik ze vertellen waar ze
moeten zoeken. Soms zit ik naar het
journaal te kijken en weet ik opeens dat
het niet goed gaat met Harmen Siezen.
Alsop het bedrijf een auto komtbinnen-
rijden, zie ik het ook. Waar mijn kalle.
ga's uren naar moeten zoeken, voel ik
als ik hem zie. Dit soort gevoelens ko-
men bij vlagen. Daar doe je niks tegen.
Dat gebeurt als je je ergens op koncen-
treert. Maar ook als je juist niks doet,
rustig zit. Ik heb het op mijn werk ook
vaak, als mijn handen automatisch het
werk doen. Dan is mijn hoofd leeg. Leeg
genoeg voor zo'n gedachte, zo'n weten-
schap. Je zou kunnen zeggen dat ik een
tolk ben. Beide talen spreek ik, ik ver-
taal. Klink dat nou zo ongeloof-
waardig?"
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DE KWALITEITVAN HET LEVE
BESLISSINGEN OVER LEVEN

door Poul Custers

Vijf zwaargewonden worden ijlings het
ziekenhuis binnengebracht. Voor hun
leven wordt gevreesd. Maar er zijn
slechts drie bedden met de noodzakelij-
ke intensive care-apparatuur beschik.
baar. Wie wel. wie niet? Elke minuut
wachten met kiezen kan een mensenle-
ven kosten. Wie wel. wie niet?
Of: er wordt een vijfling te vroeg gebo-
ren en er zijn maar drie couveuses. Wat
te doen?
Dit soort voorbeelden zijn misschien ex-
treem. maar ze komen voor. De medici
die wij in dit verhaal oaD het woord
laten. wisten precies waar het omgaat.
Zij hebben allen voor vergelijkbare si-
tuaties gestaan. moesten over leven be-
slissen in minuten. soms sekonden.
Hoe namen zij zulke beslissingen. waar
gaan ze dan vanuit. wat zijn hun maat-
staven. hun ethische grenzen?
De revolutionaire ontwikkelingen in
medische technieken geeft de arts
steeds meer mogelijkheden om pa-
tiënten voor het leven te behouden. Be-
halve ethische grenzen (voor wat voor
leven wordt een patiënt behouden?)
stuit men ook op financiële beperkin-
gen. Door de bezuinigingen in de ge-
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zondheidszorg ontstaat er een kloof tus-
sen wat medisch kan en wat financieel
mogelijk is. Er waren al geen vijf inten-
sive care-bedden voor de vijf zwaarge-
wonden. straks zijn het er misschien
nog maar twee. of één. Of het ontbreekt
aan personeel om wat medisch moge-
lijk is ook uit te voeren. Hoe minder fi-
nanciële armslag een ziekenhuis heeft.
hoe meer men zal moeten selekteren.
zal moeten beslissen over leven en
dood.
De vraag dient zich aan wat een men-
senleven eigenlijk waard wordt geacht.
Drie ton. vier ton. een miljoen mis-
schien? Uiteraard is dit niet alleen een
zaak voor artsen om over te beslissen.
De hele samenleving is daarbij betrok-
ken. Al was het alleen al omdat bezuini-
gingen in het politieke krachtenveld tot
stand komen.
Paul Custers. medisch journalist. ging
voor dit speciale ziek zijn nummer van
de Humanist te rade bij enkele specia-
listen uit de medische wereld. Hij stuit-
te daarbij op onverwacht grote angst
om over de ethische grenzen van leven
en dood te praten. Openheid over deze
heikele zaken kan een arts komen te

staan op scheldkannonades en ano.
nieme bedreigingen van hooggeleerde
kollegae. Dat merkte één van de geïn.
terviewden die eerder de aandacht trok
met enige openharige uitspraken. Hij
wilde alleen een gesprek met ons toe-
staan als anonimiteit werd gewaar-
borgd. Wij noemen hem daarom in dit
artikel slechts de arts P. Een ander zag
op het laatste moment toch maar af van
de afspraak en was met geen paard van
mening te veranderen. Hij verkoos ver-
der liever de rust van het zwijgen. Toch
is het gelukt om enige artsen aan het
woord te krijgen over de vraag hoe zij de
waarde van een mensenleven wegen.



IWEEGT HET ZWAARST BIJ
:NDOOD

..De selektie van patiënten voor ge-
avanceerde behandelingen is dagelijk-
se praktijk geworden. De wijze waarop
deze selektie geschiedt. onttrekt zich
aan publieke waarneming". waar-
schuwde prof. dl. H.).). Leenen, hoogle-
raar Sociale Achtergronden Ge-
zondheid en Gezondheidszorg al in 1981
in zijn publikatie ..Gezondheidszorg en
Recht", Volgens hem is er een struktu-
reel tekort aan geavanceerde behande-
lingsmogelijkheden. En daarom is se-
lektie van patiënten ook een struktureel
gegeven .••De kern van het probleem is.
dat in een dergelijk geval (levens van)
mensen tegen elkaar moeten worden
afgewogen. omdat de feitelijk beschik-
bare voorzieningen beperkt zijn. In we-
zen is dit een uit menselijk. maatschap-
pelijk en juridisch oogpunt onaan-
vaardbare weging, doch het navrante
van de selektieproblematiek is juist.
dat in een feitelijk overmachtssituatie
een eigenlijk ontoelaatbare weging
toch moet worden verricht, waarbij een
negatieve uitslag voor de betrokkene -
vaak letterlijk - adembenemend is," zo
stelt Leenen.
De volgende vraag is op basis van wel-
ke gegevens en kriteria die keuze wordt
gemaakt. Eén van de eerste medici die
daarover letterlijk een boekje open-
deed, was de neuroloog en ethicus prof.
dr. J.H. van den Berg. Van zijn hand
verscheen al in 1969"Medische macht
en medische ethiek", een veelgevraagd
boek. Het veroorzaakte opschudding
omdat de auteur een pleidooi houdt om
de kwaliteit van het leven van de pa-
tiënt te laten prevaleren boven het on-
begrensd verlengen van diens leven.
Inmiddels blijkt die opstelling van de
medicus-auteur meer geaksepteerd te
zijn. Op een enkele uitzondering na (zo-
als in het geval van een arts met een
duidelijke christelijke of andere reli-
gieuze levensovertuiging) weegt deze
overweging zwaar in beslissingen over
leven en dood. Tochzal de medicus niet
licht geneigd zijn deze mening te laten
blijken tegenover "buitenstaanders".
Juridische en ook ethische problemen
met betrokkenen liggen immers op de
weg. De kwaliteit van het leven is
niettemin één van de belangrijkste
overwegingen van de medicus gewor-
den volgens dr. M.A.M.de Wachter, di-
rekteur van het Instituut voor Gezond-
heidsethiek in Maastricht.
"Vroeger hoorden leven en levensver-
lenging onherroepelijk bij elkaar. Te-
gen die achtergrond namen medici be-
slissingen. Ineen situatie waarin biolo-
gisch leven kan worden verlengd,
wordt nu steeds meer de vraag gesteld
om wat voor leven het dan eigenlijk
gaat. Een probleem dat daar onmiddel-
lijk mee samenhangt is de vraag wat
die kwaliteit dan wel is en wie dat kan
of zou moeten uitmaken. Het criterium

kan terecht maar ook ten onrechte wor-
den gehanteerd", aldus De Wachter.
Zijn instituut zal dezer dagen de eerste
resultaten bekend maken van een on-
derzoek naar de wijze waarop in de ge-
zondheidszorg ..de kwaliteit van het le-
ven" wordt ingevuld.

Financiële ruimte bepalend?
Een man die dagelijks heeft te maken
met dat begrip is de arts die anoniem
wil blijven. Hij is neurochirurg in een
academisch ziekenhuis.
"Je streeft als arts altijd naar een zo
optimaal mogelijke behandeling voor
alle patiënten. Bezuinigingen maken
dat steeds moeilijker. Devrees dat in de
toekomst de financiële ruimte bepaalt
in hoeverre je als medicus mogelijk zal
zijn om je vak verantwoord uit te oefe-
nen. Voormij ligt de nadruk op de kwa-
liteit van het leven en zeker niet op de
vaak zinloze verlenging ervan. In het
geval van een tekort aan intensive care-
bedden, zal ik aan een keuze dus niet
kunnen ontkomen. Ethisch is dat niet
akseptabel, maar wat wil je? De prog-
nose is het eerste selektiekriterium in
zo'n situatie. Dat heeft alles te maken
met de kwaliteit van het leven van de
betrokken potiënten. Gelukkig komt de
noodzaak van zo'n keuze nog niet zo
vaak voor. We hebben meestal de mo-
gelijkheid om patiënten door te schui-
ven. Vaak heb je ook nog wel tijd om
met de kollega's te overleggen, met de
patiënt of met zijn of haar familieleden.
Dat laatste maakt de zaak wel weer in-
gewikkelder omdat je over zo'n rekbaar
begrip als de kwaliteit van het leven
flink van mening kan verschillen."

Prof. dr. A. Okken is neonatoloog en
werkzaam in het Academisch Zieken-

' .. '"'.'.J

huis Groningen. Het is geen zeldzaam-
heid dat hij binnen 30 sekonden zeer
vergaande beslissingen moet nemen
over een te vroeg begonnen mensenle-
ven. Okken: ..Vooroverleg is in zo'n ge-
val geen gelegenheid. Als een kind dat
veel te vroeg is geboren. niet spontaan
ademt na de geboorte doen we in de
regel niets. Dat kind zal dus overlijden.
De kans op beschadigingen en handi-
caps is in die situatie namelijk zo groot
dat we dat verantwoord vinden. De
kwaliteit van het leven van die pasge-
borene geeft dus de doorslag. Ja, dat
beslis je vaak helemaal alleen omdat 't
allemaal zo snel gaat. Je kan natuurlijk
proberen jezelf gerust te stellen door be-
ademing toe te passen. Maar dat is niet
haalbaar gezien de beperkte mogelijk-
heden daarvoor. Als de vader op zo'n
moment aanwezig is. ga ik hardop den-
ken. En als hij niet reageert binnen die
cruciale halve minuut. is de beslissing
in feit al gevallen. Je kunt eenvoudig
niet anders. Als een pasgeborene wèl
spontaan ademt, valt er niets meer te
kiezen. Dan starten we met de verdere
behandeling, ook al hebben we ernsti-
ge bedenkingen over de toekomstige
kwaliteit van het leven van dat kind:'
De prognose ..levensvatbaar" is dus on-
dergeschikt aan de prognose omtrent
de kwaliteit. Hoewel de medische tech-
niek de medicus in staat stelt een leven
voor kortere of langere duur te behou-
den, wordt die mogelijkheid dan niet
benut.
De Amsterdamse neonatoloog prof. dr.
C. Versluys zei over de kwaliteit van het
leven in het blad "Het Ziekenhuis" (juni
'83):"Als het gaat om zwaar lichamelijk
en geestelijk gehandicapte kinderen
kan het komende leven in positieve en
in negatieve zin worden afgewogen te-

~.
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geld op is, dan zeggen wij: sluit de kli-
niek maar. Ik maak geen kostenafwe-
ging, daarvoor zit ik hier niet. Als ik
daartoe gedwongen zou worden dan
stop ik ermee. Stel dat onze direktie zou
zeggen dat we een of andere behande-
ling niet mogen uitvoeren omdat het te
duur is. Ik denk dat we ons daar niets
van zouden aantrekken. In zo'n geval
moet de direktie dan zelf maar voor de
poort gaan staan om de patiënten bui-
ten de deur te houden.
Of een kind een ton of een halve ton
kost, dat maakt voorons niets uit en dat
mag het ook niet. Natuurlijk zijnwijwel
bereid om mee te denken over kosten-
beheersing, maar dat is een heel ande-

Erisniet altijd plaats voor alle couveusekindjes.
We brengen ze dan onder in andere
ziekenhuizen, zelfs in het buitenland.
We verkopen nooit nee

medicus daardoor flink op de proef zul-
len worden gesteld.
Een duidelijke grens voor mij is als een
groot deel van het totale beschikbare
budget wordt besteed aan de zeer dure
behandelingen voor een enkeling ten
koste van de behandeling van kinderen
met ernstige infektieziekten. Daar zou
ik me tegen verzetten. Ik kan me ook
heel goed voorstellen dat je als medicus
kritiek hebt op hoe de politiek het totale
beschikbare budget in Nederland ver-
deelt. Misschien vind je dan wel dat er
teveel geld wordt uitgegeven aan de-
fensie of kultuur."
Prof. dr. A. Okken: "Als de boekhouder
van het ziekenhuis zou zeggen dat het

gen de draagkracht van de ouders en
het gezin, tegen de toekomst van dat
leven en tegen de overlevingsduur . Als
op deze gronden het leven dreigender
wordt dan de dood, kan de medicus zijn
doen en laten richten op de dood van
het kind."

Selektie van patiënten
Prof. dr. H.I.I. Leenen komt in zijn boek
tot een aantal kriteria die gehanteerd
zouden kunnen worden in een situatie
waarin van selektie van patiënten
noodzakelijk is. Allereerst zijn er na-
tuurlijk de medische kriteria, zoals
ademhaling en bloeddruk. Daarna kun-
nen een aantal persoonsgebonden
maatstaven worden aangelegd, die
van belang zijn voor de behandeling.
Als de arts dan nog verder moet kiezen,
moet de betekenis van de patiënten
voor hun direkte leefomgeving en even-
tueel voor de samenleving in de afwe-
ging worden betrokken. Leenen pleit er
verder voorde selektie van patiënten te
baseren op mensenrechten, waarbij
dus geen onderscheid wordt gemaakt
opzaken als ras ofgeloof. Maar ookniet
de voorkeur wordt gegeven aan bijvoor-
beeld een moeder van vijf kinderen bo-
ven een bejaarde alleenstaande. Een
probleem kan zijn dat er al heel veel
gebeurd is voordat de medicus aan bo-
vengenoemde of andere selektiekrite-
ria toekomt.
Al eerder werd gekonstateerd dat de fi-
nanciële faktor een steeds invloedrijker
positie gaat innemen in de afwegingen
van de medicus. De klinisch fysicus T.
Zelders, werkzaam in het Radboud-
ziekenhuis in Nijmegen geeft in een ar-
tikel in Medisch Contact (vakblad voor
artsen) de waarde van een mensenle-
ven aan in ekonomische grootheden.
Zelders: "Als het zo zou zijn dat een
mensenleven ten koste van maximaal
f 300.000,- die we er nu voor uitgeven,
beschermd mag worden, dan hoop ik
van harte dat ik daar zelf ook de konse-
quentie uit kan trekken. Dat als de dok-
toren tegen mij zeggen: u hebt kanker
en het kost f 400.000,- om u daarvan af
te helpen, ik kan zeggen: heb ik pech
gehad."

Financiële grens onzin
De arts P. weigert zo'n uitgangspunt
over te nemen. Voorhem is er een ethi-
sche grens bereikt als de medicus de
kalkulator moet raadplegen alvorens te
beslissen ofeen patiënt in leven gehou-
den kan worden of niet. ..De vraag wat
een mensenleven waard is, is niet te
beantwoorden. Geld heeft voor mij
nooit een rol gespeeld. Als ik me
als medicus laat verleiden omafwegin-
gen van leven en dood daarop te base-
ren dan ben ik ethisch op de verkeerde
weg. Voormij is er al een grens bereikt
als op grond van bezuinigingen wordt
besloten om alleen op werkdagen anti-
biotica voor te schrijven. Ikzoudan wei-
geren om weekenddienst te doen. Een
grens als f 300.000,- slaat nergens op.
Je hoeft alleen maar eens uit te rekenen
wat men in een heel mensenleven per
persoon uitgeeft voor gezondheidszorg.
Aan de andere kant zal de financiële
factor wel steeds belangrijker worden.
Ik denk dat de ethische grenzen van de
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re kwestie." Okken vreest niettemin de
politiek van bezuinigingen. Nu al is hij
toch gedwongen, evenals andere neo-
natologen, meer dan eens (te)grote risi-
ko's te nemen omdat de mogelijkheden
ontbreken vooreen adekwate behande-
ling voor alle patiënt jes die dat nodig
hebben.
..Als de maatschappij bepaalde pa-
tiënten niet wil behandelen omdat 't te
duur is, dan moet de maatschappij dat
ook ronduit zeggen. Nuwordt er bezui-
nigd en de beperkingen en problemen
die daardoor ontstaan, moeten maar
door de medici worden opgevangen.
Mentreft trouwens niet de medici maar
de patiënten zelf en in onze situatie ook
de ouders van de patiënt jes. Een van
die heel duidelijke gevolgen is dat we
nu couveuzepatiëntjes moeten over-
brengen naar andere ziekenhuizen om-
dat er bij ons geen plaats is. Dat gaat
om honderden kinderen per jaar. We
brengen zelfs kinderen naar het buiten-
land. Nijmegen heeft bijvoorbeeld een
uitwijkmogelijkheid in Düsseldorf in
Duitsland en wij transporteren ze nogal
eens naar Bremen.Weweigeren te zeg-
gen dat er geen plaats is. Het is duide-
lijkdat zo'n transport levensgevaarlijke
risico's met zich mee kan brengen. De
boekhouder moet overigens maar zien
hoe hij dat financieel oplost. Ik moet er
niet aan denken als zo'nerg vroeg gebo-
ren kindje tijdens het transport over-
lijdt, hoewel je er "statistisch" van uit
kan gaan dat het een keer zal ge-
beuren."

Prof. dl. H.J.J.Leenen acht de medische
kriteria redelijk objektiveerbaar, maar
zet zelf toch ook vraagtekens bij de an-

dere maatstaven. Hoemoet een arts la-
ten meewegen wat een patiënt voorzijn
direkte omgeving of zelfs voorde maat-
schappij betekent? Gaat iemand die va-
der of moeder is vóór iemand die geen
kinderen heeft? Komteen chirurg eer-
der in aanmerking voorde schaarse be~
handeling dan een gewone burger, een
minister eerder dan een werkloze land-
genoot? Leenen noemt de sociale krite-
ria uit zijn eigen rijtje de "minst on-
schuldige". Hoe kan zoiets in de prak-
tijk van de neurochirurg of de neonato-
loog toegaan?

Nee verkopen we nooit
Onze anonieme arts P.: "Iemand die al
behandeld wordt en een goede progno-
se heeft. haal ik niet van de apparatuur
af voor een nieuwe patiënt. Die
nieuwkomer heeft dus pech: de uiterste
konsequentie is dat die patiënt over-
lijdt. "Nee"verkopen we echter nooit en
dus zullen we er alles aan doen om zo
iemand elders onder te brengen. Des-
noods behandelen we toch zelf,ookal is
dat nog zominimaal. In een heel slech-
te prognose komt het ook wel eens voor
dat er wordt gezegd: we laten mijnheer
Jansen nog een nachtje slapen en dan
kijken we verder. In een bepaald geval
weten de betrokkenen dan al dat hij die
nacht niet haalt. Dat soort situaties be-
staan en zijnookgeaksepteerd in medi-
sche kringen.
Voor mij geldt dat kinderen of jonge
mensen altijd voorrang hebben als er
een keuzemoet worden gemaakt ten op-
zichte van iemand van 60of70jaar. Zo'n
kind heeft meestal een beter prognose
en heeft nog een heel leven voor zich.
Het kriterium van de sociale status

geldt niet voor mij. De minister-presi-
dent wordt niet per definitie geselek-
teerd ten koste van een timmerman of
huisvrouw. Ik zou niet wijken voor poli-
tieke druk die in zo'n situatie op mij zou
kunnen worden uitgeoefend. Aan de
andere kant denk ik dat ikwel weer een
vader van twee kinderen zou selekteren
ten koste van een aan de alcohol ver-
slaafde alleenstaande man. Gelukkig
ben ik nog niet in die situatie gedwon-
gen, dat ikmoet kiezen voorde ene ofde
andere persoon op basis van de "waar-
de" van een mensenleven. Ikzou tot het
uiterste proberen te improviseren. We
kunnen een patiënt ook nog op de vloer
behandelen als het echt niet anders
kan. Vaststaat in die situatie wèl dat ik
beslis. Ik betrek er iedereen bij: kolle-
ga's, verpleegkundigen, familieleden,
enzovoort. Maar je moet familieleden
nooit laten beslissen omdat ze er later
spijt van kunnen krijgen.
Er gelden voor mij ook ethische onder-
grenzen. Selektie op grond van ras of
geloof is ontoelaatbaar. Ik zou niet we-
ten hoe je verder, naast medische krite-
ria, andere objektieve en algemeen
aanvaarde maatstaven zou moeten
aanleggen voor zo'n keuze. Intuïtie
speelt ook een belangrijke rol. Van er-
varing is geen sprake omdat die keuze
door mij niet beproefd is. Ik denk niet
dat m'n geweten later zou "opspelen".
Ik zal vrede hebben met de besluiten
die ikneem. Ikdoe altijd m'n best in alle
eerlijkheid en met alle deskundigheid
en wijsheid die ik heb. Wat kan je meer
doen?"

Volgens hem ligt naast de keuze voor
deze of gene patiënt trouwens nog een
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ander gevaar op de loer. Dat betreft de
patiënten die door geldgebrek in de
ziekenhuizen niet de beste behandeling
maar de op een na beste behandeling
krijgen.

Tweede keus medikamenten
Prof. dr. P.: "Bepaalde medicijnen die
het beste zijnvoor een bepaalde patiënt
kunnen niet worden voorgeschreven
omdat ze te duur zijn. Dat komtwel voor
in de sfeer van de antibiotica. Je gaat
dan noodgedwongen behandelen met
medikamenten van tweede keus. Dat
kan een groter risiko voor de patiënt
betekenen. Je hebt dan de neiging om
die gok bij oudere mensen eerder te wa-
gen dan bij jonge mensen. Ik kan me
zekervoorstellen dat dit oudere mensen
ongerust maakt. Het raakt ethische
grenzen, ik weet 't maar al te goed.
Maar wat is het alternatief? Een leef-
tijdsindikatie bestaat trouwens al lan-
ger voor bepaalde behandelingen. Ik
zal zelf mensen met bepaalde aandoe-
ningen op oudere leeftijd niet altijd wil-
len behandelen omdat dat zulke grote
risiko's inhoudt. Het is dus tegelijk zo-
wel een medische indikatie als een

ethische stellingname.
Een ander heel groot probleem is dat
ziekenhuizen in de rode cijfers komen.

Dat houdt onherroepelijk sluiting of
ernstige inkrimping van afdelingen in
en ook zullen na verloop van tijd be-
paalde operaties die van levensbelang
zijn niet meer worden uitgevoerd. Wat
kan je als arts in zo'n situatie doen?"

