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WILLEMIEN
SMELT-WESTERHUIS

E

en bijzonder jaar ligt achter ons. Wie had kunnen
voorspellen dat het jaar 2020 zo’n wending zou
nemen dat uitzonderlijke landelijke maatregelen nodig
waren om onze gezondheid te beschermen. In dit jaar
is voor ons allen veel veranderd: studievertraging of gestaakte coschappen, videobellen met patiënten, een totaal
omgegooide logistiek, mondkapjes als geaccepteerd straatbeeld én veelal een veranderde vrijetijdsbesteding…
In dit jaar heeft het woord ‘kwetsbaar’ een nieuwe
lading gekregen. Als artsen kenden we dit woord al
goed: deze patiënten hebben extra aandacht nodig. Wat
is het bijzonder dat de kwetsbaren in onze samenleving
beschermd worden. Er is dit jaar op verschillende plaatsen, in de politiek, in verpleeghuizen en ziekenhuizen,
geworsteld met de vraag hoe je de meest kwetsbaren het
best beschermt, in meerdere opzichten. In hoeverre geef
je eigen verantwoordelijkheid, wat als totale afzondering
nodig is, wat als zeer intensieve behandeling nodig is…
In dit nummer willen we aandacht besteden aan de
kwetsbare mensen, al dan niet corona-gerelateerd.
Voor komend jaar wens ik u van harte wijsheid en
kracht toe. We mogen vanuit 2 Korintiërs 12:10 weten
dat ‘kwetsbaar’ niet te gemakkelijk verwisseld moet
worden met ‘zwak’: ‘Omdat Christus mij kracht schenkt,
schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood,
vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.’
Tenslotte, naar aanleiding van onder andere enkele oproepen in ons blad hebben we goed nieuws vanuit de
redactie! Drie CMF’ers hebben zich enthousiast gemeld:
Edward Groenenboom, Marije de Jong en Debora van
Urk. Geweldig om weer met frisse nieuwe mensen op
zoek te gaan naar mooie opbouwende thema’s. Ook aan
de oproep voor het lezerspanel werd gehoor gegeven.
Fijn dat IDDG gelezen wordt. We roepen u op om uw
‘tips en tops’ met de redactie te delen!
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Ook in de zorg is de
Marinus Nouwen
vergrijzing steeds meer
is anesthesioloogmerkbaar. Er zijn meer ouderen, met gemiddeld
intensivist en
meer co-morbiditeit en derhalve ook een
werkzaam als
anesthesioloog in
toenemende zorgvraag. Een groot deel van de
Ziekenhuis Gelderse
zorgvraag ligt aan de ‘care’-kant. Maar ook aan
Vallei te Ede
de ‘cure’-kant neemt de zorgvraag toe. Enerzijds
is dat dus demografisch te verklaren, anderzijds
heeft dat te maken met de ontwikkelingen op chirurgisch gebied, waar steeds meer minimaal
invasieve technieken mogelijk zijn. Ook op het vlak van intensive care lijken de mogelijkheden soms
eindeloos. Maar waar ligt de grens? En wie bepaalt die grens?

MARINUS NOUWEN

D

eze vragen zijn niet eenvoudig te beantwoorden.
Kant-en-klare antwoorden zouden ook voorbijgaan aan de uniciteit van elke patiënt. Wel wil ik stilstaan bij diverse aspecten die een rol kunnen spelen in
deze casuïstiek.

OPERATIEVE INGREPEN
Als anesthesioloog zie ik regelmatig kwetsbare ouderen.
Vanuit de ‘snijdende’ collega’s komt steeds vaker de vraag:
kan deze patiënt deze operatie aan? Is deze patiënt nog fit
for surgery? In de afgelopen jaren zijn er gelukkig steeds
meer richtlijnen en score-systemen ontwikkeld om een
oudere patiënt en zijn of haar risico’s in kaart te brengen.
Daarnaast is er in ons ziekenhuis, net als in veel andere
ziekenhuizen, een hoog risico bespreking waar patiënten
multidisciplinair besproken worden.
Soms is sprake van een hoog risico door de operatie op
zich, bijvoorbeeld een open correctie van een abdominaal
aneurysma. Meestal worden kwetsbare ouderen echter
niet meer ‘aangeboden’ voor dit soort ingrepen, omdat
het risico van de ingreep groter is dan het risico van de
aandoening. We bespreken echter ook kwetsbare ouderen
die voor relatief eenvoudige ingrepen komen, bijvoorbeeld een lumpectomie bij een mammacarcinoom, een
totale heupprothese of een cholecystectomie. De vraag
is dan of de geplande operatie voor die specifieke patiënt
nog haalbaar en zinvol is. Chirurgisch-technisch zijn
deze ingrepen vaak geen enkel probleem. En ook de anesthesie bij de ingreep is, met de nodige aanpassingen en
zorgvuldigheden, vrijwel altijd mogelijk. Maar ook hier
moet weer de vraag gesteld worden of de te verwachten
gezondheidswinst opweegt tegen het perioperatieve risico.
Met name moet duidelijk zijn wat de te verwachten winst
van de geplande ingreep is (vermindering van klachten,
levensverlenging) en wat de consequenties zijn als de ingreep niet gedaan wordt. En zijn er alternatieven?

Daarnaast is het aan de anesthesioloog om de risico’s van
de ingreep, anesthesie en, niet te vergeten, het postoperatieve traject zo goed mogelijk in kaart te brengen. Met
dit palet aan informatie en inschattingen moet dan het
gesprek aangegaan worden met de patiënt en/of diens
familie. Uiteindelijk kunnen zij, met ondersteuning van
de professional, de keuze maken.
Als dit gehele proces zorgvuldig doorlopen is heb ik geen
moeite met ingrepen bij oudere patiënten, ook niet als
daar (hoge) risico’s aan verbonden zijn. Ik heb er wel
moeite mee als bij de patiënt de suggestie is gewekt dat
ze ‘even’ van hun klacht worden geholpen en er niet over
risico’s, alternatieven en wensen gesproken is. Als ik mijn
twijfels dan uit over het plan,
is er regelmatig onbegrip: “Wat
doet u moeilijk, de chirurg wil
mij helpen en u praat alleen
maar over risico’s”. Door uit te
leggen dat ik niet per se tegen
de ingreep ben, maar dat ik
wel vind dat mensen vooraf op
de hoogte moeten zijn van de
risico’s, verdwijnt het onbegrip
vaak. Dan is er vrijwel altijd een
opening voor een gesprek en zo
nodig een heroverweging van de
beslissing. Belangrijk is daarbij om ook de operateur mee
te nemen in dit proces. Uiteindelijk is hij degene die de
indicatie stelt en de therapeutische opties kent.

ICopname is goed
te vergelijken
met het bouwen
van een brug

Dit proces van zorgvuldige preoperatieve consultatie
kost tijd en is intensief. Die tijd is er lang niet altijd,
zeker niet bij spoedgevallen. Het zou goed zijn als
kwetsbare ouderen al in een rustige fase, dus zonder de
druk van een ziekte of aanstaande ingreep, samen met
hun familie en (verpleeg)huisarts nadenken over
>>
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de wensen en doelen in het leven. In mijn ziekenhuis
worden deze gesprekken steeds vaker gevoerd, mede
door initiatieven vanuit de IC met Advanced Care
Planning. Vragen die dan aan de orde kunnen komen
zijn: wat vind ik belangrijk? Hoe zie ik mijn laatste
levensfase en welke zorg past daar dan bij? Een operatie
om een probleem te verhelpen klinkt goed, maar wat
zijn de gevolgen? Kan ik dan weer naar huis of moet ik
naar een verpleeghuis? Door deze gesprekken krijgen
patiënten helderder voor ogen wat ze willen en of een
ingreep daar nog in past. Daarnaast geeft het ook duidelijkheid voor (verpleeg)huisarts en familie.