.. U GAAT GOfD VOORUIT ..
In de kliniek van prof. Okken is het nog
niet voorgekomen dat kinderen worden
"uitgeloot". Zijnparool is dat via impro-
visatie toch nog veel gerealiseerd kan
worden. In Groningen wordt echter
door ruimtegebrek één op de drie à vier
kinderen inmiddels overgebracht naar
ziekenhuizen in Nederland of in Duits-
land. Algemene leidraad is ook hier:
wie het eerst komt, het eerst maalt. Ok-
ken: ,.We hebben tot nu toe nog geen
andere kriteria hoeven te hanteren.
Daar ben ik heel gelukkig mee. Dat laat
onverlet dat we wel eens moeilijke be-
slissingen moeten nemen over wel of
niet behandelen op basis van een medi-
sche indikatie. We praten als 't kan al-
tijd met ouders over de diagnose en de
prognose. Maar ik zeg nooit tegen ou-
ders: wat wilt u? Ik zeg steevast: wat
vindt u? Beslissen doen we zelf. Meest-
al is iedereen het erover eens. Soms is
dat niet het geval. zoals bijvoorbeeld bij
Jehova's die weigeren hun kind te laten
behandelen met bepaalde bloedstof.
fen. Alswe die behandeling niet uitvoe-
ren heeft dat grote gevolgen voor het
kind. We schakelen in die situatie de
Officier van Justitie in en gaan over tot
de gewenste therapie. Daar ligt voor
ons dus een absolute ethische grens.
Wat mij bij dit alles wel eens beang-
stigd is de vraag: weet ik wel genoeg
van dit of dat probleem om tot een goed
besluit of advies te kunnen komen.
Twijfeldus:'

p

o
DO

oDO
DOD

DO
oCJ

aa
00

o
o
00

/

o

28 Humanist dec. 1985/jan. 1987



ZIEK VAN
VERLIEFDHEID

Het begon al op mijn vijltiende. Ik at
niet meer. Ik sliep niet meer. Strui~
kelde regelmatig. Er was in mijn
hoofd slechts ruimte voor mijn
nieuwe lief. Af en toe trad ik heel
even buiten de verliefdheid en
vroeg me al of het objekt van de
liefde - een jochie van een paar
klassen hoger- al dat gedoe wel
waard was. Nee. objektief gezien
was het een kwal. Nu dubbel zo
oud. hoor ik via. via nog wel eens
wat over hem. Het is nog steeds een
kwal.
Toch zorgde hij wekenlang voor de.
soriëntatie en bakvissengedrag.
Waanzinnig als je weet waarmee
het virus begon en waardoor het
verdween. Op een tienerfeestje
zoenden we en gelijk daarna meld-
de hij dat ik zoende zoals niemand
anders zoent. Een vlijerij? Zo was
het bedoeld. Maar ik vond ook toen
al dat je tijdens de lielde niet moet
kletsen over andere. of voorbije
lieldes. Hoe bozer ik daarover werd.
hoe verliefder hij. en ik plotseling
ook.
Na een paar weken raakte de lielde
een beetje op. Hij verbood nieuwe
lieldes. Toen ik het uitmaakte in de
fietsenstalling vij de school. werd
hij venijnig .••Schrijven kun je ook al
niet". riep hij zeikerig. Waarmee hij
ons favoriete gespreksonderwerp
wilde knakken. en de liefdeskorres-
pondentie tot gestuntel bestempel-
de. Geprikkeld door zijn woede.
waar ik behoorlijk op viel. riep ik
hem na: ..nou, voor de Kerst is mijn
eerste roman af". In tien dagen
schreef ik een sleutelroman
die gretig altrek vond op
het schoolplein.
Daarmee was voor
mij deze liefde
voorgoed
afgeschreven.
Geen se-

konde lag ik nadien meer wakker
over de eerste kus. een lieve brief.
zijn ogen of hoe we samen na de
schooltijd zouden gaan leven. Be.
vrijd van het opgaan in elkaar was
er weer tijd voor nieuwe liefjes.
Verlieldheid heeft dat wat een vi-
rusziekte ook heeft. Het komt zo-
maar. Je-ik althans-kan het al-
leen voorkomen door niet onder
mannen te verschijnen. Het gaat
haast vanzelf weer over. Op ware
jongens ben ik korter maar niet per-
sé heftiger verliefd. Leuke jongens
kunnen de verlieldheid rekken.
Maar de intensiteit die ik boven
schetste: niet slapen. niet meer
eten en alleen nog maar fantase-
ren. sloopt elk mens binnen de kort.
ste keren. Wie vrijt die slijt.
Vijfmaanden is inmiddels mijn re-
kord. Hoe het begon is moeilijk te
zeggen. Zijn het de ogen. de knieën.
de handen. de stem ol dat wat.ie
verzint waar je niet meer zonder
kunt? De liefde sloop zo langzaam
binnen dat ik pas na drie maanden
echt in de gaten had dat ik niet meer
normaal was. We waren bijkans on-
alscheidelijk. In de tussenliggende
momenten schreven we elkaar
brieven: zo'n vijl per dag. De helft
per PTT. de andere helft recht.
streeks. Weer een maand verder
was ik zover heen dat ik meneer de
liefde. zoals hij heette. werkelijk in
alles tegemoet wilde komen. Na-
denken gebeurde niet meer.
werken ook al niet. Een bijna-fail-

lissement in de vijfde
maand zorgde goddank
'.voor een eind aan de

waanzin. Ik ben weer
beter. De VIVA.
horoscoop
voorspelt een
nieuwe liefde.
Heerlijk.
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••PATIENTEN STELLENZELDEN
ZE ZIJN BANG EN DENKEN:

door Gerdie SnelIers

Dat huisarts één van de meest ge-
respekteerde beroepen is. zal bijna
niemand verbazen. De huisarts
moet onze problemen aanhoren.
pijnen stillen. bulten en vlekken la-
ten verdwijnen. En als het even kan
ook nog zorgen dat we door een zon-
nige bril naar de alledaagse werke-
lijkheid kijken. Zo iemand moet ook
wel bijna heilig zijn.
Toch blijkt lang niet iedereen tevre-
den over de relatie tussen huisarts
en patiënt. Integendeel. De mensen
die geen kritiek hebben. lijken eer-
der uitzondering dan regel. De één
voelt zich overgeleverd en heeft
geen vertrouwen in de behande.
lingsmethode. de ander krijgt medio
cijnen voor een chronische buikpijn
terwijl die eigenlijk over zijn slechte
huwelijk wil praten. Niet dat ze dat
zeggen. dat denken ze. Want zelfs
de meest assertieve. mondige en
zelfverzekerde mensen ondergaan
bij hun huisarts een soort metamor-
fose en veranderen in serviele ja-
knikkers die eenmaal buiten op de
stoep pas weer weten wat ze eigen-
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lijk allemaal hadden willen
vragen.

Wat is er nu mis met de huisarts. of
misschien wel met onszelf. de pa-
tiënt? Yolan Koster. voorzitter van
het landelijk patiëntenlkonsumen-
tenplatform houdt zich dagelijks
bezig met de relatie tussen arts en
patiënt. Ze spreekt zelf liever over
de medische wereld in plaats van
de arts: ..Wij richten ons op de hele
medische ••markt" en daar hoort de
huisarts bij maar ook de hoog ge-
kwalificeerde specialist en ook de
fysiotherapeut." Volgens haar is de
relatie tussen arts en patiënt ern-
stig verstoord. "Maar". zegt ze
••daarin zijn arts en patiënt niet
uniek. We hebben met een kultuur-
fenomeen te maken waarin tech-
niek de menselijke verantwoorde-
lijkheid heeft overgenomen. Daar
moeten we vanaf. Mensen moeten
Ieren om weer zelf verantwoorde-
lijkheid te dragen voor hun leven en
welzijn. Het heft moet weer in eigen
handen."

Het landelijk patiëntenJkonsumenten-
platform is een samenwerkingsver-
band van twaalf organisaties, zoals
(o.a.) de kliëntenbond, konsumenten-
kontakt. de gehandikaptenraad en de
algemene patiëntenvereniging. Het
FNVen CNVnemen deel aan alle aktivi-
teiten. Het platform houdt zich bezig
met gezondheid in de ruimste zin van
het woord.
De belangrijkste doelstelling is de be-
langenbehartiging tussen patiënt en
medische dienst. Maar in de praktijk
blijken de kleine organisaties zich
daarmee meer te bemoeien. Het plat-
formhoudt zich vooralles bezig met het
ontwikkelen van een filosofie over ge.
zondheid en gezondheidszorg. Yolan
Koster:"Wezijn in eerste instantie posi-
tioneel bezig. Dat wil zeggen dat we nu
investeren in een betere toekomst. Een
makke. want we dreigen op die manier
een volgend instituut te worden. We
hebben een keus moeten maken: of
mensen willen helpen. of de beweging
op gang zetten, dus meer gericht zijnop
de dieper liggende motieven. Wij heb-
ben voorhet laatste gekozen."

Op het tafeltje, naast de bank waarop
ze zit, ligt een boek van Fritjof Capra,
vurig pleitbezorger vooreen holistische
levensvisie. (Holismegaat uit van een
totaalbeeld. Alles heeft met alles te ma-
ken. Dus lichaam met geest en vicever.
sa. Het totaal is meer dan de somvan de
verschillende delen.) Een visie die ook
duidelijk in het betoog van YolanKoster
doorklinkt: ..Demeeste medici kijken te
beperkt naar een begrip als ge-
zondheid. Een patiënt wordt geredu.
ceerd tot dat waar hij aan lijdt. Zonder
dat daarbij het totaalbeeld voor ogen
wordt gehouden. Het gebeurt dat een
arts zichzoop één onderdeel fixeert dat
hij niet ziet dat er eigenlijk iets anders
aan de hand is. Dat is ernstig."
"Ikwil hier wel meteen aan toevoegen
dat de arts dit fenomeen niet in zijneen-
tje ontwikkeld heeft. Het is het gevolg
van een bepaald kultuurpatroon. Het
technische denken zit bijvoorbeeld al in
de opleiding verpakt, daar wordt nau-
welijks aandacht besteed aan het men-
selijke aspekt van een ziekte. Artsen le-
ren niet met mensen omgaan, ze leren
niet te luisteren. of hoe ze zich moeten
inleven. Nee, ze leren hoe je een diag-
nose moet stellen of hoe een ziekte te
onderscheiden. Ook belangrijk maar
niet volledig genoeg."

Teleac-kursus kanker
Omhaar verhaal toe te lichten begint ze
over de Teleac-kursus ..Kanker", waar-
aan ze zichmateloos heeft geërgerd. De
"kursus" bestond uit vier lessen waarin
de volgende onderwerpen werden be-



'RAGEN AAN DE ARTS.
IJ ZAL HETWELWETEN

In het modelkontrakt komt in klare juridische taal
te staan wat de rechten en plichten zijn van arts
en patiënt

handeld: het stellen van een diagnose,
het hoe en wat van chirurgisch ingrij-
pen. het bestralen en tot slot chemothe-
rapie. Yolan Koster: ..Heel typerend
voor de medische wereld. Geen infor-
matie over wat het betekent om kanker
te hebben, dat je eraan dood kunt gaan
maar dat je ook kunt blijven leven. Ook
niets over wat het betekent om te blij-
ven leven met kanker, wat er met je
gebeurt als mens. Wat is het nut om een
bloederige baarmoeder te zien. waar
schijfjes uit verwijderd zijn?"

Jij had een volstrekt andere kursus wil-
len zien?
..Ja. Eén waaraan je wat hebt als pa-
tiënt. Als jij morgen hoort dat je kanker
hebt, wil je toch weten wat dat kan bete-
kenen. Hoe je dat eventueel kunt opvan-
gen. Dat er toch nog goed te leven is.
ook al heb je maar één borst."
"De opleiding van artsen moet verande-
ren. Ze moeten leren dat ze niet al-we-
tend hoeven te zijn. Ze zijn niet heilig.
Ze moeten de patiënten erop wijzen dat

en niet die van de dokter. Dat klinkt
logisch, maar veel mensen leggen hun
leven in handen van de medici en doen
alsof de ziekte eigenlijk weinig met
henzelf van doen heeft. Mensen moeten
zich ook realiseren dat bijvoorbeeld
zo'n verkoudheid erbij hoort. Het is een
onderdeel van dit leven. Een arts heeft
niet tegen elke kwaal een medicijn, het
is geen wonderdokter. Artsen moeten
op hun beurt weer beter voorlichten.
Vertellen wat ze doen en waarom."

Modelkontrakt
Al deze punten zijn op een rij gezet en
verwerkt in een modelkontrakt dat het
patiëntenlkonsumentenplatform heeft
opgesteld. Daarin komt in klare juridi-
sche taal te staan wat de rechten en
plichten van de twee partners zijn. In dit
geval dus van arts en patiënt.

Yolan Koster: "Dit model is ontwikkeld
door het platform, in nauwe samenwer-
king met de Maatschappij voor Genees-
kunde. Want je moet het natuurlijk sa-
men ontwikkelen met de mensen die er
uiteindelijk mee moeten werken. We
denken dat het kontrakt een goede toe-
komst heeft. Niet om mee te nemen naar
het spreekuur als je voor je verkoudheid
beslissingen van artsen akkoord te
gaan zonder dat ze goed geïnformeerd

die verkoudheid waarmee ze naar het
spreekuur komen hun verkoudheid is
of voor je steenpuist komt, maar op het
moment dat je je bijvoorbeeld bij een
huisarts inschrijft. Dit kontrakt vormt
dan de basis van de relatie waarop de
dienst wordt verleend. Je spreekt dan af
dat dát de afspraak is waarop de
diensten zich verder in de toekomst
gaan afspelen. Het is niet zo dat je bij
elke ingreep met dat papiertje moet
gaan wapperen, maar het is te gebrui-
ken in die situaties waar sprake is van
verschil van mening.

Ligt dat kontrakt nu al niet impliciet
vast? Je gaat toch uit van een bepaalde
vertrouwensrelatie. op het moment dat
je een huisarts kiest.
"Als je nu het gevoel hebt dat je een
goede relatie hebt, moet je dat vooral
koesteren. Maar ik moet uit praktijker.
varing zeggen dat dat een uitzondering
is. Er doen zich, met name in ziekenhui-
zen, vaak situaties voor waarin mensen
gedwongen worden om met bepaalde

zijn. Er is dan ook geen rust om tot een
goed afgewogen beslissing te komen.
Er wordt gepraat op een manier van "hij
moet eruit" of "het moet eraf" alsof het
niet meer over een persoon gaat.

Informatie over ziekte
"Mensen stellen heel zelden vragen. Ze
zijn bang, overdonderd en de situatie is
zodanig dat ze snel denken "hij zal het
wel weten", "hij heeft er tenslotte voor
gestudeerd" .

Op dat kontrakt komt te staan dat de
arts verplicht is om uit eigen beweging
te vertellen wat er aan de hand is, wat
hij voorstelt, wat de alternatieven zijn
en wat er gebeurt als jij geen van zijn
voorstellen opvolgt. Niet dat hierdoor
de beslissing voor de patiënt makkelij-
ker zal worden, dat niet."

Denk je niet dat er veel mensen zijn die
helemaal geen zin hebben om alle in-
formatie over hun ziekte te horen. die
het eigenlijk wel best vinden dat de arts
de beslissing neemt? Het is natuurlijk
ook wel makkelijk om zelf geen verant-
woordelijkheid te dragen.
"Ik denk dat er mensen zijn die zo den-
ken. Al zijn het er minder dan iedereen
altijd beweert. We zijn nu eenmaal het
produkt van het rollenpatroon dat door

de jaren zo is gegroeid, daarom lijkt het
alsof veel mensen tevreden zijn. Soms
zijn er inderdaad patiënten die hun Ie.
ven niet in eigen handen durven te ne-
men. Ze zijn niet goed genoeg toegerust
of kunnen het niet aan. Als mensen
geen prijs stellen op informatie omtrent
hun ziekte moeten zij dat aangeven, en
niet omgekeerd zoals het nu is."

Ze weet waarover ze praat want aan
haar eigen lijf is regelmatig door ver-
schillende artsen gesleuteld. Een arts.
patiënten-expert bij uitstek dus. Ik leg
haar voor dat er ook artsen zijn die kla-
gen dat de patiënten met een weinig
konkreet Ziektebeeld komen.
Yolan Koster: "Dat is hun probleem. Art-
sen moeten leren om de ware aard van
het bezoek naar boven te halen. Het feit
dat ze klagen dat de ziekte te weinig
konkreet omschreven wordt geeft al
aan hoe technisch er gekeken wordt. De
patiënt heeft een probleem. daar gaat
het om."

De arts is dus in jouw visie ook maat-
schappelijk werker?
•.De funktie van een arts is ervoor te
zorgen dat de persoon in kwestie ge-
zond moet worden. Wat dat ook precies
mag betekenen. Als een persoon zich
door een gesprek beter gaat voelen.
moet de arts dat gesprek voeren. Ik vind
anderzijds niet dat een arts verantwoor-
delijk is voor het welbevinden van
iemand. Dat is de persoon zelf. hoe
moeilijk dat ook is. Mensen moeten in
hun eigen omgeving voor oplossingen
zorgen. Of ze dat nu bij een humanisti-
sche raadsvrouw doen. bij de buurman
of bij de kerk. En waar die scheiding
tussen gezond en welbevinden precies
ligt moet ieder voor zich aanvoelen.
We zitten tegenwoordig met het pro.
bleem dat voor alle zorgen een medi-
sche oplossing lijkt te zijn. Lijkt. Medici
zijn nu meer wonderdokter dan ooit. Ie~
dereen verwacht Hosanna. Maar de ge~
middelde leeftijd waarop we sterven is
nog steeds zesenzeventig. Daar veran-
derd geen goede dokter wat aan.
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Foto: Rob Huibers

STRIJD OM HETBESTAAN

•

~ RONTGEN
DOKT OR

KADiR EROEMiR
~

Voor zwakke mensen zoals
ik is hel een Eldorado.
Ik bedoel. je hebl het wel
eens: je bent ergens echte.
rin een vreemd buitenland.
je spreekl de laai niel en je
voelt iels. Ik ga dan altijd
rekenen. Hoe lang duurl
hel voordal ik weer lhuis
ben. wat is de route die ik
moet nemen? Heb ik wel
geld voor hel vliegluig? De
pijn wordt dan erger en je
problemen nemen toe. Het
kan je vakantie verknallen.
Als je dil dan legenkoml.
slelt hel gerust.
Hel is geen ziekenhuis - hel
heelt eerder iels gezelligs .
Er moel. dal ruik je gewoon.
sprake zijn van grote kon.
kurrentie - dus reken maar
dat je hier nog ouderwets
behandeld wordl. Niks
geen wachtkamers waar je
uren in de Panorama van
1962moel bladeren om Ie
vernemen dat Christine
Keeler werkelijk van Profu-
mo gehouden heelt.
Als je hier naar binnen
gaal. heb je ook wal. En als
je niels hebl. krijg je hel er
gewoon gratis bij.

Je begrijpl gewoon niel dal
ze dat hier niet doen.
Het enige waarmee een
dokier in Nederland adver-
teert. is een kleine annonce
bij de familieberichlen dal
hij zijn "praktijk herval"
heelt.
Heelt altijd iels engs. vind
ik. Herval? Was hij dan op.
gehouden! Zo ja. waarom
dan wel? Was hij soms niet
goed? Of was hij lang op
vakantie? Dan zullen z'n
prijzen wel te hoog zijn.
Maar op deze foto zie je iets
dal eigenlijk heel wezenlijk
zou moeten zijn voor dokto-
ren: de slrijd om hel beo
staan.

Theodor Holman
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JE VERLIEST ALLES EN
MOET ZOEKEN R

WAT OVERBLIJFT
door Ingeborg van Teeseling foto's: Chris Pennarts

"Toen ik het onderzoekje bij de neu-
roloog achter de rug had, had ik het
gevoel nog steeds met een interes-
sant spelletje bezig te zijn. Niets in
me waarschuwde of was ongerust.
In de spreekkamer van de neuro-
loog vroeg ik wat hij voor leuks voor
me had bedacht. ..We bedenken hier
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helaas geen leuke dingen". ant-
woordde hij me. Toen pas begon ik
me te realiseren dat die uit de hand
gelopen griep toch niet grappig
meer was. "We willen nog wat
meer onderzoeken doen." ..Wat
denkt u dan te vinden?" .•Nou. dat is
een beetje ingewikkeld uit te leg-

gen en misschien begrijpt u me wel
verkeerd. dus dat doe ik liever
niet." ..Toch wil ik het weten". be-
gon ik weer. Na enig trekken kwam
het er uit. ..Bovenaan het lijstje
staat MS:' Mijn film hield even op.
Ik deed nog wat pogingen zakelijk
door te vragen. maar luisterde niet



In het ziekenhuis voelde ik me alleen maar ziek;
hier in het revalidatiecentrum voel ik
meweer mens

meer naar de antwoorden. Instorten
kon ik •.natuurlijk" niet. daarvoor
had ik er te hard zelf om gevraagd."
Marlau van Wayenburg. negenen-
twintigjaar. biologe. Vrolijk. opti-
mistisch. ambiteus. Veel vrienden.
veel energie. veel plannen. Iemand
die het redt. zin heelt in het leven.
Die stiekem nog steeds minister
van VROMwil worden. Omdat ze
duidelijke ideeën heelt over hoe het
gaat en hoe het zou moeten. Net af-
gestudeerd. een nieuwe baan. Het
echte leven gaat beginnen.
Maar in januari beginnen de
kwaaltjes. Rugpijn. door de knieën
zakken. dubbelzien. snel moe zijn.
slechte koördinatie. koude benen.
trillen. Een griepje denkt ze en
houdt een paar dagen het bed. Bij
volleybal. wat ze op wedstrijdnivo
beoefent. zit ze meer en meer op de
bank. Niet genoeg getraind. is de
volgende gok. Resultaat: kniebui-
gingen. opdrukken en andere oefe-
ningen. Het gaat niet over. In le-
bruari volgen er onderzoeken. Huis.
arts. neuroloog. ziekenhuis. In haar
dagboek schrijlt ze: •.Hij móet gewe-
ten hebben wat er aan de hand was.
Hij onderzocht mijn oogbol. mijn re-
flexen. mijn huidgevoel en alles
wat wellicht belangrijk zou kunnen
zijn. Een demyeliniserend proces
dacht hij. MS dus. maar dat wist ik
toen nog niet."
MS. Multiple Sclerose. Progres-
sieve ziekte. maar dat klinkt zo opti-
mistisch. Ongeneselijk komt meer
in de richting. Verlamming door
een aantasting van de myeline-
schede in het ruggemerg . Resul-
taat: minder of geen gebruik moge-
lijk van benen. handen. ogen.
blaas. Allemaal tegelijk ol steeds
iets extra bij elke aanval. Stuipen.
En MS-patiënten hebben de naam
eufoor. overdreven blij. te zijn. MS.
Het begin van een ziekte. Maar
vooral ook het begin van afhanke-
lijkheid. van het verliezen van zelf-
standigheid. Marlou van Wayen-
burg. Ol hoe je tussen de raderen
van de ziektemachine kunt komen.