INTENSIVE CARE (IC)
Ook op de Intensive Care zien we het aandeel kwetsbare
ouderen toenemen. Net als bij een operatie moet voor
IC-opname een zorgvuldige afweging gemaakt worden.
Zo is het voorstelbaar dat van IC-behandeling wordt afgezien in het geval van sepsis bij een kwetsbare oudere, terwijl korte ondersteuning middels inotropie bij een astma
cardiale wel kan worden gestart.
Om de afweging te maken of een IC-behandeling nog
zinvol en wenselijk is, gebruik ik vaak de metafoor van
een brug. Een IC-opname is namelijk goed te vergelijken met het bouwen van een brug. Bij een brug moet
het water overbrugd worden. In het geval van de IC
moet een ziekteperiode overbrugd worden middels ondersteuning van de vitale functies. De belangrijkste vragen die gesteld moeten worden zijn: waar gaat de brug
naartoe? Is daar wel land? En is de brug lang genoeg?
Of om in termen van de geneeskunde te spreken: is er
sprake van een overbrugbaar (!) probleem of zal iemand
afhankelijk blijven van de ondersteuning van de vitale
functies? Deze inschatting zal primair door de (IC-)
artsen gemaakt moeten worden. Gekeken moet worden
naar draaglast (welk ziektebeeld moet worden behandeld?) en draagkracht (kan de patiënt dit wel aan?). Als
er geen land gezien wordt, dan is een IC-behandeling
zinloos, en dus medisch en ethisch niet aanvaardbaar.
Om dit met patiënt en familie te bespreken is vaak moeilijk, want veelal zal
patiënt dan op korte termijn
overlijden. Met een duidelijke uitleg van de overwegingen leidt het echter
vaak tot tevredenheid bij
patiënten en families,
mede omdat het rust en
duidelijkheid geeft en er
daardoor kans is op een
rustig afscheid, zonder alle
‘toeters en bellen’ van de IC.
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Als er aan de overzijde van de brug wel land wordt
gezien, dan is het opnieuw aan de (IC-)artsen om een
inschatting te maken hoe dat land eruitziet. Die inschatting is moeilijk en er zit een onzekerheidsfactor in, maar
gemiddeld genomen kan daar een redelijke inschatting
van gemaakt worden. Met die inschatting zal de patiënt
met zijn familie moeten beoordelen of het geschetste land
een land is waar hij zou willen zijn. Het kan bijvoorbeeld
zijn dat de kans op een permanent tracheostoma groot is,
dat er blijvend gedialyseerd moet worden of dat terugkeer naar de thuissituatie niet meer mogelijk is. Is dat
wat iemand wil? Zo niet, dan moet de eerste stap op de
brug ook niet gezet worden en moet gekeken worden
wat er dan nog wel mogelijk en wenselijk is. In deze fase
hebben patiënten soms het idee dat ze hiermee over hun
eigen lot moeten beslissen. Het is daarom belangrijk om
helder uit te leggen dat er medisch gezien geen bezwaren
zijn tegen een IC-opname, maar dat we deze afweging
samen met de patiënt maken om niet in een situatie te
belanden waar de patiënt nooit had willen komen. Deze
gesprekken resulteren vaak in een IC-opname, omdat
het alternatief meestal op korte termijn tot overlijden zal
leiden. Maar soms wordt er, heel bewust, gekozen om
dat niet te doen. Als dat zo is, ontstaat er vaak rust en is
er in een enkel geval ook nog de mogelijkheid om naar
huis te gaan en daar te overlijden.
Ook hier is het weer van belang dat patiënten goed geïnformeerd zijn en niet denken dat je ‘even naar de IC’
gaat en daarna gewoon weer verder gaat. Heel soms is
dat zo, maar veelal heeft een opname langdurige en ingrijpende gevolgen. Het is ook hier weer van belang om
tijdig met kwetsbare ouderen te spreken over wensen,
toekomstplannen en (on)mogelijkheden.

CHRISTELIJKE VISIE
In de bovengenoemde afwegingen merk ik weinig verschil tussen mij en mijn niet-christelijke collega’s. Dezelfde principes liggen aan de overwegingen ten grondslag, veelal gaat het dan over medisch zinloos handelen.
In tegenstelling tot wat men soms verwacht is het eerder
zo dat ik vind dat er nog te lang of te veel door ‘behandeld’ wordt en er geen plaats is voor een rustig afscheid.
Onze Schepper geeft het leven, maar neemt ook het
leven. Wij moeten dus enerzijds het leven niet af willen
breken, maar anderzijds ook niet eindeloos willen rekken. Die afwegingen zijn soms moeilijk, maar juist dan
komt het erop aan wat we bij de artseneed hebben uitgesproken: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig!”

Overal waar ‘hij’ of ‘patiënt’ staat, kan uiteraard ook ‘zij’ of
‘patiënte’ gelezen worden.

Coassistentencolumn
Met mijn
boodschappentas
aan mijn stuur fiets ik gehaast mijn straat
in Amsterdam Nieuw-West in. Kwart voor
zes, precies nog genoeg tijd om het eten af
te hebben voordat één van mijn huisgenoten
weer weg moet. “Hallo, hoe gaat het? Ja
gaat goed, dank je, dank je”, hoor ik iemand
zeggen. Ik kom de onderbuurman tegen en dit
is dan de gebruikelijke groet van zijn kant.

MARLINDE VAN BAAREN

Marlinde van Baaren is zesdejaars
geneeskundestudent aan de Vrije Universiteit
in Amsterdam. Naast haar studie geniet zij van
pianoles, het blijven ontdekken van Amsterdam en
van diverse sociale contacten.

Van meisje tot basisarts
N

ormaal gesproken volgt het ‘ja gaat goed, dank je’
zonder een vraag van mijn kant af te wachten en
vervolgens scheiden onze wegen weer. Dit keer is het
contactmoment wat langer. Samen met zijn vrouw stapt
hij uit de auto, terwijl ik mijn fiets op slot zet. In dat
tijdsbestek kunnen wel wat meer woorden uitgewisseld
worden. Ik vraag of iedereen bij hen thuis nog gezond is.
Dat is zo. De wedervraag volgt of in mijn studentenhuis
ook nog iedereen gezond is, ook dat is zo. Vervolgens volgt
er een kort gesprek over mijn studie en of ik al klaar ben.
Met een lach vertel ik dat ik mijn scriptie diezelfde week
ga inleveren, dus dat het einde in zicht is. Mijn onderburen
lachen mee en wensen me veel succes.
Thuisgekomen gooi ik mijn boodschappen op het aanrecht.
Voor het weekend snel nog een pak cakemix uit het
schap gepakt. Vanochtend in de huis-app al even gepeild
hoeveel mensen er mee eten. Te veel gekookt eten in
een studentenhuis blijft over, beschimmelt en belandt
uiteindelijk in de prullenbak.

geven. Mijn master, coronastress en daardoor langdurig
scriptieproces heeft wel wat kilo’s gekost. Toch is het denk
ik waarschijnlijker dat ze gewoon ‘zomaar’ een maaltje
langs kwamen brengen. Uit vriendelijkheid, uit gastvrijheid
of zelfs uit gewoonte. We krijgen wel vaker wat namelijk.
Tijdens het offerfeest genoeg lamsvlees om een hele
vriezerlade mee te vullen. Heerlijke Marokkaanse koekjes
en zoetigheden tijdens de ramadan. Misschien moet ik
toch ook maar eens wat minder afgepast koken voor mijn
huisgenoten. Of twee cakes bakken in plaats van één…
Vanaf december hoop ik geen masterstudent geneeskunde
meer te zijn, maar ANIOS Spoedeisende Hulp in het
HagaZiekenhuis. Daarom is dit dan ook mijn laatste
coassistentencolumn. Vanaf deze plek wens ik alle
coassistenten, artsen en andere lezers veel succes en
zegen toe in de komende tijd. De dienstbaarheid van mijn
onderburen neem ik alvast mee als voorbeeld; en stiekem
hoop ik dat ze af en toe blijven aankloppen.