Revalidatiecentrum "de Hoogstraat" .
Een goed voorbeeld van wat Nederland
met zijnzieken, gehandicapten, gekken
en bejaarden doet. Vervan de stad, zon-
der auto bijna niet te bereiken. Een
soort klooster in het bos. Prachtig, vast
ookheel gezond. maar z6 stil. z610svan
de realiteit. Een aparte wereld. met an-
dere regels.
Twee uitgestorven gangen door, lift,
tweede etage. Een wat verveloze ka-
mer. drie bij drie. Wasbak, kast. bed,
rolstoel. Dit is de eerste van een serie
gesprekken. Marlou is wat bezorgd. Wil
niet zielig of uitzonderlijk gevonden
worden. Maar praten wil ze wel. En
haar dagboek mogen we ook ge-
bruiken.
Tijdens het gesprek kan ze zich nog

maar heel wemlg herinneren van de
eerste periode van haar ziekte. Vooral
van emotionele momenten is ze hele
stukken vergeten. Wat dacht je toen je
voor het eerst hoorde dat het MSwas?
•.Dat weet ik niet precies." Hoereageer-
den je ouders? "Weet ik niet." Wegstop-
pen of gebrek aan geheugen als resul-
taat van de ziekte? De eeuwige vraag.
Ben ik vrolijk van mezelf of als ziekte.
beeld? Ben ik moe of ben ik lui? Moet ik
rusten of me juist verzetten tegen die
sufheid?

Heldagboek
"Ik wist wél dat MSeen rolstoel bete-
kende. Dat leek me een verschrikkelijke
inbreuk opmijn leven. Hetklonkzonaar
"invalide". Naar iets wat mij niet kon
overkomen. Maar net doen alsof het
wonder bij mij zou geschieden, dat het
onderzoek op een griep zou wijzen, of
dat ik huppelend honderd zou worden.
werkte averechts. Ik had juist behoefte
aan realiteit. Wat nu? Een nieuw doel.
positieve kanten, nieuwe mogelijk-
heden.
Het moeilijkste is dat bij alle verhalen
over andere MS-patiënten er gepraat
wordt over háár man, zijnvrouw, de kin-

deren die zo goed helpen. Terwijl ik
geen man. geen kinderen heb en dat
eergisteren ookal heel verdrietig vond.
Ik snakte ernaar en nu al helemaal. Bij
wie mag ik nu klein zijn? Mijn ouders
moet ik opvangen, mijn vrienden moet
ik laten zien dat ikniet zielig ben in mijn
hoofdofmijn hart. Dat ik hun aandacht
en liefde waard ben. Dat ik nog steeds
een behoorlijke dosis humor heb. MS
tast mijn hersens niet aan, mijn emoties
niet en mijn lachspieren niet. Totnu toe
alleen mijn ogen en mijn benen en dat
gaat misschien wel over."
Het gaat ook best goed dan, begin
maart. Alhoewel ...
"Ikwil weer een normaal leven leiden,
maar moet toegeven dat ik dat eigenlijk
nog niet kan. Dat ik niet meer kan spor-
ten of naar de disko is botrekkelijk, dat
is te aanvaarden. Hetzijnjuist de kleine
dagelijkse dingen die me kwaad ma-
ken. De trap. op een stoel klimmen, een
boodschap doen, een nieuwe broek ko-
pen, bij iemand langs gaan. Ik moet
alles plannen en bij veel dingen hulp
zoeken. Dat maakt me dwars en ver-
drietig. En dat terwijl ik het nog niet
eens heb over de toekomst. Veel erger
dan gehandikapt is ooknog "ongenese-
lijk ziek", ..lijdend aan een ziekte die
steeds erger wordt en moeilijk is voorde
betrokkenen." Ik verwijt het anderen
niet. maar zou wel willen dat mensen
me als Marlou blijven zien, "just a per~
son who happens to be sitting"."

Wennen aan een nieuwe strategie. je
realiseren dat je leven gaat verande-
ren. Daar heb je tijd voor nodig. Dat
wordt haar niet gegund. Er moet gere-

geld worden. In het dagboek verschijnt
een lange lijst hulpverleners, ambtena-
ren, artsen, organisaties. Allemaal be-
slissen ze over één onderdeeltje van
Marlou's toekomst. Half mei schrijft ze:
"We hebben even gebakkeleid over
taxi-vergoeding voor naar mijn werk.
parkeerkaart en autovergoeding. Voor
een taxivergoeding moet ik bij mijn
baas of bij het GAKwezen, voor een
parkeerkaart bij het buro parkeerpolitie
en voor een autovergoeding bij de
GMD.In alle gevallen moest ik geloof ik
weer apart bij de GG en GD gekeurd
worden. Hoezo rompslomp? Bovendien
moest ik voor woningaanpassingen
weer bij het GMDzijn en zou ik voor de
taxivergoeding waarschijnlijk tussen
de wal en het schip belanden. Het idee
dat al deze mensen weten dat ik MS
heb. dat ik hulpbehoevend ben ofdat ze
me hebben bevoeld, bekeken, gekeurd,
is een behoorlijke aanslag op mijn pri-
vacy. Natuurlijk bepaal ik zelf of ze aan
me mogen zitten. maar de vraag is of je
überhaupt een keuze hebt als je in een
dergelijke situatie verkeert als ik."

In juni wordt het heet. beter dan in ja-
ren. Dat houdt ze niet vol. De afhanke-

lijkheid wordt duidelijker.
..Vanmorgen klapte ik in: kreeg het
zwaar met mezelf. Het ging zomogelijk
nog slechter dan gisteren. Ikkonmezelf
nauwelijks overeind krijgen. Bijhet lo-
pen naar de wc had ik de steun nodig
van speciaal opgestelde stoelen en
meubels of van een huisgenoot. Mijn
ontbijt kon ik niet meer zelf pakken,
mijn koffie niet zelf zetten, mijn broek
op de wc zelfs haast niet ophijsen. Het
was al met al eigenlijk levensgevaar-
lijk. Ik besloot het AZU (Academisch
Ziekenhuis Utrecht) te bellen, want ik
wil wél op vakantie en dat duurt nog
maar elf dagen."

Het is zeven juli en daar stopt het dag-
boek. Handen en ogen buiten werking.
zodat schrijven onmogelijk is. Nu, na
vier maanden, praten we verder. "Het
AZUleek meeen goed idee. Evenuitrus.
ten voordat ikop vakantie zougaan. Die
woensdag waren mijn ouders er om me
naar het ziekenhuis te brengen. Maar
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Op haar beurt wachten
Na een maand ziekenhuis barst een
groot konflikt uit. Gezien het feit dat
Marlou niet meer kan lopen, is haar ka.
mertje op de tweede etage, met wc en
keuken beneden, niet iets waar ze naar
toe terug kan. Er moet een ander huis
komen, op de begane grond met moge-
lijkheden tot aanpassing. Buro Huis-
vesting wordt ingeschakeld, maar het
perspektief is somber. Wachttijd min-
stens een jaar. Van alle kanten trekken
mensen aan touwtjes. Vrienden scha.

aardig gevonden worden en geen ver.
velende zeur. En je hebt genoeg andere
dingen aan je hoofd om ook nog eens
een gevecht te kunnen gebruiken. Je
bent al blij als je de dag doorkomt.
Kwaad worden kost energie. En die heb
je niet. Dus doe je wat ze zeggen. In de
hoop dat je weer snel naar huis mag.
Kijk, je hebt geen keus. Je bent volstrekt
afhankelijk. Zij kunnen je maken en
breken. En doen dat ook. Omdat jij hun
beroepseer aantast. Zij zijn deskundig,
jij bent alleen maar ziek. Wat weet jij er
nou van? Terwijl zij van MS ook niks
wisten. Dat zeiden ze ook. "Wij hebben
geen kristallen boL mevrouw." In ande.
re woorden: wij doen ook maar wat. Die
superioriteit was dus nergens op geba.
seerd."

werken hier en er zijn mensen die wij
moeten verzorgen". Dat betekende in
het AZU dat je als patiënt weinig in te
brengen had. Als je niet zeurde kon er
niks. Wat belangrijk was, was het
ziekenhuisbedrijf. Wakker worden om
zes uur, ontbijt. wassen, dokter,
schoonmaken. Daar moest de patiënt
zich bij aanpassen. Uitslapen? Niet
wassen om acht uur? Veel te ingewik-
keld. Dus kan het niet, ook niet als het
voor jou beter is. En na een tijdje word je
zo gehospitaliseerd dat je dat zelf ook
gaat denken. Het gaat niet om jou, maar
om het bedrijf. En als je anders denkt en
dat dan ook zegt, ben je al lastig. Zo
voel je je en zo word je ook behandeld.
"Daar heb je haar weer met 'r gezeur."
"Jij wil wel veeL hè," zeiden ze dan. Als
ze iets voor me deden, was dat omdat zij
het even rustig hadden. Ik voelde me
daar ziek. hier voel ik me mens.
Ik zie het verschil ook aan mijn medebe-
woners. Meestal komen ze hier, na een
tijdje ziekenhuis. Geen eigen verant-
woordelijkheden, niks zelf hoeven
doen. Hier is dat afgelopen. Wat je
kunt, doe je zelf. Daar moeten ze dan
erg aan wennen. Alsof je opnieuw het
huis uitgaat."
Maar waarom laat je je dan hospitali-
seren?
,Je wilt rust, dat is punt één. Je wilt

Ikwil geen pessimisme meer, geen ellende. Ik
wil iets leuks waar ik kracht van krijg
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bovenaan de trap voelde ik opeens dat
ik niet meer naar beneden kon. Dat ik
zou vallen. Uiteindelijk hebben ze me
toen met een brancard naar beneden
moeten dragen. Dat vond ik heel verve-
lend. Alsof ik hiermee écht gehandi-
kapt was geworden."

Afhankelijkheid
Uitrusten, is dus het idee. Maar rust ho
maar. Een zaal van zes steeds beter
wordende vrouwen die lachen, praten,
bezoek krijgen en weinig slapen. Lopen
kan Marlou nog weL die eerste week.
Met een stok en hulpmiddelen onder-
weg, maar toch ... "Ik kon steeds min-
der. Lopen ging nauwelijks. mijn han-
den weigerden dienst, ik kon niet meer
zelf plassen. En ik sliep nauwelijks door
de herrie. Maar een kamer alleen kon
niet. dat was voor eersteklaspatiënten.
Er kon eigenlijk sowieso meer niet dan
wel. Geen telefoon, dus geen kontakt
met "buiten". Geen privacy, altijd
vreemde mensen om je heen. Een se.
rieus gesprek met bezoek was eigenlijk
niet mogelijk. Een shagje roken mocht
natuurlijk niet op zaal. Daarvoor moes.
ten de verpleegkundigen je naar de
konversatieruimte rijden. Dus was je af.
hankelijk van wanneer zij zin en tijd
hadden om dat te doen. Dat is een effek.
tieve methode om minder te roken, dat
wel.
Ikzie het verschil nu duidelijk tussen dit
revalidatiecentrum en een ziekenhuis.
Hier is de instelling: "er wonen hier
mensen en wij zijn ervoor om hen te
verzorgen". Bij het AZU was het: "wij
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kelen vrienden in die mensen ken-
nen ... En al snel komt er schot in de
zaak. Minstens een jaar is één dezer
weken geworden. Totdat de maat-
schappelijk werkster van het AZUzich
ermee gaat bemoeien. Zij eist dat de
onderhandelingen stopgezet worden.
Marlau moest gewoon op haar beurt
wachten. Enals dat lang duurt "moet ze
maar een tijdje in een verpleeghuis." Zo
niet, dan zorgt zij dat het AZUniet mee-
werkt aan een medische keuring, die
nodig is voor het krijgen en aanpassen
van het huis.
Marlou gaat overstag. "Ik was niet be-
langrijk. Zij voelde zich aangetast in
haar beroepseer. Maar ik kon niet an-
ders. Ikwas afhankelijk van het zieken-
huis en van haar. Dat huis, daar ging
het om, en zij kon zorgen dat ik het niet
zou krijgen. Ik was bang voor haar. En
verder had ik wel andere dingen aan
mijn hoofd."
Andere dingen. Artsen die zeggen dat je
nooit meer zult kunnen lopen en een
dag later komen bekennen dat ze dat
verkeerd hebben opgezocht in hun me-
dische boeken. Psychologen op de bres
voor het "eerlijk en open gesprek", wat
neerkomt op over de rand duwen en dan
hard weglopen. Nee, het gaat niet goed
met Marlou.

Eenwine wereld
Een witte wereld. diagnose:
veel positiefs te verrichten
voor en door alle mensen.
veel negatiefs te laten. De
aardbol kan beteren. de
genezing dáár moet hard aan
worden gewerkt. vrede en
gezondheid zijn niet te
koop in de wereldwinkel.

Jacqueline Uittenbogaart

Dan besluiten de vrienden van de vrien-
den zich niets aan te trekken van Mar-
lou's angst voor de maatschappelijk
werkster. Zegaan verder en binnen een
week is er een huis. Konsternatie. Meer
irritatie dan blijdschap. "Ik vond het
fantastisch dat ze zoveel bereikt had-
den. Maar het had niks meer met mij te
maken. Zij beslisten vóór mij óver mij.
Zonder dat ik daar iets over te zeggen
had. Goed bedoeld. maar het maakte
me razend. Ikwas bezig mezelf kwijt te
raken."

Niet morgen thuis
Een andere konsekwentie is dat ze weg
moet uit het AZU.Verstoorde kontakten,
geen uitzicht op meer privacy en het
ziekenhuis geeft iets te ruiterlijk toe niet
te weten wat ze met "het geval" aan-
moet.
Gekozen wordt voor "de Hoogstraat" ,
dat tot ieders verbazing plaats heeft.
September 1986. Twee maanden na
"even een weekje uitrusten" wordt Mar-
lou met een ambulance naar "het huis
in de bossen" gebracht. Terwijl onder-
tussen het besef komt dat dit menens is.
Dat ze lang in het ziekenhuis zal liggen.
Dat het niet veel beter gaat, integen-
deel. Dat ze misschien wel altijd ...
"Hier hoorde ik wat de gemiddelde leef-
tijd was, Acht tot twaalf maanden. Toen
besefte ik pas dat ik niet morgen thuis
zou zijn. En het rare is, dat ik helemaal
niet geschokt was. Het enig belangrijke
was dat ik mijn huis zou houden. Dat ik
iets van mezelf hield, een vluchtplaats.
Waar geen ouders waren die beslisten
welk bezoek ik kreeg. Geen vrienden
die wilden dat ik me groot hield. Geen
artsen en verpleegkundigen, die zich
met mijn lijf bemoeiden. Ik had de nei-
ging om te gaan gillen dat iedereen me
met rust moest laten. Terwijl ik die aan-
dacht ook nodig had. Hier kreeg ik een
tussenvorm. Een eigen kamer, geen ge-

zeur en meer vrijheid. Zalig."
Maar de afhankelijkheid blijft.
"Ik had geen flauw idee waar ik was.
Liggend aangekomen had ik bijna niks
gezien. Op mijn kamer lag ik met mijn
rug naar het raam, dus wat er buiten
was moest ik vragen. De gang kon ik
wel zien. Tenminste, twee meter daar-
van. Verder moest ik het raden, vragen
en luisteren naar geluiden. Alsof je ont-
voerd bent, kan ik me zo voorstellen.
Nou moet ik zeggen dat het me ook be-
trekkelijk weinig kon schelen wat er
buiten was. Ik was met mezelf bezig.
Radio en tv? Pas een week of twee gele-
den ben ik weer langzaam gaan luiste-
ren, kijken. Alleen leuke dingen, trou-
wens. Nieuws en treurige films emotio-
neren me teveel. Ik wil geen pessimis-
me meer, geen ellende. Ik wil iets
leuks, waar ik kracht van krijg."

Heel langzaam wordt de zieke weer
mens. Alwas het alleen maar omdat de
vechtlust terugkomt. In een persoonlijk
gesprek zegt de arts dat zijMarlau wei-
nig kans geeft omooit gezond genoeg te
worden om in haar huis te kunnen. Zij
zegt dat zij twijfelt aan het advies dat ze
aan de GMDzal geven, die moet beslis-
sen over de aanpassingen. Ze voelt niet
veel voor een positief advies. "Ik heb
haar gezegd dat ze niet moet wagen om
mij mijn hoop af te nemen. Dat het voor
mij dan geen zin meer heeft. Dat ik er
dan mee ophou. Zelfmoord, ja. Als ze
me mijn huis afnemen, kom ik in een
verpleeghuis. Of in "Ons dorp". Dat is
voor mij geen alternatief. Maar ach
(lacht eens), dan moet ik wel een moge-
lijkheid krijgen. Want van een flat
springen is zo moeilijk hier.
Weet je, het doel is zoek. Je verliest al-
les en moet zoeken naar wat overblijft,
wat vervangt. Ik kan niet lopen, niet

schrijven, niet lezen, mijn handen nau-
welijks gebruiken. Ik voel me uitge-
kleed. Ontdaan van mijn mogelijkhe-
den. Van ontwikkeling ook. Afge-
sneden."

Cynisme, twijfel en het stellen van
grenzen. Terwijl de toekomst eigenlijk
steeds duidelijker wordt. "Ik zál in dat
huis komen, desnoods met hulp. Een
baan zie ik niet meer, maar wel vrijwil-
ligerswerk. Voor gehandikaptenorga-
nisaties bijvoorbeeld. Ik wil een onder-
zoek doen naar MS-patiënten. Ik wil
knokken voor betere mogelijkheden.
Auto's, huizen, opleidingen, klubs.
Maar ook voor erkenning. Er wordt nog
steeds over ons heen gepraat. Wild-
vreemden menen het recht te hebben
om jou alle details van je ziekte te vra-
gen. Alsof ze dat bij een niet-gehandi-
kapte ook zouden doen. En het aloude
cliché van: wie gehandikapt is, is ook
gek. "Wil zij ook een ijsje?" Het klopt
nog steeds. Laaiend kan ik daarvan
worden. Daar zal ik tegen gaan vech-
ten. Zoafhankelijk maken ze me niet."
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DE ZIEKTEVAN JACOB I
Op het moment dat Jacob M. Batist
ontwaakte uit een droom loze slaap.
een moment dat - toeval of niet-
samenviel met het openbreken van
de lucht waardoor een streep maan-
licht door een kier tussen de gordij-
nen de slaapkamer binnendrong.
wist hij: vandaag ga ik niet naar
kantoor. ik ben ziek. Hij sloeg de
dekens van zich al. school de gor-
dijnen opzij. opende het raam en
begon te janken noot de maan, ver-
langend naar hij wist niet wat.
De lege bureau-stoel van Jacob M.
Batist veroorzaakte bij de ambtena-
ren van het Centraal Testamenten
Register een lichte paniek. Kollega
Batist had. sinds hij het knusse kan-
toor achter het Paleis van Justitie
voor het eerst betrad. op de kop al
veertien jaar geleden. geen dag
verstek laten gaan. Vooral jullrouw
Zaag had het te kwaad met de alwe-
zigheid van Jacob. Niet alleen om-
dat zij zijn vertrouwde gezicht
tegenover haar miste. maar vooral
omdat zij juist die dag haar verjaar-
dag vierde en ter gelegenheid daar-
van de kollega' s van het Centraal
Testamenten Register trakteerde op
moorkop bij de kollie. Wat moest ze
aan met Jacobs moorkop? Weer mee
naar huis nemen? Verloten onder
de lielhebbers? In de middagpauze
voeren aan de duiven? Uiteindelijk
zette zij de moorkop op Jacobs bu-
reau. naast de ingekomen post. als-
of ze hem met dit gebaar naar kan-
toor hoopte te lokken.
De moorkop bleel onaangeroerd.
Jacob M. Batist was bij het aanbre-

door Koos Meinderts

ken van de dag de deur uitgegaan
en had de eerste bus genomen naar
Kijkduin. waar hij een lange wan-
deling begon over het strand. Vol-
komen in zichzeIl gekeerd volgde
hij de vloedlijn en sloeg geen acht
op joggers en wandelaars. Zonu en
dan bleel hij staan en keek hij uit
over de zee. Bij Scheveningen. waar
het strand ophield en de haven be-
gon. keerde Jacob om en liep hij de-
zelfde weg terug. zijn haren stijf van
het zout en zijn ogen tranend van de
wind.
Weer thuis in zijn woning op de bo-
venste verdieping van een torenflat
op de Haagse Lozerlaan. zette Jacob
M. Batist een stoel op het balkon
van waaruit hij naar de wolken
tuurde. Bij de eerste schemer van de
avond overviel hem een onweer-
staanbare drang om te zingen. Hij
opende zijn mond en zette de eerste
strofe in van Mondnacht:
Es war als hät der Himmel
Die Erde still geküsst.
Dass die in Blütenschimmer
vonihmnum träumenmüsst.
Met dezellde toewijding waarmee
hij veertien jaar lang zijn werk had
gedaan op het Centraal Testamen-
ten Register. was Jacob M. Batist de
ochtend volgend op het moment dat
hij ontwaakte uit een droomloze
slaap. aan een nieuw leven begon-
nen. Een loopbaan langs de vloed-
lijn. een dagtaak die hij alsloot met
het zingen van liederen uit de Duit-

se romantiek op het balkon van zijn
Ilat.
Jacob at niet. dronk weinig en sliep
nauwelijks. Zijn konditie ging
zienderogen achteruit en hij verma-
gerde met de dag. Het was alsol zijn
lichaam van binnenuit werd opge-
vreten. Zijn wandelingen van Kijk-
duin naar Scheveningen en weer te-
rug gingen steeds langer duren en
het gebeurde dan ook dat Jacob
lang nadat de avondschemer had
ingezet. uitgeput zijn stoel op het
balkon bereikte. waar hij - niet
meer tot zingen in staat-op fluis-
tertoon zijn liederen de nacht in.
zond. Het was in die tijd ook dat
Jacob M. Batist begon te hallucine-
ren. Telkens als hij uitkeek over
zee. verscheen er aan de horizon
een schip. een driemaster. dat
koers zette naar de kust. Op de voor-
plecht stond een vrouw. wijdbeens
op het dek waarin Jacob het figuur
meende te herkennen van juffrouw
Zaag. zijn kollega van kantoor.
Ook's avonds kwam het regelma-
tig voor dat jullrouw Zaag aan hem
verscheen. maar dan in de gedaan.
te van een engel. drijvend op de
wolken.
De hallucinaties veroorzaakten bij
de voormalig ambtenaar van het
Centraal Testamenten Register het
gevoel bevrijd te zijn van de zwaar-
tekracht. een door Jacob als aange-
naam ervaren sensatie van ge-
wichtsloosheid. die net zolang aan-
hield als de duur van het visioen.
Aanvankelijk deed Jacob pogingen
om met jullrouw Zaag in kontakt te

o

38 Humanist dec. 1986/jan. 1987



BUIKPIJN

• BATIST
komen. maar zodra hij ook maar
één vinger naar haar uitstrekte ]05-
te zijn droomcollega op in lucht en
water. zodat hij in het vervolg de
hallucinaties. lijdzaam maar bran-
dend van verlangen onderging.
Op zekere avond. Jacob zat op zijn
stoel op het balkon en verzamelde
kracht om te zingen. begon hij hevig
te transpireren. waarna hij het vre-
selijk benauwd kreeg. Jacob vrees-
de te zullen stikken. Hij knoopte zijn
overhemd los. leunde met zijn hoofd
achterover en snakte naar adem.
Uit zijn mond ontsnapte een vlinder
met flinterdunne vleugels die op-
lichtten in de avondhemel. Nóg een
vlinder maakte zich vrij uit Jacobs
mond. gevolgd door een derde. een
vierde. een vijfde. Tientallen. hon.
derdtallen. vuurvlinders kwamen
uil zijn mond te voorschijn. Jacob M.
Batist zakte onderuit en verloor het
bewustzijn.