Even later wordt er op de deur geklopt. Mijn huisgenoot
doet open en daar staat de buurman. Een schaal eten in
zijn hand: “voor die meisje”. Het blijkt een kom soep
te zijn, warm brood gevuld met groenten en twee
stukjes taart. We hebben het toegevoegd aan
ons vlak daarvoor bereide avondeten en er
twee dagen mee geluncht.
Waarom ik dit heb gekregen, weet ik nog
steeds niet. Misschien hebben ze me
verkeerd verstaan en dachten ze dat er
thuis wél zieken waren. Of ze dachten,
daar mogen nog wel wat kilo’s bij. Wat
betreft dat laatste kan ik ze geen ongelijk
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Gezond
en nabij
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Voor sommigen zijn mensen
met dementie misschien
‘dor hout’, maar dat weerhield het kabinet
niet om tijdens de eerste COVID-19-golf de
verpleeghuizen te sluiten. Bezoek, zelfs familie,
was niet meer welkom. Toen ik destijds rondliep
in het verlaten verpleeghuis, vroeg ik mij
regelmatig af wat in deze situatie belangrijker
is: gezondheid of nabijheid?

TIM VAN IERSEL

I

n mijn werkzaamheden als geestelijk verzorger en
ethicus in verschillende verpleeghuizen waar voornamelijk mensen met dementie wonen, zag ik de uitwerkingen van de harde maatregelen met eigen ogen.
Zelf kon ik de afdelingen niet op, omdat er landelijk
onvoldoende persoonlijke beschermingsmiddelen voor
verpleeghuizen beschikbaar waren. Daarom bewandelde ik andere wegen, zoals het ondersteunen van teams
op locatie rondom ethische dilemma’s en het bellen
met naasten met de eenvoudige, maar tegelijk grote
vraag: “Hoe gaat het met u?”
De eerste weken was er bij naasten veel begrip voor de
maatregelen en het sluiten van de verpleeghuizen. Maar
gaandeweg merkte ik dat dit begrip afnam, dat de stress
groter werd. Als naaste wil je je dierbare immers niet
alleen achter een raam bezoeken, maar ook vasthouden.
Zeker wanneer er besmettingen waren, maakte dat naasten onzeker, zoals een dochter het verwoordde: “Wat als
mijn moeder het straks ook krijgt? Dan wil ik juist nu
nog gewoon tijd met haar doorbrengen, voor het te laat
is!” De situatie tijdens de lockdown heeft natuurlijk ook
impact gehad op de bewoners zelf. Zo sprak ik een mevrouw met dementie die zei: “Ik lijk wel een dame van
lichte zeden als ik mijn kinderen op bezoek krijg en ze
alleen vanachter een raam mag begroeten.”

SPOOK
Een kanttekening dient zeker geplaatst te worden:
sommige mensen, misschien wel meer dan wij durven
denken, hadden baat bij de rust in het verpleeghuis: er
waren vaak minder valincidenten, sommige bewoners
vertoonden geen zoekgedrag of onrust na een bezoek
(“Ik moet met je mee naar huis!”). Maar ja: bezoek is
er niet alleen voor de persoon zelf, maar ook voor de
familie. Die mag je niet vergeten. Het gaat, vanuit ons
perspectief als professionals in het verpleeghuis, primair
om de bewoner met dementie. Maar je moet, zeker als
samenleving, het bredere plaatje zien. Het gaat ook om

Tim van Iersel is
geestelijk verzorger
bij WoonZorgcentra
Haaglanden (WZH) en
ethicus bij de landelijke
Toetsingscommissies
Euthanasie (RTE).
Hij schreef Dilemma’s
bij dementie: waarden
wegen voor goede zorg
(2018) en Godvergeten: gedachten over geloof en
dementie (2019). www.timvaniersel.nl

die naaste, die zoon of dochter of partner, die thuis zit
en graag zijn of haar dierbare wil zien, wil vasthouden.
Is gezondheid dan het hoogste goed?
Het zou weleens kunnen zijn dat door de zeer sterke focus
op gezondheid, zeker tijdens de eerste golf, op de lange
termijn juist meer mensen overwegen om niet naar het
verpleeghuis te willen “als ik later
dementie krijg”. Dus dat door
die sterke nadruk op gezondheid
en alle stringente maatregelen die
daarmee gepaard gingen, mensen
nog meer afgeschrikt zijn van het
verpleeghuis. Op lange termijn
zou dan het omgekeerde kunnen
plaatsvinden: in plaats van dat
de gezondheid van mensen met
dementie wordt beschermd, kiezen misschien wel meer mensen
voor minder zorg of zelfs een
vroegtijdige dood, omdat ze niet
opgesloten willen worden in het
verpleeghuis. Een spook uit het verleden zou dan reden
voor vrezen van toekomstig lijden kunnen worden en de
focus op gezondheid als hoogste goed tijdens de eerste
golf krijgt dan een averechts effect op langere termijn.

Een spook
uit het verleden
zou dan reden
voor vrezen van
toekomstig lijden
kunnen worden

BESCHERMINGSMIDDELEN
Een belangrijk verschil met de eerste golf is dat er nu
tijdens de tweede golf van de COVID-19-pandemie (oktober 2020) persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn. Zo kon ik in het voorjaar de besmette afdelingen niet op, nu wel. Er is tevens voldoende materiaal voor
naasten beschikbaar, die nu ook in een niet-terminale
situatie bij hun dierbare op bezoek kunnen komen.
Ik denk dat dit veel eenzaamheid wegneemt. Het normale contact wordt zoveel mogelijk voortgezet, zij het
met mondkapjes en bij besmettingen met volledige >>
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Communicatie en
ontmoeting is dan het
gezamenlijke lichamelijk
aanwezig zijn