Hij ontwaakte in een glazen ruimte.
opgeschrikt door geroezemoes van
stemmen en geschuifel van voet-
stappen. Een groep Japanse toeris-
ten hield stil en gaapten hem aan
vanachter het glas. Een vrouw
sprak hen toe in het Engels:
In this room we find a young man.
whom we recently found on a baleo.
ny where he used 10 sing roman tic
songs. He is the last human being
alive who is desperately in love. A
disease extinct by now. which in
former days led to death. starvation
or even worse: to marriage. You can
take pictures now.

De treinen van zijn spoorbaan
staan stil op het station
en zijn beer ligt omgevallen.
met zijn rug op het perron.
Achter de lego-boerderijen
en de kerk van karton
ligt zijn voetbal. roodoranje.
als een ondergaande zon.
En als hij roept dan komt zijn
moeder
die hem iets te drinken geeft.
Hij is zo ziek. hij heeft zo'n buikpijn
omdat hij teveel gegeten heeft.

:~
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Treinen gaan en treinen komen
op het stoffige station.
Ze leurt met sigaretten
op een overvol perron.
Aan de wolkenloze hemel
boven krotten van beton,
boven lawaaierige straten
brandt de hele dag de zon.
Ze heeft die dag nog niets verkocht
en er is geen moeder die iets geeft.
Ze is zo ziek. ze heeft zo'n buikpijn
omdat ze niets te eten heeft.

Tekst: Harrie Jekkers en Koos Meinderts
Van de I.p ... Roltrap naar de maan" door het Klein Orkest.

Neem een abonnement op de Humanist.
Of word lid van het HumanistischVerbond.
Vul de bon inop pag. 5 en stuur'm op
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ZIEKZIJN
LEKKER LEKKER

ZIEK ZIJN
Ziek-zijn is soms best wel lekker.
ziek-zijn is soms best wel fijn.
maar het moet "een beetje ziek" zijn
en het liefste zonder pijn.
Ach gewoon een heel klein griepje.
hoef je lekker niet naar school.
kun je leuke platen draaien.
van je eigen popidool.
Huiswerk maken gaat nu niet.
wát een pech. wét een verdriet.
Lekker lezen in m'n bed.
zó is ziek-zijn JEVANHET!!!

Het liedje van Kinderen voor kinde-
ren knettert op volle sterkte uit de
discotuner de klas in. Een paar kin.
deren zitten mee te swingen op het
ritme van de muziek. Cherrel waagt
wat snelle danspasjes in het mid.
den van de kring. Af en toe verko-
pen Robin en Arjan elkaar een
vriendschappelijke stomp. Chantal
zit met haar vriendinnen een beetje
te giechelen en te fluisteren. En
Marlies houdt nauwlettend in de
gaten wat ik allemaal opschrijf.

Ik ben op bezoek bij de hoogste
groep van basisschool De Jagers-
plas in Zaandam. Zo'n 30 paar
ogen nemen me nieuwsgierig op
als ik met HVO-leerkracht Lena
Kingma de klas binnenkom. De kin-
deren vinden het bar interessant
dat ze straks in een "echt" lijd-
schrift zullen staan. Robin zegt: "Ik
wil heel beroemd worden. schrijf
dus maar goed op wat ik zeg:' We
praten in deze HVO-les over ziek.
zijn.

Ziek-zijn, wat is dat, hoe voelt dat?
Woorden als koorts, pijn, dokter,
ziekenhuis. prikken en medicijnen ho-
ren allemaal bij ziek-zijn. Maar als je
ziek bent kun je lekker in bed je favo-
riete stripboeken lezen, je hoeft niet
naar school. zeggen andere kinderen.
Ziek-zijn, lekker, lekker ziek-zijn???
De eerste verhalen gaan allemaal over
het ziekenhuis. Het onderwerp spreekt
tot de verbeelding. De kinderen hebben
er allemaal iets over te vertellen, ze
hebben wel eens iemand opgezocht of
ze hebben er zelf in gelegen. Een
ziekenhuis kan leuk spannend en eng
spannend zijn. Voor je het weet ben je
verdwaald in dat kolossale gebouw met
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door
Japke Schonewille

al die zieke mensen, ingewikkelde ap-
paratuur en verpleegsters in hun witte
uniformen. "Ik vind de geur van zo'n
ziekenhuis zo verschrikkelijk. Het eten
is heel anders en je kent helemaal
niemand", vult Keetje aan. Robin en Ar-
jan zien vooral de leuke kant van het
ziekenhuis. Lekker lol trappen, spelle-
tjes spelen, tafeltennissen, 's nachts
naar andere afdelingen sluipen, alle-
maal onwijs spannend. Pijn? "Ach Ol,

o
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mompelt Arjan en haalt met een non-
chalant gebaar zijn schouders op, "dat
was zo over".

ehantal is niet onder de indruk. Heel
openhartig vertelt ze haar eigen erva-
ringen: "Ik was elke ochtend heel erg
misselijk en toen moest ik voor onder-
zoek naar het ziekenhuis. Ik lag met een
ander meisje op de kamer. Dat meisje
was een beetje gek ofzo, ze zei haast
niks tegen me. Ik zou een ruggeprik krij-
gen en daar was ik heel bang en zenuw-
achtig voor, want ik had gehoord dat
dat heel erg pijn deed. Maar het viel
mee. Overdag vond ik het wel leuk in
het ziekenhuis. Ging ik met een

vriendje kaarten of naar de couveuse-
afdeling, babytjes kijken. Heel lief.
Maar 's nachts vond ik het verschrikke-
lijk, ik had erg last van heimwee. En dat
meisje ging altijd meteen slapen, ik kon
geen geheimpjes met haar delen."
Bang zijn. Heimwee hebben. Meer kin-
deren vertellen erover nu het hoge
woord eruit is. Masja weet nog goed dat
ze soms moest huilen als het bezoekuur
was afgelopen en ze in haar eentje ach-
terbleef. En Udo's amandelen zijn in het
ziekenhuis geknipt. "Toen ik wakker
werd, zag ik allemaal bloed. Deed ik

o
m'n ogen maar snel weer dicht. Maar ik
vond het helemaal te gek dat ik heel
veel ijs mocht eten tegen de pijn in m'n
keel." Maaike heeft een dubbele ooront-
steking gehad. Allebei haar oren moes-
ten met een grote naald worden doorge-
prikt. Sindsdien heeft ze de bibbers als
ze naar de dokter moet.

HVO-leerkracht Lena vraagt of het helpt
als de dokter vertelt wat er precies gaat
gebeuren. De meeste kinderen vinden
dat een prima idee, want juist de onze-
kerheid maakt het zo eng. Al die vragen
in hun hoofd waar ze geen antwoord op
weten. Murat vertelt dat hij in Turkije is
besneden. "De dokter maakte een klein
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Het leukste van ziek-zijn is ook dat je
niet naar school hoeft, vinden heel veel
kinderen. Maar het is ook hartstikke
leuk dat je zo lekker verwend wordt.
vers geperste sinasappeltjes op bed,
heerlijk. En je krijgt veel aandacht en
bezoek. Jeffrey ziet het zo: "Als ik op
school ben, wil ik soms lekker ziek zijn,
met m'n stripboeken in bed, lezen en
een beetje luieren. Maar heel vaak ga ik
me dan al snel vervelen en dan denk ik,
ik wou dat ik maar weer naar school
mocht."
HetHVO~uurloopt ten einde, het onder-
werp ziek-zijn is van alle kanten beke-
ken. Maar Robin wil nog iets belang-
rijks onder de aandacht brengen. Hij
heeft de avond ervoor naar "Sonja" ge-
keken. Daar werd gezegd dat zieke
mensen die niet roken eerder geholpen
en behandeld moeten worden dan men-
sen die wel roken. Hij zit er behoorlijk
mee in zijnmaag, dat kan toch niet!Ook
de andere kinderen vinden het ronduit
belachelijk. Arjan vat de diskussie
kernachtig samen: "Stel je hebt een
man van 80 en die rookt dus het is een
beetje z'n eigen schuld dat-ie kanker
heeft. Enje hebt een vrouw van 30en die
rookt niet en die heeft ook kanker. Dan
moet je ze toch allebei helpen. Je zegt
toch niet tegen die man: sterf jij dan
maar!"

Voorinformatie over humanistisch vor-
mingsonderwijs kunt u schrijven naar
Stichting HVO. Postbus 114. 3500 AC
Utrecht. Of bellen naar 030.318145

o:p'r Z~e\.
J\; O(>~:rnoo;ke

cx::o\ rro.()

ze het allemaal roerend over eens. Kee-
tje vindt wel dat je daar voorzichtigmee
moet zijn, het ligt soms zo gevoelig.
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Wat een moeilijke dingen allemaal.
Ziek-zijn, huilen, bang zijn, heimwee
hebben. De klas zucht eens diep. Maar
veert op als tot slot op het onderwerp
schoolziek wordt overgeschakeld.
De kinderen kijken elkaar met schitte-
rende ogen aan. Schoolziek, wie is dat
nou wel eens niet? JeUreyvertelt dat hij
een keer op maandag zijn weektaak
niet af had. "Toenzei ik tegen m'n moe-
der dat ik me heel erg misselijk voelde.
Maar m'n moeder had me meteen door.
Dus toch naar school."

De tekeningen bij dit verhaal zijn ge-
maakt door kinderen van de groep

Arjan maakt gebruik van het moment
van stilte door luid "Kanker, tyfus, te-
ring" te roepen. Iedereen zit meteen
rechtop, wat krijgen we nu? Met een
stalen gezicht legt hij uit: "Het zijn
scheldwoorden, maar het zijn ook ern-
stige ziektes. Daar mag je niet mee
spotten. Zoals ze in die moppen doen,
dat kan niet." De andere kinderen we~
ten niet zo goed wat ze er van moeten
vinden. Zezijnhet metArjan eens, maar
het klinkt hen toch ook wel heel erg
braaf in de oren. Want wie heeft er nog
nooit omzo'nmopgelachen? Maar spot-
ten daarover mag eigenlijk niet. dat
klopt. Praten daarentegen kan juist hel-
pen om dingen te verwerken. Daar zijn

Een nieuw onderwerp komt op, huilen.
Huilenvan schrik. Huilen van pijn. Hui-
len van verdriet. Mag huilen? "Tuur-
lijk", vinden alle kinderen. Maar de
praktijk is toch wel anders. Vooral jon-
gens vinden die tranen maar een inge-
wikkeldezaak. Gaat voorhen het cliché
al op dat een man niet mag huilen? Fa-
bian: "Soms wil ik wel huilen, maar
daar schaam ik me dan voor. Doe ik
gewoon stoer, want ikwil niet dat zeme
uitlachen." Direkt reageert Maaike:
"Maar jij lacht andere kinderen ook uit.
Laatst had ik iets in m'n oog en toen
moest ik huilen en toen schold jij me uit
voor zeerover. Dat vond ik hartstikke
rot." Fabian kijkt wat ongemakkelijk
om zich heen en zegt tegen z'n
vriendjes: "Ze moeten mij ook altijd
hebben".

sneetje in z'n eigen hand om te laten
zien wat hij ging doen. Toen was ik in-
eens helemaal niet meer zo bang." En
Keetje zegt dat het maar goed was dat
de dokters haar hadden voorgelicht.
anders zou ze het hele ziekenhuis bij
elkaar hebben gegild en geschopt.
Maar Gitta twijfelt. Ze vindt dat een
smoesje op z'n tijdookgeen kwaad kan.
"Als ik precies alles weet. word ik mis-
schien juist banger".
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EEN ZEER PIJNLIJKE
AANGELEGENHEID

Ik lijd voortdurend aan twee
kwalen.
Niet ernstig. maar wel vervelend-
strafwerk. zo heb ik bedacht. voor
de kleine onaardigheden die ik in
het normale leven doe. De minst er-
ge van die twee (maar die mettertijd
wel grote gevolgen kan hebben) is
een voortdurende ontsteking die ik
heb aan de gehooruitgangen van
mijn oren. Dit veroorzaakt voortdu-
rend jeuk. Nu mag ik niet krabben.
maar jeuk is lekker. De andere
kwaal is ernstiger. want pijnlijker-
en het woord pinlijk gebruik ik hier
in de dubbele betekenis.
Ik heb last van aambeien.
Ik zal proberen hier alle onsmakelij-
ke details weg te laten, en mijn be-
schrijvingen zo koel en klinisch mo-
gelijk ten tonele te voeren. maar het
is een zeer. zeer pijnlijke aangele-
genheid die. in mijn geval. gepaard
gaat met bloedingen die op de
meest onverwachte momenten ont-
staan. vooral tijdens grote span-
ning.
Het volgende gebeurde mij onlangs
- en ofschoon sommige details te-
gen de grens van het smakeloze
aanzitten. meen ik het toch te moe-
ten opschrijven teneinde te tonen
dat juist dit soort kleine kwalen. die
als het ware in de intimiteit van ons
bestaan blijven gedijen, ons vaak
terugwerpen op onszeIl ... op pijnlij-
kewijze.
Ik woon in Amsterdam vlak bij een
Metrostation met een bijzonder
slechte reputatie. Dagelijks maak
ik gebruik van deze ondergrondse
verbinding. Ik probeer mijn agenda
altijd zo in te delen. dat ik nog de
laatste Metro naar huis kan nemen.
Laatst was ik op een verjaardag die
de allure had van een waar feest; er
werd gedanst. gezongen en heftig
gediskussieerd en omdat ik me
goed voelde in mijn nieuwe kleren,
maakte ik van elke gelegenheid ge-
bruik om mijn te vermaken.
Tot de jarige gastvrouw mij naar de
keuken trok.
Wij kennen elkaar al jaren en zij
weet dat ze mij onaangename za-
ken beter direkt kan zeggen. Dat
deed zij dan ook.
'Je bloedt'
Op dat moment voelde ik het.
'Erg?' vroeg ik.
Nogal.
Het Land der Schaamte ben ik al zo
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door Theodor Holman

vaak doortrokken dat haar bewo-
ners goede vrienden van mij zijn ge-
worden.
'Heb je misschien een maandver-
bandje voor mij?' vroeg ik. Een en
ander werd snel geregeld. Van de
nieuwe vriend van mijn vriendin
leende ik een broek die iets te ruim
zat: mijn broek zou zijmeteen in een
sopje leggen en kon ik in het week-
end komen ophalen. Ik trok vlug
mijn jas aan, want thuis zou ik me-
zelf verschonen. Als alles meezat
zou ik binnen het uur terug kunnen
zijn en dan zonder de vlag van
Japan.
Iknam de tram en toen de Metro.
Op de Nieuwmarkt stapte ik uit.
Metrostation Nieuwmarkt is een
zwanenhals in het riool dat Amster-
dam soms is: een residu van de zelf-
kant houdt zich daar op en probeert
het zwarte bestaan van kunstmati-
ge franje te voorzien door syntheti-
sche witte dromen door de hersens
te jagen.
'Heb je wat te koop?'
Nee. dat niet.
Is het mijn uiterlijk. zijn mijn kleren
te slordig? Ik weet het niet, maar
altijd ziet men mij als een dealer of
zijn slachtoffer. Ik lachte wat tegen
de jongens en meisjes -en dat had
ik, achteraf gezien, dus niet moeten
doen.
Twee agenten hielden mij aan.
'Haal je zakken eens leeg:
'Waarom.' (Stommiteit 2.)
'Omdat ik dat zeg:
Tegenover het bevoegd gezag ver-
schrompel ik altijd tot kleuterhoog-
te en neemt mijn weerzin omge-
keerd evenredig toe. Ik haalde mijn
zakken leeg: tramkaarten. oude bi-
oscoopplaatsen en een klein flesje
waarin een of ander spul zit dat ik
dagelijks in mijn oren moet klotsen
zodat de jeuk me niet tot waanzin
drijft.
'Wat is dat?'
'Weet ik niet. Iets voor mijn oren.
want ik heb oorontsteking.
Het flesje ging open, er werd aan
geroken. maar omdat het geen ge-
prononceerde geur heeft. bleef het
verdacht.
'Ga maar even mee.'
'Waarom?'
'Omdat ik dat zeg:

Aan de kant van uitgang Konings-
straat bleek een klein kamertje te
zijn voor de politie. Daar moest ik
heen en stond ik met mijn rug tegen
de muur.
'Zijn je zakken leeg?'
'Ja, kijkt u maar.
'Broekzakken?'
'Ook leeg, zei ik.
'Trek je jas eens uit.
Ik deed bangelijk wat er gevraagd
werd. probeerde alles zo beleefd
mogelijk te doen, want goede ma-
nieren, zo dacht ik. onderscheiden
je toch van wat onbeschaafd aan-
doet.
Mijn jas werd doorzocht: ik bleek
mijn portefeuille niet uit mijn bin-
nenzak gehaald te hebben. Een por-
tefeuille vind ik net zoiets als een
dagboek: een strikt persoonlijk be-
zit waar niemand aan mag komen.
Hoewel ik de inhoud van mijn porte-
feuille voor mezelf vond pleiten-
foto's van mijn dochter, een geldig
tramabonnement. een uitgeknipte
column van Jan Blokker en wat geld
- werd ik er nog verdachter door.
want men vond niet alleen Neder-
lands geld. maar ook Engelse pon-
den. Franse- en Belgische franken
en Duitse marken.
'Hoe kom je aan dit geld?'
'Nou ja, heren ... wordt het nu niet
belachelijk? Het gaat u niets aan
hoe ik aan dit geld kom. Ik geef toe
dat geld een verslavende drug is,
maar het is toch niet verboden om
daarmee op zak te lopen?
'Draait u zich eens om.'
En toen gebeurde het.
Ik moest met mijn handen tegen de
muur staan en werd gefouilleerd.
De handen van de agent wreven
langs mijn schouders. langs mijn
dijen en langs mijn billen ... daar
voelde hij een verdikking.
'Hier zit iets.' zei hij streng.
'Dat klopt. dat is een maand ver-
bandje. zei ik, ik heb namelijk last
van aambeien.'
De rest zal ik u echt besparen - de
vernedering van de kontrole. de ra-
re gezichten en het vele malen uit-
leggen wat er met mij aan de hand
was.
Elke kwaal ligt ingebed in een rui-
me hoeveelheid schaamte. Daar-
door wordt ziekte nog meer een on-
terechte veroordeling - schaamte is
een extra straf. want noodgedwon-
gen moet je maskers laten vallen.



WERK LEIDTVAAK
TOT ZIEK ZIJN

door Ingrid Cramer

"Bezigheid is de arts der natuur en de grondslag van het geluk
der mensen". Dat zei de Griekse wijsgeer en medicus Galenus
zo'n 1800 jaar gelden en wat hij zei klonk mooi. Maar: mijn
buurman - die in de bouw werkt - vertilde zich aan een stapel
stenen en kan nu niet meer op of neer van de pijn in zijn rug.
Een vriendin. die een paar maanden geleden nog zielsgeluk-
kig was dat ze op haar werk gingen automatiseren. kan nu ook
bijna letterlijk geen beeldscherm meer zien.
Het aantal vrienden. kollega's en kennissen dat overspannen
van hun werk (te druk. rotsfeer. dreigend ontslag) thuiszit. kan
ik op de vingers van mijn beide handen niet meer tellen.
Bezigheid de arts der natuur en de grondslag van het geluk
der mensen? Als ik ze deze uitspraak van Galenus voorleg. is
een homerisch gelach mijn deel. Want veel mensen worden
juist ziek en ongelukkig in hun werk.

Overbelasting
Uit onderzoek is gebleken dat sommige
mensen vaker en langduriger ziek zijn
dan anderen. Vrouwen zijn meer ziek
dan mannen (maar ook zwangerschap
geldt als ziekte-diagnose!). Jongeren en
hoger opgeleiden melden zich vaker

ziek. Bij ouderen. lager opgeleiden en
mensen in lagere funktieniveaus duurt
het ziek-zijn langer.
De konklusie ligt voor de hand: behalve
individuele kenmerken hangen ook het
soort werk dat iemand doet en zijn of
haar funktie samen met hoe vaak en

hoe lang iemand ziek is.
Er zijn twee hoofdoorzaken waardoor
mensen ziek worden van hun werk. Dat
zijn lichamelijke en geestelijke overbe-
lasting.

Gekompliceerd
Lichamelijke overbelasting lijkt het
makkelijst aan te tonen. Als mijn buur-
man bij het sjouwen van stenen door
zijn rug gaat, ligt het voor de hand dat
dat werk "te zwaar" voor hem is.
Maar zo ongekompliceerd steken de za-
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Niet alleen overbelasting leidt tot klachten,
maar ook onderbelasting. Mensen worden dan
ziek omdat ze zich juist met te weinig dingen
hoeven bezig te houden.

ken meestal niet in elkaar. Een voor~
beeld van vijf jaar geleden. Samen met
de Chemiewinkel in Leiden onderzoch-
ten de leden van de Industriebon FNV
bij Cyanamid in Rozenburg klachten
van de werknemers in dit bedrijf (onder
andere producent van Desert Flower,
aId Spice en Nina Ricci). Uit hun bro-
chure "veilig werken in de Chemie":
..Het in aanraking komen met chemica-
liën veroorzaakt ziekteverschijnselen.
Bij vrijwel alle betrokkenen. Uit beant-
woording van vragenlijsten die door de
werknemers van Cyanamid zijn inge-
vuld. blijkt dat huidklachten een groot
probleem vormen. Ongeveer driekwart
van de mensen heeft last van huidirrita-
tie zoals jeuk en rode vlekken. Andere
klachten zijn: ontvellingen, ontstekin-
gen, zweertjes, blaarvorming en ec-
zeem. Ruim de helft van de ondervraag-
den heeft klachten over de luchtwegen
en de longen, keelpijn, aanhoudend
hoesten, regelmatige verkoudheid, op-
geven van slijm en kortademigheid.
Ook kortdurende doofheid komt regel-
matig voor."

Rilling van onbehagen
Een opsomming waar je algauw een
lichte rilling van onbehagen van krijgt.
Maar volgens de toenmalige bedrijf-
sarts J .A. van der Hoeden was er geen
enkele reden tot ongerustheid. In een
reaktie op een onderzoeksrapport van
dokter D. de Jong, waaruit dezelfde- en
ergere - feiten naar voren kwamen, liet
de bedrijfsarts weten (Vrij Nederland 22
mei 1982): "Klachten van het centraal
zenuwstelsel komen ook voor bij over-
vermoeidheid en overmatig drankge-
bruik. Verschillende kleuren slijm zeg-
gen niks over de ingeademde stoffen.
Neusbloedingen kunnen het gevolg zijn
van verkoudheid. Bloed in de ontlasting
kán van een aambeitje komen." Kort-
om, niets om je zorgen over te maken.
In dit geval voel je op je klompen aan
dat hier iemand staat te mooipraten.
Maar over het algemeen is het razend
ingewikkeld om beroepsziekten te on-
derkennen, waarschuwt dl. P.G.W.
Smulders van het Nederlands Instituut
voor PreVentieve Gezondheidszorg
NIPG-TNO in Leiden. "Voor een arts is
het redelijk eenvoudig te konstateren:
de man heeft rugklachten. Maar dan
moet hij ook nog eens vaststellen dat
die klachten door het werk komen en
niet door iets wat die man thuis heeft
gedaan, of door sport. Dan krijg je bij
beroepsziekten ook nog eens het pro-
bleem van wie waarvoor aansprakelijk
is. Een heleboel artsen zijn daardoor
zeer terughoudend. Het gevolg is dat in
Nederland per jaar zeshonderd be-
roepszieken worden geregistreerd op
de hele beroepsbevolking. Dat is niks!
In andere landen zijn dat er veel en veel
meer!"

Zo mogelijk nog moeilijker dan licha-
melijke overbelasting is het om geeste-
lijke overbelasting aan te tonen als een
gevolg van werk.
De arbeidspsycholoog dr. J.W. Koten
onderscheidt in het november-nummer
van het blad Arbo Nieuws twee vormen
van psychische belasting: mentale en
emotionele.
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Mentale belasting
Koten: "Mentale belasting betreft het
funktioneren van het centrale zenuw~
stelsel. Als het zenuwstelsel in korte
tijd teveel prikkels moet verwerken, tre-
den uitputtingsverschijnselen op. Er
treden klachten op als verveling, hoofd-
pijn, vermoeidheid. Ook een verhoogd
gebruik van stimulantia is een bekend
effekt. Daarnaast treedt een tijdelijk
funktieverlies op. Het denken, waarne-
men en de oplettendheid kunnen tijde-
lijk gestoord raken."
Mentale belasting komt volgens Koten
met name voor "bij werk waarbij veel
informatie moet worden verwerkt en be-
oordeeld. Vooral kreatieve denkarbeid
is zeer zenuwvermoeiend. Heel zwaar is
ook het verrichten van denkarbeid on-
der tijdsdruk en twee of meer dingen
tegelijk moeten doen, zoals bij veel
middenkaderfunkties voorkomt."
Niet alleen óverbelasting leidt tot
klachten, maar ook onderbelasting.
Mensen worden dan ziek omdat ze zich
juist met te weinig dingen hoeven bezig
te houden. Bijvoorbeeld bij nachtelijke
bewakingsdiensten in een doodstille
omgeving.

Emotionele overbelasting
Emotionele overbelasting komt voort
uit stress. Voor veel mensen komen we
dan op bekend terrein. Maar liefst an-
derhalf miljoen Nederlanders lijden
aan zware depressies of hebben eraan
geleden. Relatie-problemen staan met
vijfhonderdduizend stress-slachtoffers
op eenzame hoogte. Problemen op het

werk komen op de tweede plaats, met
250.000 mensen die daarvan in meer of
mindere mate de zenuwen hebben ge-
kregen.

Stress in beroepen
Wat zijn dat voor werksituaties, waar-
voor mensen met depressiviteit de tol
moeten betalen? Om daar enig inzicht
in te geven, heeft Koten naast zijn arti-
kel in Arbo Nieuws een aantal stress-
gevoelige en een aantal min of meer
stress-vrije beroepen neergezet. Bove-
naan staat naast de politie-agent, de
politicus en de piloot en verrassend
mijn beroep, dat van journalist. Daar-
onder prijken (zware arbeid) de ver-
ple(e)g(st)er, brandweerman/-vrouwen
lera{a)r(es). Hé, merkwaardig. hebben
die het makkelijker dan de belasting-
ambtenaar (zeer zware arbeid)? Wel-
licht betrap ik mezelf hier op een voor-
oordeel. Net zoals ik ook de beroepsmi-
litair in vredestijd, kompleet met stars
en stripes, samen met de predikant en
de schoonheidsspecialiste in het laag-
ste vakje zou hebben ondergebracht.

Een label
Beroepsziekten, lichamelijke overbe-
lasting, geestelijke belasting ... het lij-
ken van die duidelijke etiketten om
ziekten als gevolg van het werk te be-
noemen, maar dat zijn ze niet. Hoe weet
ik of iemand last heeft van zijn maag
omdat hij iets verkeerds heeft gegeten
of omdat hij is overbelast? Kan je met
dit soort etiketten eigenlijk wel uit de
voeten? Ik vraag het aan dr. P.G.W.



door Freek Pol

Het UitersteSmulders van het NIPG-TNO.Hij moel
het als geen ander weten, want hij is
gepromoveerd op "Bedrijfskenmerken
en ziekteverzuim in de jaren zestig en
tachtig".
Smulders: "Natuurlijk is er een verschil
tussen lichamelijke en geestelijke be-
lasting door werk". "Het is een heel ver-
schil of iemand de hele dag aan de lo-
pende band slaal of de knoppen be-
dient of dat hij achter een bureau zit.
Daarnaast is er een verschil in de be-
lastbaarheid van mensen. De een is
stress-bestendiger dan de ander. Dat
heeft onder andere te maken met licha-
melijke konstitutie. psychische weer-
baarheid of hoe iemand het thuis heeft.
Die verschillende oorzaken zijn bijna
niet te ontwarren."
De situatie op het werk is één van de
faktoren waardoor mensen ziek wor-
den, maar wel een belangrijke. Zestig
procent van het ziekteverzuim houdt
verband met het werk! bleek uit Smul-
ders' onderzoek. Als verreweg de be-
langrijkste ziekmakers sprongen eruit:
een slechte financieel-ekonomische po-
sitie van het bedrijf; slechte kwaliteit
van de arbeid en van de menselijke ver-
houdingen.
Smulders: ..In het algemeen kun je stel-
len dat mensen ziek kunnen worden
doordat het met hun bedrijf niet goed
gaat, doordat hun werk niet goed is en
doordat mensen niet goed omgaan met
elkaar."

Eenzijdige mensen
Werk maakt dus nogal eens ziek. Waar-
om dan toch die hoge waardering van
werk? Wat maakt werken zo begeerlijk
dat mensen de dag dat zij niet meer
werken met vrees in het hart tegemoet
zien?
"Wezijn eenzijdige mensen geworden".
zegt de bekende filosoof Kwant in de
bundel Arbeid nu en in de toekomst.
"We hebben ons zozeer laten verblin-
den door de betekenis. de waarde van
de arbeid. dat wij voor andere dingen
geen oog meer hebben". Hijwijt dat aan
een "extreme doorvoering van het vrije
krachtenspel". Ondernemers die niets
ontziend naar winst streven. Onderne~
mingen die genadeloos groei nastre-
ven. ten koste van elkaar. Werknemers
die met de loonexplosie van de zestiger
jaren hun kans benutten "volgens de
beste liberale regels". Maar: " ..Het libe-
ralisme is een vrijheidsideologie die
vergeten heeft de wetten van interne
vrijheidsbeheersing te formuleren.
Vanuit respekt voor de vrijheid moeten
we juist proberen te komen tot interne
beheersing ervan."

Deweg die Kwant wijst, komt-zij het in
abstracto - heel dicht bij Smulders' op-
vatting over gezond werk. die hij uit zijn
onderzoek destilleert: ..Gezond werk is
inhoudelijk interessant werk. waarbij
mensen invloed kunnen uitoefenen op
wat er in het bedrijf besloten wordt. Als
daarvan sprake is. vind ik dat een be-
drijf ook eisen aan zijn werknemers
mag stellen." Geen machtsmisbruik
dus. maar vrijheid die begrenst wordt
door het respect voor de vrijheid van
anderen.

Bijna een jaar geleden werd ze voor
het eerst opgenomen voor onder-
zoek. Een kliertje in haar hals deed
zo'n pijn. Kanker. het werd haar
zonder omwegen verteld. Een grote,
maar suksesvolle operatie volgde.
Na vier weken mocht ze weer naar
huis, weliswaar iets verminkt in
hals en gelaaf. maar goed. ze was
genezen. Er hoefde nief radiolo.
gisch nabestraald te worden. want
het pathologsch onderzoek liet
geen afwijkingen meer zien. Die
maanden later was ze terug. had
weer pijn. Opnieuw uitgebreid on-
derzoek. Weer opnieuw kanker,
maar opereren kon nu niet meer. De
fumor was al te ver uitgezaaid. (Ik
hoor het de dokter nog zeggen:
"Verdorie. hadden we nu foch maar
nabestraald". Een beoordelings-
fout. nalatigheid?)
Ook nu werd het haar zonder omwe-
gen verteld. Haar wereld stortte in.
Een diep verdriet bleef over en een
wanhopig vragen naar het waar-
om. "God waarom? Waarom legt hij
dat op mijn weg". Ze vroeg het aan
mij. Ik had evenmin een antwoord.
Ik kon toch niet de vraag. of er door
de artsen een beoordelingsfout was
gemaakt. aan de orde stellen?
Men stelde haar nu radiotherapie
voor. bestraling. Vijfentwintig beo
stralingen zouden voldoende zijn
om de kanker te bestrijden. Ze hoef-
de er niet voor in het ziekenhuis te
blijven. Dat was weer mooi meege-
nomen. Ze kon naar huis. Maar na
tien bestralingen werd ze opnieuw
opgenomen. Ze was uitgedroogd.
De slijmvliezen in haar mond waren
zo verbrand door de bestralingen.
dat ze niet meer kon slikken van de
pijn. En dus volgde kunstmatige
voeding via een slangetje door haar
neus.
Na vijfentwintig bestralingen was
ze uitgemergeld. Alle energie was
verbruikt. Ze woog nog 42kilo. ze
kon bijna niets meer doen. Alles
moest voor haar gedaan worden.
Volledig overgeleverd aan hef Insti.
tuut Gezondheidszorg. Ze bleef in
het ziekenhuis om weer op krachten
te komen en inderdaad ging het ge-
leidelijk aan weer wat beter. Ze
kwam haar bed weer uit.
Totdat ze weer een beetje pijn be-
gon te krijgen in haar hals. op de-
zelfde plaats. waar geopereerd en
lafer bestraald was. Een klein bul.
tje werd zichfbaar. We dachten
waarschijnlijk allebei hetzelfde.
maar durfden het elkaar niette zeg-

gen. Liever eerst het onderzoek af~
wachten. En dat wees opnieuw uit:
kanker. Of er nu nog iets tegen te
doen was, vroeg ze. Ja. de oplossin-
gen van de dokter waren nog niet
uitgeput. Hij trok zijn register met
laatste strohalmen open en gaf er
haar een: de cytostatika-kuur.
Ze zou er wel erg ziek van worden:
koorts. haaruitval. misselijkheid.
overgeven. Maar daar waren mid-
delen tegen. Andere bijwerkingen
van de cytostatika werden niet ge.
noemd. Wel of niet doen? Hoe kunje
zo'n keuze maken? Er werd toch
maar weer en kans geboden, klein
misschien ook. Bovendien: wat zou
het vooruitzicht zijn bij een afzien
van de cytostatika.kuur?
Ze zou stikken.
Ze werd overgeplaatst naar een an-
dere afdeling. waar ze gespeciali-
seerd zijn in cytostatik.kuren en het
verlengen van lijden. Ik heb haar
zelf weggebracht. Ze zou ons mis-
sen. zei ze. Na al die maanden was
ze aan ons gehecht geraakt. Huilen.
Of ik haar nog eens kwam opzoe.
ken? Ja. zei ik. terwijl ik nee bedoel-
de. Ik wist. hoe het zou aflopen.
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RIJNREISJE
MET DE ZIEKENBOOT
ALS DE ENGELEN
REIZEN, IS HET

ALTIJD MOOI WEER

Om half acht zie ik hem liggen. de Henri
Dunant. Ik ben te vroeg; de Arnhemse
kade ligt er uitgestorven bij. Na langdu.
rig kloppen en bellen mag ik toch naar
binnen. Raar dat zelfs een boot een
voordeur heeft. Via een ingewikkelde
route kom ik in de achtersalon, vanmor-
gen geannexeerd door de twaalf-koppi-
ge bemanning, die er koffie drinkt en de
krant leest. Twee parkieten in verschil-
lende kooien krijsen oorverdovend hun
verlangen uit. Ik word onmiddellijk in.

den. Hou vol. niel opgeven. Hel
klinkl belachelijk. in deze siluatie.
Slachloffers. De wereld is er vol
van. En loch blijf ik hel normaal vin.
den dal ik aan de veilige kanl sla.
Dat ik luister Daar een turkse in pa-
niek. Dat ik in een warme auto naar
een boot vol zieken rijdt. Om vana-
vond daar weer weg te kunnen.
Zonder hulp. onafhankelijk.

door Ingeborg van Teeseling foto: Chris Pennarts
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Hel is donker op de snelweg. Don-
ker en druk. Hel blijft een openba-
ring dat er al mensen leven als jij je
normaal nog eens omdraait. Op de
autoradio begint iemand hartver-
scheurend Ie huilen. Schokkerige.
wanhopige zinnen ..smekend om
hulp. Wanl wal moel ze. Nürdan Fi.
dan. samen met haar zoontje op een
hotelkamer in Islanboel? De inler-
viewster zegt goedbedoelde WOOt-
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gewijd in de praktische kanten van dit
Rode Kruis-projekt. Acht-en-zestig gas-
ten en negen-en-veertig vrijwilligers,
waar ook de scheepsarts en de ver-
pleegkundigen onder vallen. Geen cent
subsidie, dus hoge kosten. Duizend gul-
den per persoon per week. Waar de ge-
handicapte een derde en het RodeKruis
tweederde van betaal. Provinciereizen
zijn het en deze week is Gelderland aan
de beurt. Dag vijf. Arnhem-Woudri-
chem.

Overal mensen
Rond een uur of acht wordt het licht en
vertonen de gangen tekenen van aktie.
Rolstoelen, krukken en leuningen wor-
den driftig gebruikt voor een bezoek
aan de wc, badkamer of hut van een
vriendin. Veel oude, grijze vrouwen met
zeer decente nachtjaponnen. Daar tus-
sen de jongeren. Vrijwilligers van het
type ..handen-uit-de-mouwen-ik-ben-
nodig", De hoofdverpleegkundige leidt
me rond. Nergens is te zien dat dit een
boot is. Het lijkt een ziekenhuisbedrijf
als ieder ander. Drie verdiepingen met
zonnedak. Beneden de slaapkamers
van bemanning en vrijwilligers. een
apotheek, de spreekkamer van de arts.
de keuken en de wasserij. Op de tweede
etage de eetzaal. de achtersalon. een
winkeltje. het kantoor van de kapitein
en wat hutten van gasten. Bovende rest
van de gastenkamers. Eerste indruk:
veel. groot en overal mensen.
Om negen uur varen we. maar ik merk
het nauwelijks. De stad glijdt zacht
voorbij en binnen tien minuten zijn we
omringd door water en oevers. De
scheidslijn van water en land. Het
mooiste dat er is. Gras. koeien. een spe-
lende hond. Een een stralendblauwe
lucht. want het is prachtig weer gewor-
den. "Alsde engelen reizen. is het altijd
mooiweer", hoor ik een vrijwilliger zeg-
gen en dat ontroert me.
Ik schuif aan voor het ontbijt. Formica
tafels met moderne dunne-streep-dik-
ke-streep placemats. Grote manden
brood. beschuit en eieren. Schalen
kaas. vlees en boter. Langzaam drup-
pelen de rolstoel-bewoners binnen.
Veel oude mensen, vrouwen vooral. Als
in een echt hotel worden ze bediend.
Voorme zit iemand te stralen omdat ze
zelf mag kiezen wat ze wil eten. Een
eitje? Twee misschien? Het lijkt de he-
mel wel. Een tafeltje verder zit een
groepje mannen te geinen. "We hebben
elkaar maar opgezocht", zeggen ze te-
gen het meisje naast hen. "Per slot heb-
ben we allemaal dezelfde hobby". Als
ik vraag wat dat is, roepen ze brullend
van het lachen: "M.S." Ik moet even
slikken. want zo leuk lijkt multiple scle-
rose me niet. Maar ja. humor is ook wat
waard.

Geen haast
De uren daarna dwaal ik wat over de
boot. Hoor levensverhalen, word ge-
claimd voor een vroeg potje klaverjas.
De sfeer is ontspannen. er wordt veel
gelachen. Alleen als iemand gaat ver-
zitten zie je de pijn daaronder. In de
gang hangt een bronzen plakkaat. "Op
14.10.1970werd dit schip door een tele-
visieaktie door het Nederlandse volk
bijeengebracht". "Waren die verschrik-

kelijke shows toch nog ergens goed
voor". zegt een langslopende matroos
en knipoogt. Ik kijk naar buiten. We
passeren Nijmegen. Zon over de Waal-
brug, de Stevenskerk speelt. In de eet-
zaal is het verzoekplatenprogramma
begonnen. Na Mieke Telkamp's begra-
fenishit "Waarheen waarvoor" ..ko-
men nu de Havenzangers met het Vis-
sersmeisje. Aangevraagd door Hans
door tante Klazien". Door de eerste to-
nen klinkt applaus. Hans blijkt één van
de vrijwilligers en daar willen de han-
den wel voor op elkaar gaan. Niet zodol
op dit gedein loop ik terug naar de
gang. Daar is het winkeltje net open
gegaan.
Drommen vrouwen staan of zitten al in
de rij voor pennen. handdoeken. aan-
stekers. kopjes, asbakken, truien en
kaarten. Allemaal voorzien van het Ro-
de Kruis-embleem. Voor tientallen gul-
dens wordt gekocht. Voor familie.
vrienden. buren en als herinnering bo-
ven het bed. Het gaat langzaam. Den-
ken, wikken. wegen. Gastvrouw Frytia
zit er niet mee. "Ik heb geen haast, ik
hoef geen verkoop te halen. Deze men-
sen liggen vaak in verpleeghuizen.
Daar is nooit tijd. Zelf iets willen, zelf
iets doen? Dat kan niet, dus worden
mensen afhankelijk. Denken dat ze ook
niks meer kunnen. Vinden zichzelf las-
tig. Ik geef ze tijd en aandacht. Zodat ze

'l
Mevrouw Heeren
"Ze hadden als kind wat beter op me
moeten letten. Me serieus moeten ne-
men. Dan had ik hier nu niet gelegen. al
2Sjaar lang. Daar maak ik me wel eens
boos over. Vroeger woonde ik midden in
een dorp. Bed aan het raam. Mensen
zwaaiden als ze langskwamen. Dron-
ken een kopje koffie. Dat huis werd te
duur. Nu zit ik weggestopt in een indus-
triegebied. Soms brengen vrienden me
naar mijn ouders. Op een matras in een
stationcar. Op de weg terug voelt het
zwaar in mijn buik. Weer alleen. (stilte)
Ik ben niet ziek of gestoord. Ik ben ge-
handicapt."

weer een menselijk wezen worden. Met
een eigen wil."
Het gesprek om ons heen is vrolijk. Mooi
weer. vakantie. "En gisteravond was er
een dansgroep". zegt een vrouw in een
bed. "Het ging toen helemaal niet goed
met me, daarom was ik op mijn kamer
gebleven. Maar Albert heeft me toch
binnengehaald. Ze hebben oude
schoolliedjes voor me gezongen." Ze
moet er bijna van huilen. "Zo fijn".
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Voor me zit iemand te stralen omdat ze zelf mag
kiezen wat ze wil eten. Een eitje?
Twee misschien? Het lijkt de hemel wel.

evrouw Hespe
"Mijn man heb ik gelukkig overleefd.
Dat was er één met gebruiksaanwij-
zing. Alles moest precies op tijd gebeu-
ren. Hall één eten. half vier thee. En
geen minuut later. Ik heb hartklachten,
maar ik red me nog best. Ik woon al-
leen. kan alles zelf. Heb wel eens in een
verpleeghuis gezeten. Zo'n maatschap-
pelijk werker wilde dat. Anders zou ik
geen geld meer krijgen. Ik werd daar
gek. Je móest er van alles. Dus toen ben
ik weggegaan. Dat mocht niet. maar ik
deed het toch. Ik laat me niet betut-
telen."

Half drie, Woudrichem. Stad van laco-
ba van Beieren. staat op een vrouwsho-
ge schildering van deze adellijke dame.
De Henri Dunant meert af in de Afge-
damde Maas. Schepen varen langs, ge.
laden met veel te blauwe containers.
Gepasseerd door snelle. waarschijnlij-
ke lege, rijnaken. Capella. Amsterdam.
Op de boot is het een drukte van be-
lang. Aankleden, tassen pakken, sand-
wiches smeren. De stad in. Achterste-
voren van de loopplank af. Einde boot-
reis voor vandaag. Begin frisse lucht.
winkelen en een pilsje drinken. Ik ga
naar huis. Op mijn eigen voeten.
Gelukkig.

Afhankelijkheid
Om half één gaat de bel voor het eten.
En bij Tiel zitten we aan de bami. Een
uur. twee borden en een sinaasappel
later neemt de dominee het woord. On-
der grote hilariteit houdt hij een verhaal
over het verband tussen thee. aan-
dacht, geloven en deze reis. De dame
tegenover me moppert. "Allemaal op-
lichters", hoor ik haar mompelen. Ze is
niet de enige die het optreden van de
dominee niet zo op prijs stelt. Het geloof
en de kerk zijn ook met deze generatie
niet zachtzinnig omgesprongen. En na-
denken over het leven doen mensen ook
wel zónder. In een van de hutten praten
twee vrouwen over de zin van ziek zijn .
..Onrechtvaardig. ik heb het nooit geak-
septeerd. ik blijf hopen en "waarom
krijgt je nooit een antwoord op het
waarom" tegenover "ik heb mijn ziekte
gekregen als een taak. het doel is de
overwinning op mezelf." Boosheid en
aanvaarding. Maar in beide gevallen
ook vooral afhankelijkheid. Van familie
en vrienden. die steeds minder lang-
skomen. Van schoonmaaksters, die hun
werk niet goed doen en jatten. Van de
overheid, die je huis niet aanpast of je
uitkering kort. "Altijd maar vertrouwen
moeten hebben in anderen. altijd maar
dankbaar zijn. Dat is het ergst."