bescherming. Het valt me op hoe goed mensen reageren. Zelfs als ik een kleinschalige kerkdienst doe, of een
individueel pastoraal bezoek, lijken mensen met dementie gewend aan een mondkapje (of meer). Ze herkennen
mij ook goed. Soms zelfs eerder dan het zorgteam.
Zo kwam ik onlangs helemaal ingepakt op een COVID-19-afdeling, waarop iemand van het zorgteam zei:
“Even kijken wie jij bent hoor, lastig te herkennen zo.”
Maar een meneer met dementie zei: “Ha dominee!”
De huidige beschikbaarheid van beschermende middelen kan dus alsnog nabijheid waarborgen. Dat blijft
echter nog steeds een grote uitdaging, wanneer iemand
met een (verdachte) besmetting in quarantaine op zijn
of haar kamer moet verblijven. De vraag over gezondheid en nabijheid is dan vooral een dilemma tussen de
belangen van de groep en het individu. Er zijn genoeg
bewoners (of hun naasten) die ik spreek en zeggen:
“Dan krijg ik het maar, ik ben oud, ik heb mijn leven
gehad. Als het komt, dan komt het.” Gezondheid komt
dan op een lager plan te staan. Maar dat is ook niet
het dilemma. Het wringt juist dat er misschien andere
mensen in de groep of op de afdeling zijn die wel heel
graag nog jaren willen leven (“Ik wil nog wel 100
worden!”) en niet besmet willen raken. Het gaat
erom dat jij geen anderen besmet!
Daarom wordt er in de verpleeghuizen
regelmatig voor gekozen om bewoners met
dementie, die (verdacht) besmet zijn, op
hun kamer in quarantaine te brengen’.
Wanneer zij immers besmet zijn, zijn zij
niet of nauwelijks te instrueren. De
regel om 1,5 meter afstand van elkaar
te houden is door de persoon met
dementie doorgaans na 1,5 minuut
weer vergeten. Niet zelden kiest
men daarom dan voor draconische
maatregelen, zoals een slot op
de deur en zelfs sedatie, wat
natuurlijk een verhoogd risico
op traumatische ervaringen na
de quarantaine oplevert.
Iemand in quarantaine
brengen druist in tegen alles
wat je als zorgprofessional
in een verpleeghuis wilt.
Als ik dit met verzorgenden
en verpleegkundigen bespreek,
beginnen tranen gemakkelijk te vloeien. Je zou kunnen zeggen dat het traumatisch is voor de
bewoner zelf, maar zeker ook voor de betrokkenen daaromheen! Maar ja, je wilt de groep beschermen...
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LICHAAM EN GEEST
Laten we de behoefte aan fysiek contact niet onderschatten. En dat gaat verder dan alleen elkaars hand vasthouden. Je lichaam is namelijk wie je bent. Voordat je allerlei praktische maatregelen bedenkt, is het goed om eerst
stil te staan bij die fundamentele waarde van lichamelijk
aanwezig zijn.
Mensen met dementie brengen mij terug naar mijn
lichaam. Zij hebben niet altijd interesse in allerlei intellectuele of abstracte gesprekken en communiceren soms
alleen maar zonder woorden. Communicatie en ontmoeting is dan het gezamenlijke lichamelijk aanwezig
zijn. Dat is niet een degradatie. Integendeel: het brengt
me terug naar de kern. Mijn lichaam is wie ik ook ben.
Ik héb niet slechts mijn lichaam, maar ik ben ook mijn
lichaam. Gods Geest bezielt mijn lichaam en daarmee
ben ik mens. Je kunt dus zeggen: wij zijn een eenheid
van lichaam en ziel. Wij zijn dus niet ons brein.
Tegenwoordig hebben we nogal eens de neiging om te
leven ‘in ons hoofd’. Mensen met dementie laten mij
afdalen, naar mijn lijf. Daardoor heb ik geleerd hoe
belangrijk mijn lichaam is, ook in geloven. Ik ben opgegroeid met een cognitief geloof. Geloven leek vooral
een aanvaarden van leerstellingen die keurig netjes in
een geloofssysteem pasten en die je moest begrijpen
en rationeel beamen. Dan pas mocht je ook aan het
Avondmaal deelnemen. Geloven met je hoofd, niet
met je hele lijf. Dat is niet nieuw. In de loop van de
theologische geschiedenis is er steeds weer de neiging
geweest om een denigrerende houding ten opzichte
van het menselijk lichaam aan te nemen. Dat lichaam
werd dan vooral gezien als een tijdelijk omhulsel, een
soort last die uiteindelijk afgeschud moest worden. Het
ging om de geest, die de kern van het geschapen zijn
naar het beeld van God vormde. Het beeld Gods is dan
vooral je capaciteit om te redeneren en morele beslissingen te nemen. De rede kreeg een superieure plek,
boven het lichaam. Die ontkenning of moeizame relatie met ons lichaam bestaat al vanaf het begin van de
geschiedenis van het christendom en vandaag de dag
nog steeds! Van mensen met dementie heb ik echter
ontvangen dat geloven iets is van je hele lichaam: God
woont in het lichaam van de ander, in dat van mijzelf.
Zelfs wanneer er geen woorden zijn, is God daar. En
God is in onze fysieke ontmoeting aanwezig.
Al in Genesis 2 lezen we dat God zijn adem blaast in
het stof en dat we daardoor mens worden. Er komt
niet een of andere onsterfelijke ziel in ons lichaam, om
daarin tijdelijk te verblijven, waarbij ons lichaam slechts
een omhulsel is. Nee: we zijn ons lichaam, bezield door
God. Dat doet ertoe! Dat betekent dat, hoe afhankelijk

je bent, hoe weinig woorden of gedachten je hebt, je nog
steeds een schepsel van God bent, dat naar Gods beeld
is gemaakt. Je bent van waarde, simpelweg omdat je
lichamelijk bent, bezield door God. Lichaam en ziel zijn
één, in tegenstelling tot de dualistische visie die steeds
weer, ook in christelijk denken, de kop opsteekt. Het is
de visie, waarin het denken, de rede of de geest superieur is en je zelfs mens zou maken. Het lichaam bungelt
er dan bij: nuttig, maar zeker
niet noodzakelijk. Het draait
om die andere zogenaamd
‘mensmakende’ eigenschappen.
Het gevaar ligt dan op de loer
als je je denken of vermogen
tot redelijke overwegingen
verliest, je je menszijn verliest.
Dan zegt men soms over mensen met dementie: “Hij leeft
nog wel, maar is er eigenlijk
niet meer.” Gelukkig zijn er
keer op keer mensen die wijzen
op die beperkte dualistische gedachtegang van een gescheiden
en ongelijkwaardige lichaam
en ziel, die de ontkenning van
het belang van het lichaam tot
gevolg kan hebben. Zo beschrijft de bekende 20e-eeuwse theoloog Karl Barth dat
lichaam en ziel een onafscheidelijke eenheid zijn, totaal
en tegelijk. Een ziel kan niet zonder lichaam bestaan.
Die eenheid van een mens, zo stelt Barth, kan niet door
ziekte teniet worden gedaan.

Lichaam
en ziel zijn één, in
tegenstelling tot de
dualistische visie
die steeds weer,
ook in christelijk
denken, de kop
opsteekt.

Door deze omgang met mensen met dementie en als
het ware de herontdekking van mijn lichaam, gingen
er voor mij steeds meer deuren in het evangelie open.
Wordt God immers niet zelf ook mens, in de incarnatie?
Je kunt ook zeggen: God werd lichamelijk. Dat doet er
dus blijkbaar toe! Je lichaam is niet zomaar een soort
verpakking, maar je bent je bezielde lichaam. God zelf
werd mens, een lichaam. En dat gedenken we keer op
keer, wanneer we Avondmaal vieren; zeggen we dan niet
steeds de woorden die Jezus sprak: “Neem en eet, dit is
mijn lichaam”? Daarmee verwijst Hij naar Zijn gebroken lichaam en roept ons tegelijk op met elkaar Zijn
lichaam te vormen, als gemeenschap van Christus. God
laat in de incarnatie zien dat ons lichaam ertoe doet, dat
elke ontmoeting met elkaar een heilige ontmoeting is,
omdat we daarin God ontmoeten, die ons allen bezielt.
Fysiek contact is essentieel en niet te onderschatten.
Desnoods ingepakt en wel, maar wel nabij, zeker in
situaties van quarantaine. Want gezondheid is nabijheid,
en vice versa.
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Archeologie:
KEES ALEMAN