"Twintig jaar geleden was ik hier ook.
Tenminste. op de oude boot. Daar wa-
ren alleen maar bedden, een echte
ziekenhuisboot. Lange zalen met aan
weerszijden liggende mensen. Met een
spiegel boven je om naar buiten te kij.
ken. Ja, ik heb jarenlang gelegen. Nu
heb ik een korset. Ik zit weer. Ik ben
weer mens. Het is net alsof je dan niet
meer gehandicapt bent."
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Henk Olten, vrijwilliger
"Ik kom uit Doomenburg, bij Arnhem.
Dat is een echt Rode Kruis-dorp. Ik ben
nu voor de zevende keer als vrijwilliger
mee. Maar ik ben ook nog jong. Vroeger
hadden we een fantastische dokter op
het dorp. Hij heeft ons enthousiast ge-
maakt voor het Kruis. Zelf voer hij ook
vaak mee. Op de oude boot, in uniform.
Trots als een pauw was-ie. Vooral als
het schip in Doomenburg aan-legde.
Dan hadden de vrouwen koek gebak-
ken voor de zieken. Dat was feest. Daar-
na kregen we een andere dokter. Die
had het niet zo met het Kruis. En wij
hadden het niet zo met hem. Nu is er een
betere. Want daar staan we op. bij ons
op het dorp. Voor een goede zaak moet
je wat over hebben."

"meneer Joosten, kapitein
"Deze nieuwe boot is een revolutie. Hij
ziet er niet alleen anders uit, hij verte-
genwoordigt een veranderde visie op
gehandicapten. Mijn eerste reizen voer
ik op een ziekenhuisboot. Je had
"zieken" en "verpleegsters". Zij waren
zielig en wij hadden een goed hart. Nu
zijn hier "gasten" en "helpers". Het is
meer een echte vakantie geworden.
Mensen kiezen zelf, doen waar ze zin in
hebben. Dat gaat niet zonder meer. De
gasten zijn hun zelfstandigheid al eeu-
wen geleden verloren. En de vrijwilli-
gers krijg ik niet uit hun uniform. De
rollen zitten behagelijk. Maar zijn niet
meer van deze tijd."

-
•

"
Frylia Kylstra, gastvrouw
..Ik kom uit de horeca. Heb van alles
gedaan. Eigenlijk lijkt dit er veel op.
Mijn taak is mensen amuseren. In een
restaurant maak je een praatje. hier
ook. In een café organiseer je bingo.
loterij en andere spelletjes. Dat is hier
niet anders. Toch was ik de eerste tijd
kapot. Lichamelijk en geestelijk. Kwam
in ernstige gewetenskonflikten. Wilde
écht helpen. iets doen. Een oplossing
verzinnen. Ik heb gehuild dat dat niet
kon. Uit pure onmacht en woede. Maar
ik ben een praktisch mens. Ik heb af-
stand genomen. Ik doe mijn best en dat
is genoeg. Tenminste, dat hoop ik."
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WATER,VUUR,AARDE, LUCHT
EN GEZONDHEID

~OLT umAAR mETDIE.ooKTORE:.n
mE.E. .DIE. mOETE.n DAAR OOK
WE.zE.n

Bij het lezen van deze titel zult u
waarschijnlijk denken aan de oude
elementenleer . Het is tegenwoordig
weer helemaal ..in" om deze be-
grippen te gebruiken. vooral bij
mensen die zich met astrologie en
esoterica bezighouden. Maar ik wil
nu eens deze oude elementen op
een andere manier bespreken. na-
melijk om een wezenlijk principe
duidelijk te maken.
Ik zou eerst iets over dit principe
kunnen zeggen en dat vervolgens
met voorbeelden kunnen toelich-
ten. Het lijkt mij echter aardiger om
deze volgorde om te draaien.

door Hans Faddegon
Misschien staat u daar nooit bij stil.
maar water is één van de zeer we-
zenlijke bestanddelen van onze
voeding. Wij zijn vaak zo gewend
om vocht tot ons te nemen in de
vorm van koffie. thee. melk of limo-
nade. dat wij gewoon water verge-
ten. Dat leidt ertoe dat in onze rijke
Westerse wereld veel mensen rond~
lopen met een licht vochllekort. Is
dat dan zo erg. zult u denken. In
sommige gevallen kan dit inder-
daad problemen met uw ge-

zondheid opleveren. Harde ontlas-
ting en daardoor verstopping is
vaak een gevolg van een vochtte.
kort. Uw lichaam beschikt namelijk
over een aantal regelmechanismen
om gebrek aan water te kompense-
ren en daar is uw dikke darm er één
van. Het is de normale taak van de
dikke darm om de verteerde voed-
selbrei in te dikken tot ontlasting.
Wanneer er water tekort is in uw
lichaam. doet uw dikke darm extra
zijn best en maakt keutels. Het hoeft
u dan ook niet te verbazen dat er
voor kapitalen wordt uitgegeven
aan laxeermiddelen. Meestal is het
veel beter om bij verstopping een
paar glazen water per dag extra te
drinken.
Een ander gevolg van te weinig
drinken is het ontstaan van nierste-
nen. Dat komt ook tamelijk veel
voor en levert pijn en komplikaties
op. Gewoon meer water drinken is
het beste.
Kan iedereen zomaar onbeperkt
aan de kraan gaan hangen? Er be-
staat inderdaad zoiets als water-
vergiftiging. Dat had u niet ge-
dacht. maar water is •.giftig" als je
er zoveel van binnen krijgt dat je
nieren het niet meer kunnen ver-
werken. Voor iemand met gezonde
nieren moet u dan wel in tientallen
liters denken. Heeft u echter een
sterk verminderde nierfunktie of is
de kracht van uw hart erg weinig.
dan moet u opletten dat u niet te-
veel drinkt.

Vuur
Wat kan vuur voor onze gezondheid
betekenen? Het kan zorgen voor
verwarming van ons huis: het kan
ook verbrandingen veroorzaken.
Mij lijkt het aardiger om de voor-
beelden te beperken tot datgene
wat wij door onze mond binnen
krijgen.
Om ons eten klaar te maken gebrui-
ken wij vaak vuur. Dat heeft een
aantal voordelen voor onze ge-
zondheid. Door verhitting maken
wij schadelijke bakteriën dood en
kan het eten beter verteerbaar wor-
den gemaakt. Voedselvergiftiging
berust meestal op onvoldoende ver-
hit vlees. Vooral kip van de grill en
kroket ol frikandel zijn berucht. Aan
de andere kant heeft teveel vuur
een ongezonde uitwerking op het
eten. Het gehalte aan vitamines

50 Humanist dec. 1986/jan. 1987



H~ ZE.I:OPARTJE,DAT WORDT
E.En OPERATlfTJE ,WAnT
u HE.BT KRnKERT JE ....

griezelig weinig houvast geven. Zij
hebben liever starre richtlijnen.
maar beseffen onvoldoende hoe on.
gezond dàt is. Om de grenzen van
ons evenwicht te kennen. kunnen
wij vaak goed op ons gevoel ver-
trouwen. Maar dan moeten wij niet
gehinderd worden door dogma' s
die ons voelen en denken vertroe.
beien.

Gezondheid
En nu de moraal van dit verhaal!
Gezondheid is een toestand van
evenwicht. niet een vastgeroest
maar een beweeglijk evenwicht.
Het is vaak moeilijk te bevatten.
want wij zijn zo gewend om te den-
ken in: dit is gezond en dat is onge-
zond. Bijvoorbeeld: sinaasappels
zijn gezond. patat is ongezond.
Maar dat kun je nooit zo zeggen. Er
zijn mensen die in een blakende ge-
zondheid verkeren en nooit een si.
naasappel eten. maar wel af en toe
van een lekker patatje genieten.
Het gaat om de totale voeding en de
totale manier van leven die gezond
of ongezond is. Soms kun je daar
één element in aanwijzen dat het
evenwicht zo sterk verstoort. dat
iemand ongezond is. Meestal moe-
ten er een aantal invloeden samen.
werken om iemand uit zijn even-
wicht te brengen.
Sommige mensen vinden dit maar

kan achteruit gaan en er kan een
zwart geblakerde korst ontstaan.
Zoals u wellicht weet. zitten er in
zo'n korst kankerverwekkende
stoffen.

Aarde
Bij aarde denk ik in de eerste plaats
aan mineralen. Dat zijn de zouten
en sporenelementen in onze voe-
ding. De belangstelling voor deze
stoffen is de laatste tijd toegeno-
men. maar dat is niet zo verwonder-
lijk. Het is gewoon een reaktie op de
geringe interesse in de periode
daarvoor. Nog niet zolang geleden
at bijna iedereen in Nederland wit
brood en genoten andere sterk ge-
raffineerde produkten de voorkeur
boven de minder bewerkte. Langza-
merhand raakten steeds meer men-
sen er van doordrongen dat er
waardevolle stoffen uit de voeding
verdwenen. Nu zien wij haast het
tegenovergestelde: er is een bloei-
ende handel ontstaan in tabletten
met mineralen en sporenele-
menten.
Wie gewoon erop let dat hij of zij
genoeg volwaardige. dus ongeraf-
fineerde. voeding binnenkrijgt.
hoeft aan de sporenelementen geen
enkele 'aandacht meer te schenken.
Het gebruik van tabletten werkt al-
leen lnaur overdosering in de hand.

Lucht
Een mens kan teveel lucht in- en
uitademen. Dat heet hyperventila-
tie en bijna iedereen heeft daar te-
genwoordig wel eens van gehoord.
Eigenlijk berusten de verschijnse-
len van hyperventilatie (zoals tinte-
lingen en duizeligheid) op het te-
veel uitademen van koolzuur. Ons
lichaam heeft zich ingesteld op de
anwezigheid van een bepaalde
hoeveelheid van dit "afval" -gas.
Teveel koolzuur in ons lichaam is
niet goed. maar te weinig ook niet.
Te weinig lucht is gevaarlijk. dat
weet iedereen. Toch komen mensen
wel eens ongemerkt in de situatie
terecht. waarin ze te weinig lucht
kunnen inademen zonder dat ze dat
meteen in de gaten hebben. Tijdens
de wintersport bijvoorbeeld.
Op hoogten boven de 2000meter
kan de zogenaamde bergziekte op-
treden. Die uit zich met hoofdpijn.
duizeligheid. slapte. misselijkheid
en slapeloosheid. Oorzaak van de-
ze klachten is de ijlere lucht met
minder zuurstof erin. De meeste
mensen passen zich in een paar da.
gen tot weken aan en hebben dan
nergens meer last van. Dat gebeurt
onder meer doordat het lichaam ex-
tra rode bloedlichaampjes aan-
maakt. waardoor de in de lucht
aanwezige zuurstof beter opgeno-
men kan worden.
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door Bert Boelaars

Uheeft dus alle ziekten gehad. en
alle overleefd. In Nederland kunt u
dan uiteindelijk behoorlijk oud wor-
den. Want wij staan op de wereld-
ranglijst van lang levers op de der-
de plaats. Mannen worden gemid-
deld 73 jaar. vrouwen bijna 80. En
hoe ouder u wordt. des te meer kans
heeft u om ook echt oud te worden.
Zo kunt u als u eenmaal de 65 jaar
hebt gehaald als man met een beet.
je mazzel de 79 halen. En als vrouw
zelfs 84. Bent u eenmaal boven de
magische grens van 80jaar dan
maakt het niet meer uit of u man of
vrouw bent: u heeft dan nog zo'n
zeven à acht jaar voor de boeg. Nu
moet u natuurlijk niet kwaad bij ons
aankloppen als u niet aan deze ver-
wachtingen voldoet. Want het zijn
natuurlijk slechts verwachtingen.
En het zijn gemiddelden. Dus: loopt
u tegen de 90, gewoon doorgaan
met leven. De statistieken volgen u
immers. en niet andersom.
Al deze cijfers halen we uit het So-
ciaal en Cultureel Rapport 1986dat
een schat van boeiende cijfers geeft
over bijna alle facetten van het
leven.
We leven dus lang. heel lang. Le-
ven we dan zo gezond? Welnee. de
toegenomen levensverwachting
blijkt vooral het gevolg van de me-
disch-technologische ontwikkelin-
gen. Zo leven we wel langer dan
vroeger. maar zijn ook vaker en lan-
gerziek.
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Artsen zijn in staat om met behulp van
steeds betere apparatuur het zieke li-
chaam langer in stand te houden. En
dus leven we langer. Maar we zijn ook
langer ziek, vooral op de hogere leeftij~
den. die nu voor bijna iedereen zijn
..weggelegd". Voeg daaraan toe dat we
"een goede gezondheid" het belangrijk-
ste in ons leven vinden (vroeger "een
goed geloof") en het is duidelijk dat de
kwaliteit van het leven geprefereerd
wordt boven de kwantiteit.
Waar gaan we aan dood? Hart- en vaat-
ziekten staan al jaren bovenaan (40pro-
cent), gevolgd door kanker (30 procent).
Alleen het aantal doden ten gevolge
van verkeersongevallen is teruggelo~
pen. Gemiddeld eens in de vijf jaar wor-
den we getroffen door het overlijden
van iemand die ons zeer nabij was: een
gezinslid, vader, moeder of een goede
vriend (inl. Naarmate we ouder worden,
maken we dit steeds vaker mee, uiter-
aard.

Proberen we het wel- gezonder leven?
Het CBS heeft ook onze leefgewoonten
onder de loep genomen. Opmerkelijk is
dat het gebruik van alkohol langzaam
terugloopt. evenals de vleeskonsump~
tie. Het nuttigen van volle melk ver-
schuift richting halfvolle melk. Koffie
drinken we nog altijd heel veel en de
aantallen rokers lopen maar langzaam
terug. Bijna de helft van de mannen tus-
sen 35 en 50 jaar rookt tabak, terwijl het
rookgedrag van vrouwen na hun 35ste
levensjaar juist terugloopt (tot 14 pro-
cent op de leeftijd van 65).
Langdurig werklozen roken stukken
meer dan hoog opgeleide mensen met
een betaalde baan: 65 tegen 37 procent.
Hun sportgedrag vertoont hetzelfde gro~
te verschil: 59 tegen 83 procent. Daaren-

tegen gebruiken de werkenden weer
meer alkohol: 88 procent van de hoger
opgeleiden drinkt; bij de werklozen ligt
het percentage op 65.
Zoals te verwachten blijkt uit de cijfers
dat bij werklozen meer en langduriger
lichamelijke klachten voorkomen dan
bij betaalde beroepskrachten. Maar.
werkend of niet. wie alleen woont enlof
gescheiden is. doet vaker een beroep op
de medische dienstverlening dan ge-
middeld.
Met dit laatste hangt weer samen de
voorkeur van steeds meer mensen voor
hulp in hun eigen omgeving. De gemid~
delde verpleegduur in ziekenhuizen is
teruggelopen. De behoefte aan thuis-
zorg is toegenomen. Deze tendens komt
ook tot uitdrukking in het percentage
mensen dat thuis overlijdt. In 1975was
dat 48 procent, in '84 is dat opgelopen
tot 54 procent.
Verpleging en verzorging thuis kan al~
leen funktioneren als voldoende infor-
mele hulp (huisgenoten, familie, buren,
vrienden) aanwezig is. Wijkverpleging
en gezinsverzorging, hoe professioneel
ook, werken altijd aanvullend. Hoewel
zieken er meer en meer de voorkeur aan
geven thuis te blijven, mag niet worden
onderschat welke offers dat kan eisen.
.,Langeveld wijst op de grenzen van de
olidariteit in primaire relaties van huis~
genoten en kinderen", aldus het So-
ciaal en Cultureel Rapport 1984 waar-
aan ik de cijfers in dit artikel ontleen.
..Ook burenrelaties en vriendschappen
kunnen overbelast raken door langduri~
ge en intensieve hulpverlening. Zeker
in het licht van verschuiving van intra~
murale zorg naar thuiszorg is het van
belang ermee rekening te houden, dat
deze solidariteit nu en in de toekomst
onvoldoende zal blijken. Uit onderzoek
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Bron: CBS. Maandbericht gezondheidsstatistiek; nr. 5. mei 1983

De tien belangrijkste klachten bij de huisarts
in 1981-1983 (in procenten van totaal aantal
contacten in 14 dagen]

verkoudheid. griep 9
onderzoek bloeddruk.
bloeddrukmeting 5
rugaandoening. zenuwontsteking rug. l
~;::~chten. rugpijn. rugafwijking 5 ft' \~I
oorpijn 5
last-pijn-klachten van been. voet. teen. "
knie. enkel 4
darmklachten. darminfecties. buikpijn. \'
buikklachten. diarree. constipatie. I
blindedarmontsteking 4 .
bronchitus. hoesten 4 0
allergie. eczeem. huidziekte. bulten.
hUiduitslag. wratten. jeugdpuistjes3 -- _
pilcontrole 3
hoge bloeddruk 2 •••• _---~~_Wat kost onze gezondheidszorg nu? Per

hoofdvan de bevolking komtdit op 1441
gulden per jaar. Aardig om eens met de
hoogte van uw ziektekostenpremie te
vergelijken. Het is natuurlijk weer een
gemiddelde. Dekosten van mensen bo-
ven 65jaar belopen al gauw het dubbe-
le van het landelijk gemiddelde.
Hoeziet de toekomst er uit? Deoverheid
is niet van plan om de uitgaven voor
gezondheid alsmaar verder te laten stij-
gen. Het lijkt er op dat de grens is be-
reikt. Natuurlijk kan medisch-technisch
nog veel worden verbeterd. maar de re-
sultaten daarvan voor een langer leven
zijn minimaal. We zitten, gewoon men.
selijk gesproken, al heel hoog.
Tochvermeldt de Nota 2000 van het mi-
nisterie van WVC vier doelstellingen
met betrekking tot het terugdringen van
de sterfte ten gevolge van
- ischaemische hartziekten voor perso-
nen onder de 65 jaar met 30%;

- kanker bij personen jonger dan 65
jaar met 15%;

- ongevallen met 25%;
- chronische aandoeningen van de
luchtwegen (astma, chronische bron-
chitis en andere) voor mannen met
25%.

en uit de experimenten met 24.uurs-
hulp is gebleken. dat cliënten het bij
langdurige zorgbehoefte zelf ook be-
zwaarlijk vinden om de hulp van fami-
lieleden of kennissen zonder enige te-
genprestatie zo zwaar te belasten. Los
daarvan wordt door de processen van
individualisering. verkleining van ge-
zinnen en mobiliteit. de kans op perso-
nen in de directe omgeving waarmee
men vanzelfsprekend hulprelaties
heeft, steeds kleiner."
Een apart probleem vormen de bejaar-
denoorden die steeds meer gaan lijken
op verpleeghuizen. Bekijktu eens deze
tabel en u ziet hoe de gemiddelde leef.
tijd in bejaardentehuizen fors is toege-
nomen, evenals de behoefte aan hulp.
De overgang naar "sterfhuizen" lijkt
niet ver meer. Het hoeft geen betoog dat
geestelijke verzorging in bejaardente-
huizen meer dan ooit noodzakelijk is.

Een mooie doelstelling, maar de vraag
is hoe reëel zij is. In deze nota is nog
geen rekening gehouden met de
nieuwste ontwikkelingen terzake ziekte
en gezondheid: het verschijnsel aids.
Het zou weleens zo kunnen zijn dat de
gevolgen van deze recente epidemie -
die veelal ook jonge mensen treft - de
gemiddelde levensverwachting danig
terugschroeft. Bijde keuze voor bepaal-
de typen medisch-technologisch onder-
zoek ligt het voor de hand het aids-ver-
schijnsel zeer serieus te nemen. Anders
kon het weleens zo zijn dat we inder-
daad nu onze langste leef-tijd hebben
gehad.



HETVIRUS
door Midas Dekkers
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Ubent onzindelijk. Althans. voor de
hellt. Uw onderhellt is al jaren zin-
delijk. Regelmatig wordt de inhoud
hiervan geleegd. Afgewerkte sap-
pen laat u weglopen. uitwerpselen
worden trefzeker uitgeworpen. Heel
anders gaat het toe in uw boven-
hellt. Die is hopeloos incontinent.
Terwijl het onderlichaam zich. bin-
nen zekere grenzen, slechts opent
wanneer de hersenen daar toestem-
ming voor geven. barst het bovenli.
ehaam spontaan en ongebreideld
in genies en gehoest uit. Als je er
niet snel een hand voor houdt.
sproei je de omstanders onder.
Houd je er wel een hand voor. dan
zit je hand onder het snot. Daar
hoort het niet. Snot hoort in je neus.
waar het allerlei nuttige taken ver-
richt waarop we hier niet zullen in-
gaan. Voor ons is snot immers lang
niet zo belangrijk als voor de virus-
sen die erin leven en ons verkouden
maken. Voor hen is het snot een kos-
telijk gelei. hun element en tegelij-
kertijd hun manna, waarin ze zich
wentelen en koesteren. Hier zouden
ze zich eeuwig willen wiegen op het
ritme van onze ademhaling en zich
tot het eind onzer dagen vermenig-
vuldigen. Kennelijk hebben echter
ook de virussen een zondeval ach-
ter de rug. want ook hun paradijs is
tijdelijk. Binnen enkele dagen
wordt ons lichaam tijdelijk immuun
voor die ene soort en dreigt deze uit
te sterven. Het wordt kortom tijd om
te verhuizen. Hiervoor beschikken
de virussen over een uitstekend me-
chanisme: u. Ze maken u verkou-
den. u begint te niezen en daar gaat
het reisgezelschap. bepakt en be-
zakt. op miljarden druppeltjes snot.
de veiligheidsriempjes om. uw
neus uit. een nieuw leven tege.

moet. Een enkele gelukkige vliegt
regelrecht een andere. verse neus ,...

binnen. het merendeel plakt tegen /'
het behang ofzweeft in de lucht., / /

veilig vochtig omgeven door snot et
uit het vaderland. rijkelijk voorzien /
van proviand. De reis gaat razend-
snel. Binnen een sekonde is het vi- I
rus tien à twintig meter verderop.

Miljoenen malen je eigen lichaams-
lengte per seconde. dat is alleen te
vergelijken met de snelheid van

een ruimteraket. Het snot is de ra- ~~
ket. u bent de lanceerinstal1atie enW

L-S-4-H-u-m-a-n-is-t-d-e-c-.-IS-S-G-/j-a-n-,-1-SS-7--~ k-" '

elke verse neus is een andere pla-
neet.
De meeste mensen zijn niet op die
ruimtevaart gesteld en proberen er
een stokje voor te steken. In de vroe-
ge middeleeuwen snoot men zijn
neus al. zij het niet met een doekje.
maar met twee vingers. Later werd
men zo beschaafd. zijn neus netjes
in zijn mouw of in zijn hoed te snui-
ten. De zakdoek kwam pas enkele
eeuwen geleden in zwang. Het
nieuwe voorwerp vereiste nieuwe
regels. Zowerd nadrukkelijk in eti-
quetteboekjes voorgeschreven dat
het niet netjes was. na het snuiten
in je zakdoek de opbrengst te be-
kijken.
Zeil heb ik geleefd op de overgang-
stijd van stoffen naar papieren zak-
doek. Als schooljongen hadden wij
een degelijk geblokte zakdoek. die
wij wekenlang vulden. laag na
laag. tot hij brak. Onsmakelijk.
maar hygiënischer dan de moderne
papieren zakdoek. die het reisluch-
tig virusvolkje niet kan stuiten. Een
niessnelheid van tien à twintig me-
ter per seconde. dat is immers 36 à
72 km/u. wat op de schaal van Beau.
fort overeenkomt met windkracht
acht. stormachtig dus. ofwel de
windkracht die "de toppen van de
golven afzwaait" ... grote bomen in
beweging brengt" en "het gaan be-
moeilijkt". Zeilen zijn hier slecht te-
gen bestand. laat staan een zak-
doekje van papier. Met geweld en
luid gedonder razen de virussen op
hun raket jes door de poriën in het
papier. nieuwe neuzen tegemoet.
En wie zich toch laat vangen. nes-
telt zich mét het. nu lauwwarme pa-
pier in broekzakken en damestas-
jes. nog lang niet uitgespeeld.

<- Zolang er wel velletjes neus- WCpa-
( ~ pier. maar geen neus-Wet jes be-

t' staan. is er maar één manier om het
) virus te slim af te zijn. Ophalen. die

neus. Met één klap belanden de vi-
russen zo in uw maag. Tussen de
brokjes boterham en aangevreten
spruitjes dobberen ze er in het zure
sap tot ze zijn omgekomen in een
massale verdrinkingsdood. waar-

~

ij de Titanie verbleekt. "Nader tot
Hem. hun Heer". denk ik en haal op:

1\ "'-- '\ "n!!r.rrrrrrr". Zoklinkt echte hy-L V glene.
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Rekenschap over
biologie en ethiek
Medisch-biologisch onderzoek, onder
meer met proefdieren. is van groot he.
lang voor de bestrijding van ziekten-
.Maar hoever mag de wetenschapper
daarbij gaan? Het decembernummer
van Rekenschap, driemaandelijks tijd-
schrift voor wetenschap en kultuur.
gaat nader in op de ethische kanten van
het biologisch onderzoek. De visie op
mens en dier. natuur, biochemische en
fysiologische processen komt aan bod
in drie artikelen, geschreven door dl. J.
Reddingius. drs. J. Swart en drs. F. We-
meisfelder.
In de boekenrubriek bespreekt de jurist
ror. K. Loonstro de uitgave van profes-
sor eh. Enschedé. De arts en de dood.
uitermate aktueel. De internationale
tijdschriftenruhriek bevat weer bespre-
kingen van een aantal humanistische
bladen. waaronder het Vlaamse De Mo-
ralist en het Engels/Joegoslavische
Praxis International.
Debijlage van Rekenschap verdient bij.
zondere aandacht. Emmy Jacabs en AI-
bert Nieuwland maakten vertalingen
van de toespraken van Marilyn French
en Johan Galtung op het IHEU-kongres,
afgelopen zomer in Oslo (zie ookHuma-
nist van oktober). Het zijn boeiende arti-
kelen geworden over humanisme. zelf.
respekt en solidariteit. Artikelen ook
die door hun inhoud waarde behouden.
(BB)
Bestellen: stort f 10,- op giro 58.22.93
t.n.v. Stichting Socrates te Utrecht. on.
der vermelding "Rekenschap. decem-
ber 1986".
Een abonnement kost f 35,- per jaar en
kan worden aangevraagd bij Reken.
schap, Posthus 114.3500AC Utrecht.
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Eveline van Dijk

on. Na enige omzwervingen keert ze te-
rug in het heelal. kloont zichzelf en be-
houdt zo het eeuwige leven.
Voordat Catherine Deneuve zichzelf
kloont, zien we haar bloot manoeuvre-
ren over de tong van een Japanse Ken-
dofighter. Lydia Schouten: "Dat soort
dingen komen gewoon bij me op. Van
jongsof ben ik met erotische onderwer-
pen bezig. Niet dat die fantasieën voor
mij dan ook werkelijkheid moeten
worden."
Haar werk wordt gekenmerkt door snel-
le overgangen, prachtige visuele vond-
sten, humor en ironie: Lydia Schouten:
"Ik ben overgestapt op het maken van
video-tapes omdat ik bij die performan-
ces die ik deed toch teveel gebonden
was aan de ruimte en tijd om al m'n
ideeë en fantasieën goed uit te kunnen
werken. Voorde video tape heb ik eerst
een verhaal geschreven en naar aanlei-
ding daarvan een beeldverhaal ge-
maakt. Ik teken alles uit zoals ik het
beeld in m'n hoofd zie. De schetsen zijn
de basis voor het dekor. Tijdens het
schilderen van de achtergronden en het
maken van de attributen kijk ik hoe ik
dan het beste de sfeer van de schetsen
kan krijgen.
Het is voor haar niet noodzakelijk dat de
video-tape ook geheel begrijpelijk is:
"Ik vind het leuk om schokkende reak-
ties te veroorzaken, ongewone dingen
te laten zien en mensen op het verkeer-
de been te zetten. Maar wel met de be-
doeling om ze tot nadenken aan te zet-
ten en met het idee dat ze er - al of niet
met schrik - iets moois aan over-
houden."

Want het blijft schone schijn. Hoe mooi
je het ook maakt. uiteindelijk ben je
toch moederziel alleen". Haar tegen-
spelers en minnaars zijn dan ook vaak
niet echt maar van piepschuim, en het
slot is melancholiek of dramatisch.
"Forever Young" gaat over een wee-
moedig verlangen. Een verlangen - ge-
kultiveerd door de reklame - om eeuwig
jong te blijven en gelijkertijd de dood te
ontkennen. Ze koos Catherine Deneuve
omdat zij deze filmster een toonbeeld is
van iemand die al tientallen jaren mee-
draait maar die nooit echt zichtbaar ou-
der wordt. In het video-verhaal lukt het
haar niet om te leven naar de codes van
de reclame. Zezoekt een uitweg via een
zelfmoordpoging die weer leidt tot een
vlucht in de wereld van de science ficti-

Haar wereld is vol spanning. ero-
tiek en avontuur. Het is een fanta-
siewereld waarin zijzelf altijd de
hoofdrol speelt als een Tarzanachti-
ge heldin of als een verleidelijke
vrouw. Lydia Schouten (38)is beeld.
houwster. performance. en video-
kunstenares. Ze maakt momenteel
videotapes en installaties waarin
fota's. video en dekor één samen-
hangend geheel vormen. Ze heeft
met haar werk ook internationaal
waardering geoogst. Speciaal voor
televisie maakte zij een videotape
met de titel ••Forever going/Sha.
dows of death". Deze wordt op 22
december uitgezonden in Kwart-
slag (maandagavond van 19.12-
19.27 uur op Nederland 2). Eveline
van Dijk ging alvast kijken en
praatte met Lydia Schouten.

In deze video-tape is Lydia Schouten
een denkbeeldige Catherine Deneuve.
Een perfekt uitgevoerde parodie op re.
klamefoto's leidt tot een avontuur in het
heelal.
Lydia Schouten: ..Ik heb het nodig om de
hoofdrol te spelen om de link met m'n
eigen leven te leggen. Anders kan ik
niet werken. Ik leef in mijn eigen verha-
len. Omdat je de held bent in je eigen
tapes kun je het zo spannend maken als
je zelf wilt. Je kunt iedereen en van alles
naar je toetrekken. Maar bij al die avon-
turen is er een ironische ondertoon.

Het weemoedig verlangen van
video-kunstenares Lydia
Schouten



Helvoordeelvande twijlel

15 dec. LEVENMET KANKER
Josje Ie Rûtte volgde aan het Humanis-
tisch Opleidings Instituut (HOI)een op-
leiding voor humanistisch geestelijk
raadsvrouw. Tijdens haar stage bege-
leidde ze kankerpatienten. Op de laat-
ste dag van haar stage hoorde ze dat ze
zelf kanker had. De overgang van het
begeleiden van kankerpatienten naar
het besef zelf kankerpatient te zijn vond
plaats binnen twee uur. Ze beschrijft de
eerste verwaarring . de angst en daarna
de gunstige koers die de ziekte tot nog
toe volgt. En de behoefte om haar erva-
ringen te gebruiken in toekomstig werk:
het begeleiden van kankerpatienten.
Samenstelling: Rine Spigt.

22 en 29 dec.
HETVERLANGEN, deel I en 11
Twee programma's over de geheimzin-
nige drijfveer in de liefde. het romanti.
sche verlangen naar het volmaakte.
naar het antiburgerlijke. naar de revo-
lutie. Citaten uit literatuur en muziek.
Samenstelling Ferenc Schneiders en
Rina Spigl.

5 jan. PAPIAMENTU
Op 11augustus 1986werd op de Neder-
landse Antillen de eigen taal. Papia-
mentu. als officieel vak op lagere scho-
len ingevoerd. De Antillianen beschou-
wen dit als een historische gebeurtenis.
Een reportage over taal en de invloed
daarvan op Aruba en Curacao. Samen-
stelling Jetske Mijs en Jeanne Wikier.

12 jan. MAGAZINE
met o.a. de vaste HIVOS-rubriek. en een
gesprek met Gerda van Dijk, bijzonder
hoogleraar namens de NVSH. Samen-
stelling: Rina Spigl.

19jan.
DERDDE BURCHTTETIERDDE
Portret van het grootste kraakpand in
Amsterdam. In hoeverre is het mogelijk

I om vast te houden aan oude ideeën.
idealen en principes nu Tetterode aan-
gekocht is door de gemeente. De bewo-
ners krijgen ineens te maken met over-
heid en semi-overheid. Een reportage.
gemaakt door een bewoner sinds jaar
en dag van Tet1erode. Samenstelling:
Mark Räkers.

26 jan. 1 + 1 = SAMEN??
Het CDA legde haar toekomstvisie voor
wat betreft relatievormen vast in het
rapport 1 + I = samen. Dat rapport
wordt momenteel druk besproken. Moe-
ten samenwonende homosexuelen zich
laten registreren om voor allerlei zaken
in aanmerking te komen? En hoe zit het
met homosexuelen in het onderwijs? Is
de visie van het CDA niet strijdig met de
grondwet en dient die niet eens juri-
disch aangevochten te worden? Samen-
stelling: Steven de Winter.

2leb. MAGAZINE
met O.a. de vaste HIVOS-rubriek. Sa-
menstelling: Ruud Jans.

Be

HV.RADIO
Het Voordeel van de Twljtel

maandag van 12.05 tot 13.00 uur
op Radio 5

HV.TELEVISIE
Kwartslag

maandag van 19.12 tot 19.27 uur
op Nederland 2

Kont tegen de krib
een serie

programma's over
mensen die het
niet pikten

Op 26 januari start een reeks program-
ma's waarin Ageeth Scherphuis praat
met mensen die op een bepaald mo-
ment in een situatie gekomen zijn waar
ze in geweten niet meer akkoord kon-
den gaan en "nee" zeiden.
Men weigert en neemt een beslissing
met alle - vaak grote - konsekwenties
voor de manier van leven. voor de om-
geving. aanzien en karrière. Je verliest
je vrienden. verbrandt de schepen ach-
ter je en kiest vaak voor onzekerheid.
In de serie wordt de achtergrond van de
beslissing belicht en welke overwegin-
gen de doorslag gaven. Is het dan toch
het geweten dat gaat opspreken? Waar
komt dat vandaan? Is dat opvoeding.
levensinstelling of je schamen t.O.V.
iemand? Aan het woord komen o.a. een
politieagent die op moest treden tegen
kernwapendemonstranten en dat wei-
gerde; een vrouw die ontslag nam om-
dat haar hoogste baas haar lastig viel
met ongewenste intimiteiten en prof.
Van Boven, die zijn funktie bij de VN in
de waagschaal stelde omdat hij niet ak-
koord ging met het grotere belang van
diplomatie boven objektiviteit en waar-
heid.

Kwartslag

15 dec. Keuze en Kans
De heer Jansen is ernstig ziek en kan
waarschijnlijk niet meer beter worden.
Als experiment kunnen nog nieuwe ge-
neesmiddelen op hem uitgeprobeerd
worden. Zijn zoons zijn er sterk vóór.
hijzelf weet niet of hij het allemaal nog
wel op kan brengen. Als hij het doet,
doet hij het voor zijn familie. De huma-
nistisch geestelijk raadsvrouw van het
ziekenhuis begeleidt hem bij het maken
van een keuze. Gespeeld door Wim
Kouwenhoven en Han Kerckhoffs. Re-
gie: Arry Voorsmit.

22 dec. Het Verlangen I
Forever Young. Echoes of Death.
Lydia Schouten maakte speciaal voor
Kwartslag deze video tape. Zie ook lin-
kerpagina.

29 dec. Het Verlangen 11
Drieluik over verschillende mensen met
zeer uitéénlapende verlangens; Heim-
wee naar de Praagse lente, Terug naar
het Moederland. de nooit te kennen toe-
komst van een overleden kind. Samen-
stelling: Piet Brinkman. Bernard Neu-
haus. Jeanne Wikier .

5 jan. Uit Huis
Yvo (10). Judith (21) en Brecht (34) zijn
geestelijk gehandicapt. Hun moeders
praten over het moment van uithui-
splaatsing. De twijfel de zorg. het over-
dragen van de verantwoordelijkheid en
het zich schuldig of mislukt voelen als
moeder.
En wat zouden ze doen als onder de
druk van de bezuinigingen hun kinde-
ren weer thuis zouden komen?
Samenstelling: Eveline van Dijek. Ma-
nique van de Yall.

12 jan. Hollands Hoop, deel 11
Het Poortgebouw
Een serie van 6 programma's waarin de
ambities. vriendschappen. geluk en on-
vrede van jongeren rond de 18 jaar. het
onderwerp zijn.

19 jan. Bert Schierbeek
De dichter Bert Schierbeek werkt vanuit
een intense beleving van en betrokken-
heid met de wereld waarin hij leeft. In
een filmportret van hem. waarin zijn
kreatieve proces een kernthema is.
duikt die betrokkenheid voortdurend
op. Regie: Eugène van den Bosch

26 jan. Kont tegen de krib I
De ex-sekretaris van de Gezondheids-
raad.

2leb. Kind op bestelling
Een konfrontatie van ethische overwe-
gingen.

9lebr. Hollands Hoop deel 111

161eb. Kont tegen de krib 11
Prof. van Buren.
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REAKTIES OP ARTIKELEN IN DE HU-
MANIST ZIJN WELKOM. HOUD U HET
WEL KORT. LANGE BRIEVEN WORDEN
NIET GEPLAATST OF DOOR DEREDAK.
TIE INGEKORT.

EEN GEZELLIG TEHUIS
Als niet-gelovigen vonden
mijn vrouwen ik het gewenst
onze maatschappelijke op-
stelling meer inhoud te ge-
ven door lid van het Huma-
nistisch Verbond te worden.
Wij gingen er vanuit dat mo-
rele en ethische beginselen
bij dit Verbond hoog in het
vaandel zouden slaan ge-
schreven. Hoe teleurstellend
is het dan om uitgaande van
deze hooggestemde ver-
wachtingen te worden ge-
konfronteerd met een ver-
zoek tot een bijdrage voor mi-
litair tehuis.
Wat is een militair? Een mili-
tair is een man die opgeleid
wordt om een hem onbeken-
de zogenaamde vijand op de
meest efficiente wijze te ver-
moorden! (o.a. ter meerdere
glofie van het vaderland).
Het Humanistisch Verbond
voelt zich geroepen om voor
deze jongelui een gezellig te-
huis in te richten! Mijn vrouw
en ik als principiele
dienstweigeraar vragen ons
thans af: in wat voor denk-
wereld zijn wij verzeild ge-
raakt?

H.I. Krug (Rotterdam)

STICHTELIJK
ZONDAGSBLAD
Reagerende op het schrijven
van E. Bongers. zou ik willen
onderschrijven dat het in die
bijdragen middels Ingeborg
van Teeseling inderdaad om
ideëen ging. maar dat dit
daarom nog geen overspan-
nen ideëen hoeven te zijn.
Wel ben ik het met Bongers
eens dat er op deze wijze in
de "Humanist" weinig meer
overblijft van pluriformiteit
in de bijdragen in ons lijf-
blad. Mij is dit al langer een
oorzaak tot minder interesse
in de "Humanist". Telkens
blijkt weer dat slechts aan
enkelen is voorbehouden bij-
dragen te leveren, waarbij
het nogal eens om bijdragen
gaat die weinig boeiend zijn.
Wat bijvoorbeeld te denken
van iemand die het gods-
bestaan aan een computer
ter beantwoording voorlegt?
En aan zo menige achterpa-
ginavulling? Branden ons
humanisten dan geen zinni-
ger en véél indringender vra-
gen op de lippen? Ook mis ik
telkens weer wat informatie
over wat er in andere ge-
meenschappen omgaat en
zo. De "Humanist" begint
steeds meer te lijken op een

soort stichtelijk zondags-
blad. met wat geestelijk voer
voor de leden, die dat gelijk
dat zondagsbladen betaamt
door een vaste kern krijgen
voorgezet. Wat m.i. aan de
"gemeenschaps" .gedachte
afbreuk doet. Ieder konsu-
meert individueel het voor.
geschotelde en daarmee uit.
Dit is. behoudens enkele uit-
zonderingen. geen kritiek op
degenen die deze bijdragen
leveren. maar meer op het
systeem.

Piet Blauw (Zwaag)

HUMANISTISCH
STEUNTJE VOOR
ZIEKEN

ze worden redelijk gewaar-
deerd. Een ander lid - chris-
telijk georiënteerd - zet voor
de RANO met een aantal ker-
kelijke vrienden religieuze
dagsluitingen op de band. Er
is nu ook initiatief genomen
tot "humanistische dagslui-
tingen"; gezellige praatjes.
gedichtjes en andere pret.
tige teksten met een wens
voor een goede nachtrust. Er
zijn al verschillende op de
band opgenomen en uitge-
zonden. De reakties zijn posi-
tief. Wij willen graag teksten
hebben voor dit doel en wil-
len daarom aan de lezers
vragen wie voor ons teksten
zou willen schrijven. Wij zijn
ook bereid tot uitwisseling
van teksten met humanis.
tisch (gezinde) initiatiefne.
mers in andere plaatsen.
U kunt kontakt op nemen met
Klaas Kromhout. Westho-
venplein 13. 2532 BA Den
Haag. tel. 070-947~ _

~'2J~~

Commissie Hirsch-Ballin komt met voorstellen
De kans is groot dat
binnenkort een einde
komt aan de onderver-
tegen woordiging van
de humanistisch gees.
telijke verzorging ten
opzichte van de protes-
tantse en katholieke
geestelijke verzorging
in het leger. De kom-
missie die de regering
moet adviseren over
de kriteria voor steun.
verlening aan (kerk).
genootschappen (de
Commissie Hirsch-
Ballin) heeft een voor-

lopig rapport uitge-
bracht over de geeste-
lijke verzorging in de
krijgsmacht. Unaniem
adviseren de kommis-
sieleden daarin om
militairen zelf te laten
aangeven aan welke
richting van geestelij-
ke verzorging zij be-
hoefte hebben (bij-
voorbeeld protestants.
katholiek. humanis-
tisch. joods). Op basis
van deze inventarisa-
tie moet dan het aantal
geestelijke verzorgers

per richting worden
vastgesteld. De finon.
ciële ondersteuning
door de overheid
hangt hier van af.
Er zitten nog wel wat
haken en ogen aan de
regeling die de Com-
missie Hirsch-Ballin
voorstelt. Bijvoor-
beeld: Hoe moeten mi-
litairen in de toekomst
hun voorkeur voor
geestelijke verzorging
aangeven en wan-
neer? Ook houdt de
kommissie nog slagen

om de arm. Met nadruk
vermeldt zij dat de
voorgestelde regeling
maar tijdelijk is. en al-
leen geldt voor de
krijgsmacht. De kom-
missie behoudt zich
dus het recht voor in de
toekomst op haar voor-
stel terug te komen.
Ook mogen naar aan-
leiding van de voorlo-
pige regeling geen
konklusies worden ge-
trokken voor de steun.
verlening aan andere
terreinen van geeste-

lijke verzorging. zoals
ziekenhuizen. beîaar-
denhuizen of gevange-
nissen. Desondanks is
het bestuur van het
Humanistisch Ver-
bond redelijk positief
over de resultaten van
het werk van de com-
missie tot nu toe. Het is
aan de regering om de
voorstellen van de
kommissie om te zet-
ten in rechtvaardig be-
leid. (I.C.)
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HSN-RAPPORT OVER
ONGEVRAAGDE
EUTHANASIE VERSCHENEN,
HV DISTANTIEERT ZICH
Na jaren van sludie en diskussie is eindelijk hel rapport "Ongevraagde
eulhanasie" verschenen. Hel is uitgebrachl door hel Humanistisch Slu-
diecenlrum Nederland (HSN). Hoewel deze stichting is opgerichl door
zowel Humanilas. De Vrije Gedachle als hel Humanistisch Verbond is hel

I hoofdbesluur van de laalsle vereniging uitersl ongelukkig mei de exlerne
verspreiding van deze studie. De reden is simpel: Ongevraagde euthana-
sie wordt door het Verbond vooralsnog afgewezen. Hel HV-slandpunl is
o.a. dat de wens lot eulhanasie door de belrokkene zélf zeer nadrukkelijk
naar voren moet worden gebracht.
Al in juli van dil jaar heeft hel HV-hoofdbesluur de publikatie van hel
rapport ernslig onlraden. Hooguit zou hel rapporl inlern binnen de drie
organisaties verspreid kunnen worden. Maar het studierapport was al
gedrukl en hel HSN bes 1001de sludie in de openbaarheid Ie brengen. Via
een losse toevoeging is alsnog verwezen naar de bedenkingen van het HV.

Het rapport kwam zeer moeizaam tot
stand. Reeds in 1981 vonden de eerste
beraadslagingen plaats onder leiding
van de bekende Amsterdamse huisarts
B. Polak. De kommissie telde verder de
volgende leden: M. Beets, S. van de
Belt. F. Bijlsma. P. Hopster. A. van Kre-
veld. H.T. Sie Dhian HoenJ. van London
(adviseur). Eind 1984kwam de kommis.
sie tot een eindtekst; alleen Marijke Be-
ets kon zich er niet mee verenigen.