in den beginne
was het woord

Het evangelie volgens Johannes begint net als de eerste zin van de Bijbel: ‘ὲν ὰρχῇ’
(getranslitereerd: en archè) oftewel ‘in den beginne’. Althans, zo begint de Griekse
vertaling van de Thorah. In de Septuaginta (de LXX) - dit is de aloude eerste vertaling van het
Oude Testament - luiden de eerste woorden ook ‘ὲν ὰρχῇ’. In onze eigen taal lijkt het woord
‘archeologie’ wel een samenvatting van die eerste zin: in het begin (archè) was het woord
(logos). In het Hebreeuws staat er ‘Bereshit’ aan het begin van de schriften. De wortel van dit
eerste woord in de Bijbel is ‘rosh’, wat ‘kop’ betekent. Grappig dat ook het Griekse woord ‘archè’
eigenlijk ‘kop’ betekent. Je zou dit eerste woord van de Bijbel dus ook als ‘hoofdzaak’ of ‘ten
eerste’ kunnen vertalen. Het is de koptekst.
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O

ver dit eerste woord van de Bijbel is zowel in de
Joodse als in de Christelijke traditie veel nagedacht
en het is op verschillende en soms verrassende manieren
geduid. Het kan heel vergezocht zijn; als je bijvoorbeeld
op YouTube naar de eerste woorden van de Bijbel zoekt,
kom je een preek tegen van een Messiaanse Jood die in
dat eerste woord een profetie terugvindt1. Door combinaties van de eerste zes letters van het eerste woord van
de Thorah vindt hij de woorden zoon, God, doornen,
hoofd, hout en gift. Dus volgens deze voorganger zit al
in het eerste woord van de Bijbel besloten dat Jezus, de
zoon van God, als genadegift zal sterven aan het kruis
met een doornenkroon.
Helaas heeft dat wel een beetje weg van goochelen,
maar dit zoeken naar diepere betekenissen in woorden,
letters en cijfers is niet ongebruikelijk in de Christelijke traditie (bijvoorbeeld al bij Origenes in de derde
eeuw) en het is vaker terug te vinden in de Joodse traditie (Kaballah). Zo kun je ook een verklaring vinden
van een Joodse rabbi die iets heel anders maakt van dat
eerste woord2. Volgens rabbi Pinchas Winston had het
eerste woord van de Bijbel ‘Berishonah’ moeten zijn,
als het ‘in het begin’ had betekend. Dat er iets anders
staat heeft volgens hem dus een diepere betekenis. Hij
leest er ‘Bara-shis’ in. Dit vertaalt naar ‘Hij schiep zes’,
wat kan wijzen op de zes dagen waarin God de hemel
en de aarde schiep, maar ook op de zes millennia die
daar op volgden. Of op de zes goddelijke attributen die
wat hem betreft het kosmisch DNA vormen: goedertierenheid, rechtvaardigheid, schoonheid, eeuwigheid,
luister en fundament.
Even terug naar een meer nuchtere uitleg van de tekst.
Johannes begint zijn evangelie niet voor niets in dezelfde stijl en met dezelfde woorden als Genesis. Zo wil hij
de ‘nieuwe schepping’ in Jezus Christus inbedden in
de ‘oude schepping’ zoals verwoord aan het begin van
de Bijbel. Het woord ‘archè’ kan ook ‘oorsprong’ of
‘wortel’ betekenen; het begin van de geschiedenis maar
ook de wortel van het universum. Deze double-entendre
is vermoedelijk opzettelijk bij Johannes, want dat zien
we vaker in zijn evangelie. Zijn verhaal begint niet in
de stal van Bethlehem, niet in de context van het Palestina van 2000 jaar geleden, maar hij situeert het verhaal van Jezus primordiaal, in de oertijd, in de kosmos,
ja; voordat zelfs de tijd bestond. Traditioneel zien zowel
Joden als christenen God de Vader als Schepper van

Kees Aleman

is kinderarts met
Afrikaanse wortels die
gelooft in de aanpak
van extreme armoede
via ‘End of Poverty’
(EoP - Jeffrey Sachs)
en zich bezighoudt met
theologie en wielrennen.
En met wetenschap:
‘evidence-based’.

hemel en aarde. Maar zo niet Johannes. Hij ziet het
trinetarisch. Uit de eerste woorden van Genesis weten
we al dat “de geest van God zweefde over de wateren”
en Johannes benadrukt in zijn evangelie dat Jezus het
Woord was dat alles schiep. Het Woord dat God was.
Zo accentueert Johannes steeds de drie-eenheid – de
schepping vond plaats door Vader, Zoon en Geest. Een
belangrijk thema, dat misschien niet expliciet maar
zeker impliciet terug te vinden is in zijn evangelie.
Er is nog iets aan de hand
met de eerste woorden van de
Schriften. De meeste vertalingen gebruiken de verleden
tijd in die eerste zin: “In het
begin schiep God de hemel
en de aarde”. Dit is een keuze
want het tweede woord van
Genesis, ‘bara’, kan ook als
een (on)voltooid verleden tijd
worden vertaald, bijvoorbeeld
‘was geschapen’. De Joodse
vertaler Robert Alter vertaalt
het zo in zijn Bijbelvertaling3: “Toen God een aanvang
nam om de hemel en de aarde te scheppen”4. Zo laat
hij zien dat het toen allemaal wel begonnen is, maar
dat de schepping nog steeds niet helemaal af is. God is
nog steeds met zijn schepping bezig. Iets vergelijkbaars
zien we in het Nieuwe Testament met de komst van
Jezus in de stal van Bethlehem. Daar, in die stal, is zijn
nieuwe wereld wel begonnen, maar nog steeds niet
klaar. Het koninkrijk van God is pas af als Jezus, de
oorsprong van het universum, terugkomt op de wolken van de hemel. De hemel die hij ‘in den beginne’
schiep. ‘ὲν ὰρχῇ’.

Het leven is
nu eenmaal niet
eenvoudig, niet
direct en niet voor
één uitleg vatbaar

1

www.youtube.com/watch?v=QiKZb3LiZsg

2

www.accidentaltalmudist.org/torah/2020/10/14/the-first-word-of-the-bible-contains-a-universe-of-meanings-bereshit/

3

Alter R. The Hebrew Bible - a translation with commentary. New York, W.W. Norton & Company Inc. 2018

4

“When God began to create heaven and earth, …”
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Stoppen met
eten en drinken:
een goed alternatief?
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In 2014 bracht
de KNMG een
handreiking uit over ‘Zorg voor mensen die
Ina Boute – van
bewust afzien van eten en drinken om het
den Brink is specialist
ouderengeneeskunde
levenseinde te bespoedigen’. Bij de vraag aan
bij Opella in de regio
een hulpverlener of hij hier in de praktijk
Gelderse Vallei.
weleens bij betrokken is geweest, worden er
nog weleens voorbeelden genoemd van zwakke
kwetsbare ouderen die aan het einde van het leven steeds minder behoefte hebben aan eten en
drinken en na een periode van toenemende zwakte hieraan overlijden. Is dat wat de handreiking
bedoelt of moeten we aan andere situaties denken?