"Ook belangen van anderen
moeten meetellen"
Het rapport gaat in op de definiëring
van euthanasie en de omstandigheden
waaronder dit eventueel zou zijn toege-
staan. Er worden argumenten pro en
kontra opgesomd. toegespitst op de si-
tuatie van ongevraagde euthanasie.
Als de mens niet zelf kan beslissen.
moet de maatschappij tot een oordeel
komen. zo stelt het rapport. Dat oordeel
moet ethisch gegrond zijn. al zal het
altijd een subjektief oordeel zijn over
een medemens. (Bijvoorbeeld een pas-
geborene met ernstige afwijkingen of
een zwaar zieke in coma).
"Het respekt voor het individu staat
voorop". stelt het rapport. maar ver-
volgt dan: ••Het is voor ons een hoge
waarde. maar niet de enige waarde;
ook de belangen van anderen moeten
meetellen." Daarom wordt ook het lij-
den van mensen die bij de patiënt zijn
betrokken, meegewogen. Bedoeld
wordt dan het lijden van met name fa-
milieleden die de patiënt geen hulp
meer kunnen bieden en het uitzichtloze
van de toestand beseffen. Ook zij kun-
nen daarom in de visie van de HSN-
kommissie een verzoek tot euthanasie
indienen.
Hoe het oordeel tot stand moet komen.
vereist volgens het HSN-rapport een

wet met nauwkeurige omschrijvingen
van de te nemen voorzorgen. Nooit zal
het zo mogen zijn dat het oordeel van
één persoon bepalend is. Alle betrokke-
nen - familie. medici. geestelijke
raadslieden - moeten bij het overleg
worden betrokken. Zij zijn ..samen ver-
antwoordelijk" voor het beantwoorden
van de vraag of verdere instandhou-
ding van het leven zinvol is.

Minderheidsstandpunt
Het minderheidsstandpunt van Marijke
Beets is als bijlage aan het rapport toe-
gevoegd en omvat negen kritische kant-
tekeningen. Eén van de belangrijkste
luidt als volgt: "Dat anderen slecht te-
gen een dergelijke situatie kunnen dat
zij er ook onder lijden. is niet als argu-
ment te gebruiken om het leven van de
betreffende persoon te beëindigen.
Vooral in onze kultuur. waarin tekenen
van uiterlijke gezondheid zo op prijs
worden gesteld en alle aftakeling en
misvorming weggewerkt wordt. is de
erkenning van het lijden van derden als
argument voor aktieve ongevraagde
euthanasie de deur open zetten voor on-
gewenste praktijken. die verder gaan
dan het beëindigen van zinloos behan-
delen van het leven."
Het HV-hoofdbestuur heeft zich in zijn
kritiek aangesloten bij een reaktie van
de Stichting Socrates. Want deze heeft
ook ernstige bedenkingen tegen het
HSN-standpunt. ..Het is gemakkelijker
om te zeggen wat een zinvol leven is.
dan om te zeggen wat dat niet is". te-
kent Socrates aan ... Daaruit zou ook iets
van de humanistische bescheidenheid
bij de beoordeling van het bestaan van
anderen moeten blijken." Een andere
kritische kanttekening in het Socrates-
advies wordt gegeven bij de vraag of
het belang van naasten en zelfs van de

gehele gemeenschap mee mag wegen.
Welk - moreel - recht hebben naasten
om verschoond te blijven van bekom-
mernis om anderen? Als ongevraagde
euthanasie om deze reden wordt toege-
staan. wordt positiefrechtelijk een der-
gelijk moreel recht erkend". zo stelt So-
crates in zijn advies. Wil men het argu-
ment overigens ook omkeren. vraagt
Socrates zich vervolgens af: ..Als de
naasten de betrokkene wel willen laten
leven. móet dat ook. ook al lijdt deze
nog zo zeer?" Het HSN-rapport stelt ook
dat ongevraagde euthanasie in het be-
lang kan zijn van de samenleving. in de
zin van ekonomisch voordeel. Afgezien
van de vraag of dit feitelijk juist is. zou
een dergelijk argument volstrekt geen
rol mogen spelen. werpt Socrates
tegen.

Het zal duidelijk zijn dat met het ver-
schijnen van dit in humanistische kring
omstreden HSN-rapport het laatste
woord over ongevraagde euthanasie
nog bij lange na niet is gezegd. Integen-
deel. Bert Boelaars

Het rapport is te bestellen bij het Huma-
nistisch Studiecentrum Nederland:
Postbus 71. 1000 ABAmslerdam.
Het kommentaar van de Stichting So-
crates (dat is overgenomen door het
hoofdbestuur van het Humanistisch
Verbond) is op aanvraag verkrijgbaar
bij het HV:Postbus 114.3500 ACUtrecht.

AI eens gedacht om
lid te worden van het
Humanistisch
Verbond? Een mooie
gedachte. En
nu makkelijk te
realiseren.
Zie pagina 5
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1986/jan. 1987

GEBEUREN

Op zaterdag 20 december or-
ganiseert de Humanistische
Werkgroep voor Conflictstu-
die (HUWECO)uit België in
samenwerking met het Ne-
derlandse Humanistische
Vredesberaad een studiedag
met als werktitel: Agressie
ingelepeld?!?
Op deze studiedag worden
drie onderwerpen aangesne-
den die te maken hebben
met de manier waarop men-
sen met konflikten (leren)
omgaan: vijandbeelden.
jeugdliteratuur en manipu-
latie in de media.
Programma:
Uu: Inleiding door Walter
Bastaerts (Huweco). 11.30u:
lezingen door Leon Wecke
(universiteit Nijmegen) over
"vijandbeelden"; Liva Wil-
lems (auteur) over •.jeugdli-

Uitgenodigd voor deze dag
zijn Carla van Lichtenburg
(werkzaam bij de gemeente-
politie Utrecht en belast met
incest). Marga Reniers
(werkzaam bij de Rutger-
stichting) en Theo Sandlort
(wiens boek .•Jongens over
vriendschap en seks met
Mannen" onlangs bij de SUA
verschenen is).
In kleine groepen zalo.a.
aandacht worden besteed
aan de volgende vraag: Heb-
ben de grotere openheid en
de toename van informatie
omtrent pedo seksualiteit en
pedofilie geleid tot het meer
opkomen voor zichzelf én een
groter verantwoordelijkheid-
gevoel ten opzichte van de
ander? Aan het einde van de
themadag zal een forumdi-
scussie plaatsvinden met de
bovengenoemde mensen.
De themadag wordt gehou-
den in het Landelijk Huma-
nistisch Centrum. Oudkerk.
hof 11te Utrecht en begint om
11.00 uur. De deelnemers-
kosten bedragen f. 10.-.
Daarvoor krijg je een lunch
en warme maaltijd en jonge-
ren onder de 30 krijgen ook
hun reiskosten vergoed. Wilt
u meer organisatorische en!
of inhoudelijke informatie.
bel dan het HV(Hans Verte-
gaal) 030-318145. Of stuur
een kaartje naar het Huma-
nistisch Verbond. Postbus
1l4. 3500 AC Utrecht (t.a.v.
Hans Vertegaal). De organi-
satie stelt het op prijs als u
zich van te voren aan wilt
melden.

Op zaterdag 10januari orga-
niseren de humanistische
jongeren een themadag rond
het onderwerp jeugd en
seksualiteit. Aan de orde ko-
men onder meer: incest. pe-
dofilie en seksuele voorlich-
ting.

THEMADAG JEUGD EN
SEXUALITEIT

Geen geld was ook de reden
om het sukses volle projekt
inzake zelfdoding in 1984
stop te zetten. Jammer, zo
vond één van de Verbonds-
raadsleden: "Het HV heeft
inzake de problematiek van
zelfdoding een voortrekkers-
rol vervuld. Mensen hebben
nog steeds het idee dat ze bij
het HV terecht kunnen voor
hulp." Het streven van het
hoofdbestuur is gericht op
tenminste behoud van gees-
telijke verzorging waar deze
inmiddels is gerealiseerd.
Zowel naar de overheid als
naar maatschappelijke in-
stellingen blijft het beleid
gericht op een rechtvaardige
verdeling van de beschikba-
re middelen tussen kerken
en HV. Dat is een heel ge-
vecht. maar soms worden re.
sultaten bereikt. In dit ver-
band kon algemeen voorzit-
ter Rob Tielman een verheu-
gende mededeling doen. De
kadervorming van het HV,
werkzaam vanuit de stich-
ting Centrum voor Humanis-
tische Vorming. kan in het
vervolg rekenen op meer
subsidie. Dankzij een begro-
tingsvoorstel van de VVD.
gesteund door PvdA en 0'66,
ligt voor 1987en volgende ja-
ren meer geld in het ver-
schiet.
In het recente gesprek van
HV met minister Brinkman
(WVC) is voorts gesproken
over de noodzakelijke zend-
tijdverdubbeling. Het Ver-
bond zal komend voorjaar
een nieuwe aanvraag in-
dienen en hoopt daarmee nu
meer sukses te behalen dan
in het recente verleden.

Bert Boelaars

het verleden en kon iedereen
zich vinden in de belangrijk-
ste motivering van de motie:
••het feit dat zeer velen in on-
ze samenleving nog dage-
lijks moeten lijden - zowelli-
chamelijk als geestelijk - als
gevolg van het nationaal-so-
cialisme. en dat onze mede-
menselijkheidsgevoelens je-
gens hen ons gebieden het
uiterste begrip te hebben
voor hun niet te verwerken
trauma' s."
Naast de motie kreeg - gees-
telijke verzorging - ruim
aandacht in de Verbonds-
raad. Het is nu langzamer-
hand een goede gewoonte
dat elke vergadering over
een bepaald werkterrein van
het HVdoor het hoofdbestuur
verslag wordt gedaan van de
ontwikkeling. De toonzetting
van de rapportage over gees-
telijke verzorging getuigde
van grote bezorgdheid. De
behoefte aan humanistische
geestelijke verzorging in de
samenleving is groot: daar-
entegen kan het HV slechts
een bescheiden aanbod rea-
liseren. De beschikbare mid-
delen. zowel uit de eigen le-
denkring als uit overheids-
subsidies. zijn uiterst gering
in verhouding tot het werk
dat zich aandient. Het meest
wreekt zich dit bij de dienst
in zieken-. verpleeg- en be-
jaardentehuizen. Slechts in
een beperkt aantal huizen is
humanistisch raadswerk
aanwezig. maar de landelij-
ke dienst kan wegens de
krappe bezetting nauwelijks
aan de dringend gewenste
uitbreiding werken. Hetzelf-
de geldt. zij het in mindere
mate. voor de organisatie en
begeleiding van plaatselijk
geestelijk vrijwilligerswerk.
geestelijke verzorging in de
krijgsmacht, bij de inrichtin-
gen van justitie, het studen-
tenraadswerk en de uitvaart-
begeleiding. Duidelijk is dat
het financieel draagvlak
voor de geestelijke verzor-
ging moet worden versterkt.
zowel via subsidies als via
inkomsten van de eigen ach-
terban.

.•De weduwe van mr. M.M.
Rost van Tonningen heeft
moreel gezien geen recht om
te profiteren van dat deel
van de rechtszekerheid in
onze samenleving. dat be-
staat uit het ontvangen van
een overheidspensioen van-
wege het uitoefenen van een
politieke funktie". Een motie
van deze strekking is op 22
november met bijna twee-
derde meerderheid aan-
vaard in de Verbondsraad
(VR). een soort minikongres
van het RV.
De raad voegde daar aan
toe, dat ••derhalve langs par-
lementair-democratische
weg zou moeten worden be-
sloten aan boven bedoelde
pensionering een eind te ma-
ken". Op de Joodse Genoot-
schappen. de vereniging De
Vrije Gedachte en de Raad
van Kerken werd een beroep
gedaan zich in overeen-
komstige zin uit te spreken.
De motie is ter kennis ge-
bracht van regering en par-
lement.
De diskussie over de motie
lokte emotionele reakties
uit. Er werd verschillend ge-
dacht over de waarde van de
rechtszekerheid in dit ver-
band. Guus den Besten uit
Groningen. indiener van de
motie. vond dit juridisch be-
ginsel niet van toepassing
op mevrouw Rost van Ton-
ningen. aangezien zij een
systeem voorstaat waarin
rechtszekerheid juist wordt
aangetast. Tegenstanders
van de motie vonden dat
geen reden om haar nu zelf
geen pensioen meer toe te
kennen. Een rechtsstaat
moet kunnen verdragen dat
mensen verschillend den-
ken. vonden sommigen.
Wel betreurde iedereen de
besluitvorming terzake in

verbondsraad in
motie aan parlement:
"MAAK EIND AAN
PENSIOEN ROST VAN
TONNINGEN"
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Haarlemmermeer organi-
seert een themamiddag op I
februari om 14.00uur. Dr. M.
K. Guatam (Hindoe) houdt
een inleiding over zijn we-
reld- en levensbeschouwing.
Nadere informatie kunt u
krijgen bij mw. A. Boering.
tel. 02968-4098.

Lochem: Over het onderwerp
..Geloof - ongeloof - bijge-
loof" spreekt A. J. v. d. Kooy
op woensdag 28 januari om
20.00 uur in "De Garve" aan
de Burg. Lehnstraat te Lo-
chem.

Karin Scholtsz

Midden-Twente: De futuro-
loog Paul Rademaker houdt
op maandag 26 januari om
20.00 uur een lezing over
"Zoeken naar hoopvolle toe-
komstperspectieven" in het
Grundelhuis. Anninksweg
106te Hengelo.

Zwolle: Op woensdag 4 fe-
bruari om 20.00 uur spreekt
dhr. Van Dam. direkteur van
de Havezate. over bejaar-
denzorg in algemene zin.
(verpleegtehuizen. vrijwilli-
gershulp. kruisverenigingen
enz.). Plaats: Hilde van Ha-
vezate te Zwolle.

Wageningen: Toneelgroep
"Baobab" speelt ••Crimen In-
juria" (handelt over de apart-
heid in Zuid-Afrika). op don-
derdag 15 januari om 20.00
uur. Plaats: Junushof te Wa-
geningen. Nadere informa-
tie bij mw. B. Pannebakker.
tel. 08370-15816.

Groningen e.o. Kreatieve ui-
tingen als zelfontplooiing en
kommunikatie. M. Berghuis
spreekt over dit onderwerp
op zondag 20 januari om
10.30uur. Dinsdag 1februari
om 20.00 uur houden J. War-
tena en I. Lindeman u bezig
met dramatische expressie.
Beide bijeenkomsten vinden
plaats in het Humanistisch
Centrum. W. A. Scholten-
straat 2 te Groningen.

Bussum: Ir. W. Beekman. di-
recteur beheer van het
streekziekenhuis te Gorin-
chem. komt op zondag I feru-
ari om 10.30uur spreken over
"Ethiek en Gezondheids-
zorg". Plaats: Hotel Jan Ta-
bak te Bussum.

Arnhem: Op donderdag 22
januari om 20.00 uur spreekt
Ton Joma. directeur Huma-
nistisch Opleidings Instituut
over ..Moderne stromingen
in de filosofie en psycholo-
gie". Plaats: "De Coe-
hoorn". Coehoornstraat 17.
Arnhem.

Op zaterdag 17 januari 1987
organiseert het gewest
Utrechtl't Gooi in Utrecht een
konferentie. die gericht is op
de geestelijke hulpverlening
vanuit het Humanistisch
Verbond. Die hulpverlening
veronderstelt. dat er behoef.
te aan is. dat er geestelijke
nood is.
In ruimere zin komt er zeer
veel nood voor in onze sa-
menleving. Met die nood
houden vele hulpverleners
zich bezig: de telefonische
hulpdiensten. de maat-
schappelijke dienstverle-
ning. psychotherapeutische
hulp. pastorale zorg. enz .•
Achter al die hulpvragen zit-
ten dikwijls ook levensbe-
schouwelijke vragen. In deze
konferentie willen wij probe-
ren nader zicht te krijgen op
wat er zich aan nood mani.
festeert. Wat het specifieke
is van geestelijke nood en
hoe de humanistische gees-
telijke verzorging en de psy-
cho-therapie daarmee om-
gaan.
Medewerking wordt ver-
leend door de Stichting Kor-
relatie. Rob Buitenweg en
een psychotherapeut. De
konferentie begint om 10.30
uur. einde 16.00 uur. Kosten
incl. lunch f 7.50.
Aanmelden vóór 7 januari
bij: Jan de Leede. Speen-
kruidstraat 71. 3765ABSoest.
tel.: 02155-12843.

GEMEENSCHAPS
NIEU~S

KONFERENTIE OVER
GEESTELIJKE NOOD
EN GEESTELIJKE
ZORGIN DEZETIJD

meld daarbij je naam. adres
en telefoonnummer. De deel-
namesom kun je overmaken
op giro 197930van het Huma-
nistisch Verbond. onder ver-
melding van ••jongerenwee-
kend".
Voor meer informatie kun je
bellen met Eveline (03402-
61003) of Marleen (080-
787046).

De Friese gewesten van het
HV en Humanitas vieren
weer gezamenlijk een
nieuwjaarsbijeenkomst. De-
ze keer staat het land Zim-
babwe centraal. De bijeen-
komst wordt gehouden op za-
terdag 10 januari tussen 13
en 17uur. in de grote boven-
zaal van Onder de Luifel.
Stationsweg. Leeuwarden.
Het programma ziet er als
volgt uit: Jan Boonstra praat
over zijn ervaringen bij be-
zoek aan HIVOS-ontwikke-
lings-projekten in Zimbab-
we. Manuela Monteiro ver-
telt over inspanningen van
het land Zimbabwe om tot
verdere ontwikkeling te ko-
men en de belemmeringen
daarbij vanuit buurland
ZuidAfrika. Verder is er een
tentoonstelling van foto's
over leven in Zimbabwe. een
videoband ..Steeds Verder"
over de geschiedenis van
Zimbabwe. Stands van HI-
VOS. Humanistisch Verbond
en Humanitas.

NIEU~JAARSVIERING
IN FRIESLAND

In het voorjaar bestaat weer
de mogelijkheid tot het vol-
gen van de kursus humanis-
tische uitvaartbegeleiding.
Uitvaartbegeleid(st)ers hou-
den een korte toespraak tij-
dens een uitvaartplechtig-
heid. Zij doen dit aan de
hand van één of meer ge-
sprekken met de nabes-
taanden.
De kursus bestaat uit twee
weekenden vanaf v•.ijdaga-
vond tlm zondagmiddag en
wordt gehouden in Soest op:
13. 14en 15maart 1987en
27.28 en 29 maart 1987
Meer inlichtingen en aan-
melding bij Pieter de Vrijer
op het Landelijk Humanis-
tisch Centrum (030-318145)of
thuis (055-554002).

De studiedag gaat door in
het Vrijzinnig Ontmoetings-
centrum. Lange Leemstraat.
57. 2018Antwerpen. Inschrij-
vingen: Storting op giro 7911
van Hum. Vredesberaad
f 10.- (inklusiel btw) of aan
de zaal.

Van vrijdagavond 13 tot en
met zondagmiddag 15 fe-
bruari 1987 wordt voor de
veertiende keer een jonge-
ren weekend georganiseerd.
De lokatie is Buitencentrum
Bergharen (omgeving Nijme-
gen). De deelnameprijs be-
draagt f 50.- all in.
Naast diskussies over diver-
se thema's zal er ruim gele-
genheid zijn voor kennisma-
king en ontspannende bezig-
heden. Je kunt je aanmelden
via een briefkaartje naar het
Humanistisch Verbond.
Postbus 114.3500AC Utrecht.
t.a.v. Hans Vertegaal. Ver-

JONGEREN~EEKEND

teratuur": (wordt nog bekend
gemaakt) over "manipulatie
in de media". Om 13.00uis er
lunch. 's Middags zijn er
werkgroepen van 14.00 uur
(l5.30u: koffie/thee) en om
16.00u is er plenair verslag
van de werkgroepen/diskus-
sie. Om 17.15u besluiten
door Mettha DeNachtegaal
(Humanistisch Vredesbe-
raad)
17.30u: einde.

KURSUS UITVAART-
BEGELEIDING



GENEZENDE LACH

Deze cartoonhundel is in de hoekhandel verkrijghaar voor f 70,-.
Als u nu lid wordt van het HVkrijgt u het hoekje gratis.

niet kan zeggen. Zoals bij alle goe-
de humor lach je in wezen om jezelf.
Freud heeft eens gezegd in "Der
Wilz" dat lachen zells lichamelijke
kwalen kan genezen. De Baghwan
heelt dil verkeerd begrepen en een
lachtherapie ontwikkeld. Nadat je
bent opgestaan moet je eerst wat
rekoefeningen doen en daarna zo-
maar vijf minuten hard lachen. Om
niets dus.
Liever is mij dan de Verwel]thera-
pie: Lachen om de pijn van een an-
der om je eigen pijn niet te voelen.
Bij hem lach je in ieder geval om
niet voor niets.

Theodor Holman

E.n .... Z~lO WE. nOG
n IE.T GE:STORVé n
VAnnACHT?

WAAR ZIT DE P8n PRECIES,

Leedvermaak- waarom is dat zo
leuk?
Mijn tante die in de oorlog in een
kamp zat. vertelde altijd een mop
die haar "kracht" gaf.
••Twee joden zijn ter dood veroor-
deeld. Ze zullen gefusilleerd wor-
den. Vlak voor ze neergeschoten
zullen worden. komt er een duitser
die zegt: "We schieten jullie niet
dood. maar hangen jullie op."
Waarop de ene jood tegen de ande-
re zegt: •.Zie je wel. zelfs munitie
hebben ze niet meer."
Ik moet eerlijk zeggen. dat ik het
geen ijzersterke vind. maar daar
gaat het niet om. Mijn tante die zich
er iedere keer weer ••een deuk" om
kon lachen. putte er nog steeds die
geheimzinnige •.kracht" uil. Ik be-
grijp wel wat ze daarmee bedoelde:
die twee joden toonden een geeste-
lijk overwicht op die duitsers; of-
schoon de situatie uitzichtloos was.
wisten die joden het zo om te buigen
dat ze alsnog hun gram haalden.
Maar leedvermaak. het domweg la-
chen om iemand anders z'n pijn.
heeft dat ook zo'n geheimzinnige
kracht in zich?
Ik weet het zeker.
Juist het besef dat het jou ook kan
overkomen. maar nog niet is ge-
beurd. wordt door leedvermaak ge-
relativeerd.
Het schopt een poot weg onder je
kruk. Je eigen onzekerheid wordt
belachelijk.
Het boekje Waar zit de pijn precies?
van Stefen VerWel) vind ik daarom
ook zo leuk. Letterlijk afgrijselijk
herkenbare situaties beeldt hij al.
met even herkenbare teksten die
soms hard aankomen. maar daar-
door je eigen bestaan voor gek
zetten.

Plaatje bijvoorbeeld van man.to-
taal verkreukeld en in het verband.
die in een ziekenhuisbed ligt. Aan
z'n bed een nuchtere bezoeker die
zegt: ••Dank zij jou komen daar nu
stoplichten." En mooi is ook van die
twee artsen aan het bed van een
man. Zegt de ene arts tegen de an-
dere: ••Zoek kanker eens op in het
Turks:'
Vreselijk. Schrijnend. Maar het is zo
- en dat maakt het om te lachen.
Bij de grappen van Verwel] ben je
vaak de ..derde man". Je hoort en
ziet iets dat eigenlijk niet voor jou is
bestemd. Doordat je niet tot de be-
trokkenen behoort. zie je beter het
absurde van de situatie in. Je krijgt
medelijden met het slachtoller.
want jij weet wat hij denkt maar

G2Humanist dec. I98G/jan. 1987
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