INA BOUTE – VAN DEN BRINK

M

evrouw S. is een 67-jarige dame die sinds 3 jaar op
een gerontopsychiatrische afdeling van een verpleeghuis verblijft. Ze is chronisch depressief, heeft verschillende
opnames in de ggz achter de rug. In het verpleeghuis gaat
het redelijk met haar door de structuur en afleiding die ze
krijgt. Lichamelijk is ze in goede conditie, ze loopt meerdere keren per dag een rondje door de woonwijk. De laatste
maanden uit ze echter regelmatig dat het leven voor haar
niet meer hoeft en verzoekt ze de arts om euthanasie. De
arts geeft aan hier niet in mee te kunnen gaan omdat hij
inschat dat de doodswens geuit wordt in het kader van de
depressie. Van een zijdelings betrokken hulpverlener had
mw. vernomen dat je eventueel ook kunt stoppen met eten
en drinken als je echt niet meer verder wil leven. Drie dagen later stond haar besluit vast: ze wil geen medicatie en
geen eten of drinken meer en wenst te overlijden. De arts
bespreekt met haar de gevolgen die dit kan hebben en hoe te
handelen als ze later in het proces toch om eten of drinken
vraagt of als ze in een delier komt waarin ze om drinken
vraagt. Mw. geeft nadrukkelijk aan dat dit dan genegeerd
moet worden en dat ze echt niet wil dat er dan iets gegeven
wordt. Op de vijfde dag wordt ze wat meer onrustig en
geeft aan dat ze dorst heeft. In het kader van het bestrijden van dorstgevoel wordt mondzorg gegeven en een slokje
water om de mond te spoelen. Ze grijpt het glas en drinkt
dit gulzig leeg. Ze blijft daarnaast aangeven echt niet meer
te willen leven. De consequenties van het drinken lijkt ze
niet meer te overzien. De onrust neemt toe, afgewisseld
met lange perioden dat ze slapend is. Tijdens de onrustige
momenten roept ze nadrukkelijk om water, na een half uur
zakt ze vervolgens weer in slaap. De arts besluit om over te
gaan op palliatieve sedatie om de onrust en de dorstgevoelens te bestrijden. Na enige keren ophogen van de dosering
midazolam ontstaat er een situatie waarin ze geen onrust
meer heeft en nagenoeg de hele dag slapend is. Op de tiende dag na haar besluit om te stoppen overlijdt ze. De arts

constateert een natuurlijke dood en geeft als doodsoorzaak
op: dehydratie bij het stoppen van eten en drinken.
Het zal duidelijk zijn dat deze situatie van heel andere
orde is dan de zwakke oudere die door de tijd heen steeds
minder intake heeft en uiteindelijk komt te overlijden.
In bovenstaande casus is de handreiking netjes gevolgd.
De arts heeft uitleg gegeven over de gevolgen, afspraken
gemaakt over wat te doen in een delier, heeft bij klachten
van een delier sedatie gestart en mevrouw heeft goede
zorg ontvangen in de stervensfase. Toch zijn er wel wat
ethische dilemma’s te noemen.

ALTERNATIEF VOOR EUTHANASIE
In de casus is er voor stoppen met eten en drinken gekozen als alternatief voor euthanasie. Uit de handreiking
blijkt dat dit in 50% van de situaties het geval is: het euthanasieverzoek is afgewezen, daarom kiezen mensen voor
deze weg. In Nederland is er een juridisch kader waarbinnen euthanasie verleend mag
worden. Dit valt onder het strafrecht. Hier betreft het een groep
mensen die niet voldoen aan
de zorgvuldigheidscriteria van
euthanasie, dus volgens de wet
mag er geen levensbeëindiging
plaatsvinden. Vervolgens mogen
artsen door middel van deze
handreiking hen wel begeleiden
bij hun zelfgekozen levenseinde
op een andere manier. Daarmee is dit medisch handelen veranderd van een ‘strafbaar feit’ vanuit het Wetboek
van Strafrecht naar ‘normaal medisch en verpleegkundig
handelen’. Verbazingwekkend dat deze wijziging zó stilzwijgend in de medische wereld en in de samenleving is
ingevoerd en geaccepteerd!
>>

Is begeleiding
van de patiënt geen
vorm van hulp bij
zelfdoding?
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Is het dan geen vorm van zelfdoding en is begeleiding
van de patiënt geen vorm van hulp bij zelfdoding? In de
handreiking wordt aangegeven dat dit niet het geval is
omdat het ‘geen actieve, gewelddadige, eenzame en vaak
impulsieve daad is’. Ook wordt de vergelijking gemaakt
met andere situaties waarin een patiënt een behandeling
weigert, waardoor hij komt te overlijden. Het principiële verschil is echter dat in andere situaties waarin een
behandeling geweigerd wordt een patiënt overlijdt aan
zijn ziekte. In deze situatie is dat niet het geval, maar
overlijdt iemand aan het feit dat hij gestopt is met eten
en drinken. Niet omdat het eten en drinken niet meer
lukte door een ziekte, maar bewust met als doel om te
overlijden. Het is mijns inziens niet terecht om dit onder dezelfde noemer te scharen.

PALLIATIEVE SEDATIE
Palliatieve sedatie kan worden toegepast als de levensverwachting korter is dan 2 weken en als er een onbehandelbaar symptoom is. Als iemand delirant wordt of dorst
krijgt doordat hij gestopt is met eten en drinken is dit
volgens de handreiking ook een indicatie voor palliatieve
sedatie. Immers, de patiënt weigert de behandeling die
hiervoor mogelijk is (vocht en voeding) dus is er een
refractair symptoom. Er gaan
daarnaast ook stemmen op
om al in een vroeger stadium
te starten met sedatie om zo
de eerste dagen de keuze om
niet te eten en drinken voor
de patiënt te vergemakkelijken. Als de patiënt de keuze
gemaakt heeft is het de taak
van de hulpverlener om hem
hierin te ondersteunen, zo redeneert men dan. Vanuit de
denklijn van de handreiking klopt dat, maar in hoeverre
faciliteren we als hulpverlener op deze manier iemand
om het zelfgekozen levenseinde te bespoedigen?

Hoe ver kunnen
en willen we als
christen met hen
het pad lopen?

NATUURLIJKE DOOD
Passend bij de denklijn dat bewust stoppen met eten en
drinken om het levenseinde te bespoedigen geen vorm
van zelfdoding is, maar overeenkomt met het weigeren
van een behandeling, geeft de handreiking ook aan dat
het overlijden afgegeven kan worden als een natuurlijk
overlijden. Echter, in de in januari 2016 uitgekomen
handreiking van de KNMG ‘(Niet-)natuurlijke dood.
Wat moet u weten, wat moet u doen?’ wordt de volgende definitie gehanteerd: ‘Onder een natuurlijke dood
wordt verstaan: “ieder overlijden dat uitsluitend het gevolg
is van een spontane ziekte, inclusief een complicatie van een
lege artis uitgevoerde medische behandeling.”
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Indien de behandelend arts niet de overtuiging heeft dat de
overledene uitsluitend door (een) spontane ziekte is komen
te overlijden, kan hij geen verklaring van natuurlijk overlijden afgeven en neemt hij onverwijld contact op met de
gemeentelijk lijkschouwer.’ Is de KNMG niet consequent
of moeten we het bewust stoppen met eten en drinken
als een ‘spontane ziekte’ beoordelen…?

AUTONOMIE
De handreiking over het bewust stoppen met eten en
drinken gaat volledig uit van de autonomie van het individu. Wat de effecten zijn in de maatschappij wordt niet
meegenomen. Wat betekent het voor de medebewoners
in het verpleeghuis als één van de bewoners aangeeft
dat hij stopt met eten en drinken zodat hij binnenkort
overlijdt, omdat hij het leven in een verpleeghuis niet
menswaardig vindt? Worden mensen met psychiatrische
ziekten als depressie, minderwaardigheidsproblematiek,
voltooid leven-vragen en eenzaamheid wel voldoende
beschermd door deze handreiking? Of worden ze juist
aan hun lot overgelaten in hun strijd om te leven? Immers: waarom nog langer lijden aan/in het leven als er
een ‘uitweg’ is…?

HOE DAN WEL?
In meer dan 50% van de situaties waarin mensen kiezen
om te stoppen met eten en drinken is vermoeidheid,
verlies van waardigheid en voltooid leven één van de
redenen. Is het antwoord van ons als hulpverleners hierop dat we deze mensen begeleiden naar het zelfgekozen
levenseinde of zijn er ook alternatieven? Zou het een
vorm van onmacht kunnen zijn? Dat we als maatschappij onvoldoende bij machte zijn om ouderen en mensen
met toenemende zwakte en eenzaamheid het gevoel te
geven dat ze van waarde zijn, dat we hen willen ondersteunen om het leven aan te kunnen tot het einde zich
aandient? Nu kunnen wij de maatschappij niet veranderen, maar in de contacten die wij met hen hebben is
het belangrijk om hen met respect tegemoet te treden
en hen te laten merken dat ze zeer de moeite waard zijn
om aandacht en zorg te krijgen. Niet neerbuigend, maar
vanuit gelijkwaardigheid.
Wat kunnen we als arts als iemand al gekozen heeft om
te stoppen met eten en drinken? Hoe ver kunnen en willen we als christen met hen het pad lopen? Het is goed
om hier over nagedacht te hebben voordat we er in de
praktijk mee in aanraking komen. De een zal hier verder
in gaan dan de ander. En in de ene situatie kunnen we
misschien verder mee dan in de andere. Het is goed om
duidelijk voor ogen te houden dat het de patiënt zelf is
die kiest en gekozen heeft. Daar zijn we als hulpverlener niet verantwoordelijk voor. Patiënten maken vaker

In meer
dan 50% van de
situaties waarin
mensen kiezen
om te stoppen met
eten en drinken
is vermoeidheid,
verlies van
waardigheid en
voltooid leven één
van de redenen

keuzes waar wij zelf niet achter staan. Dan blijft het de
taak van een hulpverlener om iemand zo goed mogelijk
te helpen en te begeleiden. In deze lijn kun je ook de
begeleiding zien van iemand die gestopt is met eten en
drinken om het levenseinde te bespoedigen. De keuze
zelf kunnen we niet achter staan, maar het blijft onze
taak om iemand te begeleiden.
De cruciale vraag voor mij hierin is: kunnen we dit zien
als het weigeren van een behandeling zoals de handreiking betoogt of is het een vorm van zelfdoding? Ik meen
het laatste. En als het een vorm van zelfdoding is, mogen we iemand daarin dan begeleiden, ondersteunen en
een behandeling bieden zodat de zelfdoding slaagt? Voor
mij persoonlijk is dat een brug te ver. Dat geldt ook
voor het vervolgens moeten ‘verklaren dat ik overtuigd
ben dat er sprake is van een natuurlijke dood’. Dat heeft

echter wel de praktische consequentie dat ik me als gewetensbezwaarde hulpverlener terugtrek en de behandeling overdraag. En dat ik het schouwen in dienstsituaties
overlaat aan een collega of gemeentelijk lijkschouwer.
De handreiking biedt hier gelukkig ook ruimte voor,
maar in de praktijk is dit niet zo gemakkelijk… De patiënt kan het gevoel hebben in de steek gelaten te worden. En als hulpverlener kan het gevoel van onmacht
en falen je bekruipen of dat je je collega opzadelt met
een intensieve situatie. Daarom des te belangrijker om
hier voor jezelf over na te denken en erover te spreken
met collega’s voordat de situatie zich aandient. Om van
elkaar te weten waar je staat. Maar ook om voor jezelf te
weten hoe ‘ruim of nauw’ je geweten in dezen is: ‘Laat
de redenen van mijn mond en de overdenking van mijn
hart welbehaaglijk zijn voor Uw aangezicht, o HEERE…’
(Psalm 19:15)
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Terugblik
Ieder land zijn eigen CMF... Dat
zou de praktische vertaling kunnen
zijn van de ‘Vision & Mission’ van de ICMDA,
de International Christian Medical and Dental
Association. De ICMDA begon in 1963 tijdens
een bijeenkomst in Nederland als een tiental
(West-Europese) landen. Inmiddels zijn 84
landen lid! En ieder wereldcongres (wie
herinnert zich niet Rotterdam 2014?) komen
er weer nieuwe leden bij.

RICK PAUL

Rick Paul werkt
als longchirurg in
het Amsterdam
UMC, een tertiair
referentiecentrum
voor longchirurgie.
Hij is getrouwd met
Ineke, die parttime
als jeugdarts (op
het consultatiebureau) werkt. Zij hebben vier
kinderen, allen werkzaam in onderwijs, vier
kleinzoons en vier kleindochters.

Regional Secretary
een terugblik

REGIONAL SECRETARY EURASIA

Ik vat een aantal dingen samen:

C

- West-Europa en Scandinavië hebben lang bestaande,
goed georganiseerde CMF’s. Daar is wel een
probleem met de aanwas. Jonge artsen worden niet
meer automatisch lid. Er is té veel om uit te kiezen
en er is een terughoudendheid om langlopende
verplichtingen aan te gaan zoals bestuursfuncties.
“We are dying from the bottom-up”, verzuchtte een
bestuurslid in Zweden.

ontacten leggen, bezoeken, trainen, faciliteren...
Allemaal stappen om nationale groepen bijeen te
krijgen en te helpen. Dat is het werk van een Regional
Secretary (RS). Na het wereldcongres in Rotterdam kreeg
het ik verzoek om RS te worden voor Eurasia, één van
de inmiddels 12 regio’s wereldwijd.
De regio Eurasia bevatte Europa en alle voormalige
Sovjetstaten, dus ook de Kaukasus en de CentraalAziatische republieken. Welgeteld 51 landen waarvan er
25 een nationale CMF hadden. Een enorm uitgestrekt
gebied, maar gelukkig wel met goede verbindingen. Je
komt makkelijker van Nederland in Kirgizië dan van
Australië op de eilanden in de Pacific.
Ik heb het graag aangenomen. Het kón: de kinderen
waren het huis uit en ik ging vier dagen per week
werken. Er volgden vijf zeer boeiende jaren, met vele
reizen. Soms samen met mijn vrouw Ineke, soms alleen.
Soms als een combi-reis, waarbij een congresbezoek
gecombineerd kon worden met ICMDA-activiteiten.
We investeerden veel tijd in Meet & Greet. Zeker, veel
contacten kun je onderhouden per mail, Skype, WhatsApp
en Zoom, maar dat werkt toch het beste wanneer je
mensen ook persoonlijk ontmoet hebt. Daarnaast helpt het
om de lokale situatie gezien en gehoord te hebben. Je gaat
beseffen hoe belangrijk cultuur en geschiedenis zijn.

ERVARINGEN
“Hoe is het daar? Wat valt je op? Waar heb je mee te
maken?” vroeg men regelmatig.
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- Zuid-Europa had langere tijd geen of alleen nietactieve groepen. Een belangrijke verandering kwam
toen de studentenwerker activiteiten ontplooide op
‘projectbasis’, bijvoorbeeld een toerustingsweekend,
gezamenlijk bezoek van een wereldcongres, et cetera.
Dan blijkt dat studenten en jonge artsen nog even
actief en ondernemend zijn als altijd. En zij kregen
na zo’n project de smaak te pakken: nu is er in Italië
een officiële CMF gekomen, A.M.I.G.O. geheten.
- Geschiedenis doet ertoe. Zeker als er recente conflicten
zijn geweest, zoals in de Balkan. Het lukt om daar een
regionaal congres te organiseren, mits dit duidelijk
vanuit de ICMDA gebeurt. Dat geldt nu zeker voor
de Kaukasus (Armenië, Georgië en Azerbeidzjan).
Georgië, waar sinds 2014 een CMF is, is de enige plek
waar iedereen naar toe kan reizen. Overigens is niet
alles opgelost met het vinden van een plaats voor het
congres. Iedereen wordt uitgenodigd om te komen als
christen – arts/tandarts – nationalist. In die volgorde
(en liefst met het thuislaten van het laatste deel van de
identiteit). Het bleek niet altijd makkelijk.

- Ook oude zaken liggen soms gevoelig. Bij de
onderverdeling van Eurasia in regio’s was Duitsland
ingedeeld bij Polen, Slowakije, Tsjechië en Hongarije.
De laatste vier delen een gemeenschappelijke
cultuur. In het Europese Parlement noemen deze
landen zich ook nu de ‘Visegrad-4’, verwijzend naar
een historisch verdrag uit 1335! Het plan om een
regionale conferentie te organiseren vond veel bijval,
mits Duitsland niet mee zou doen. Ook in de Sovjet
Staten is er een grote culturele afstand tussen het
westelijke deel en Siberië en de Centraal-Aziatische
republieken. In die laatste gebieden zijn er weinig
christenen. De groep bestaat dan ook uit alle soorten
health-care workers. De ICMDA heeft daar flexibel op
gereageerd: nu kunnen ook deze groepen lid worden,
mits een aantal leden arts of tandarts is.
- De ICMDA wil christen-medici bijeenbrengen,
ongeacht kerkelijke achtergrond. In de praktijk zijn de
leden bijna altijd leden van Protestantse kerken. Leden
uit de Orthodoxe kerken zijn er niet. Hongarije kent
nog oudere Rooms-Katholieke leden, zij zijn onder het
communistische regime de nationale CMF begonnen!
De jongeren zijn dat echter niet. In een ander land
bleken er drie aparte groepen te zijn. Wat bleek? Eén
groep was gesticht door een baptisten-predikant en
ook als zodanig geregistreerd. Een tweede groep had
evangelical in z’n naam en de derde groep was rond een
kliniek gegroepeerd. Ik kreeg de vraag of ik hen wilde
helpen te verenigen tot één nationale CMF, die dan
ICMDA-lid kon worden. Op m’n vraag of ze ook écht
één wilden worden, werd lang en diep gezwegen.

ICMDA Western Europe Conferentie, België 2019
Het gebruikte beeldmateriaal is afkomstig van https://icmda.net/

OVEREENKOMSTEN EN VERSCHILLEN
Deze achtergronden zijn niet direct duidelijk, maar we
kwamen er geleidelijk achter. Het meest opvallende verschil
tussen West-Europa en de overige landen is de nadruk op
Medical Outreach en evangelisatie! Gelukkig is er ook veel
wat alle groepen bindt. En de vele goede ontmoetingen, de
eagerness om te leren en de wil om verder te komen, hebben
een blijvende indruk gemaakt. Je ontvangt daarin vaak meer
dan je geeft. Ineke had bij de ontmoetingen overigens haar
eigen ‘specialisatie’, want de vraag bij vrouwelijke leden
“hoe combineer je werk en gezin” blijkt universeel. Tenslotte
merkten we dat de behoefte aan mentoring overal groot is.
Het was bijzonder hoe het werk door kon gaan,
ondanks alle ups en downs. Gebed en hulp van velen
hebben geholpen. We hebben genoten van de reizen en
ontmoetingen! Echter, het is goed om na een tijdje het
stokje door te geven. Reorganisatie in het ziekenhuis
waar ik werk maakte dit goed en nodig, want de
combinatie liet te weinig ruimte voor het werk, laat
staan voor ‘hersteltijd’.

EUROPE EN EURASIA
Gelukkig heeft de ICMDA de regio nu gesplitst: ‘Europe’
en ‘Eurasia’. Voor Eurasia (alle voormalige Sovjetlanden)
wordt de taak overgenomen door Noël Aruparayil. Hij
is geboren in India, deed zijn medische opleiding in
Rusland en is thans chirurg in Engeland. Hij spreekt
vloeiend Russisch en kent de culturen van binnenuit.
Voor Europe wordt nog een opvolger gezocht. Spreekt dit
verhaal je aan? Ik vertel je er graag meer over.
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Thema

Polyfarmacie
bewuste keus
of vergeten
te stoppen
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Veel van onze
Annette Jansmapatiënten
den
Boer is basisarts
gebruiken medicatie, al dan niet door onszelf
met ervaring in de
voorgeschreven. Veelal is dat nuttige medicatie,
ouderengeneeskunde en
werkt als docent Health
zoals de behandeling van diabetes type I met
Care op Hogeschool
insuline. Het starten van medicatie is één
VIAA in Zwolle
van de meest gebruikte behandelmethoden.
We leren tijdens onze geneeskundestudie
welke medicatie waarvoor gegeven moet worden. Voor sommige medicatie weten we hoelang
de behandeling moet duren, zoals een antibioticakuur bij een pneumonie. Maar hoelang moet
chronische medicatie eigenlijk gegeven worden. Betekent chronisch levenslang?

ANNETTE JANSMA-DEN BOER

RISICO’S

I

n Nederland gebruikt meer dan één op de drie 65-plussers vijf of meer medicijnen voor chronische aandoeningen. Bij hen is sprake van polyfarmacie. De top drie
van medicamenten die chronisch gebruikt worden zijn
middelen bij ulcus pepticum of gastro-oesofageale reflux,
antitrombotica en antilipaemica1. Het gebruik van deze
medicatie is niet zonder risico. De schatting is dat er in
2013 bijna 50.000 65-plussers opgenomen werden in het
ziekenhuis vanwege een medicatie-gerelateerd probleem.
Belangrijke redenen voor deze opname waren duizeligheid, collaps, hypotensie, syncope, fracturen en bloedingen (buiten het gastro-intestinale stelsel). Bijna de helft
van deze opnames zou vermijdbaar geweest zijn2.
Er zijn meerdere redenen waarom juist bij ouderen vaker
problemen ontstaan rondom het medicatiegebruik. Met
het ouder worden krijgen ouderen vaak meer gezondheidsproblemen met de daarbij behorende medicamenteuze
behandeling. Dit leidt tot een toename van zowel (relatieve) contra-indicaties als tot een toename van mogelijke
interacties tussen diverse geneesmiddelen. Zo kan een verminderde mobiliteit leiden tot vallen, waarbij het gebruik
van antistolling vervolgens kan leiden tot een subduraal
hematoom. Daarnaast verandert de farmacokinetiek van
het geneesmiddel bij ouderen. Vanwege een verminderde
nier- of leverfunctie en door een veranderde lichaamssamenstelling, met bijvoorbeeld relatief meer vetweefsel en
minder spierweefsel, kan dosisaanpassing nodig zijn.
De toename van negatieve effecten van medicatie bij het
ouder worden, heeft twee Canadese artsen aangespoord

om het deprescribing-netwerk op
te zetten. Zij formuleren dit als
volgt: “Deprescribing is the planned and supervised process of dose
reduction or stopping of medication that might be causing harm,
or no longer be of benefit. Deprescribing is part of good prescribing
- backing off when doses are too
high, or stopping medications that
are no longer needed -”.
Het netwerk ontwikkelt richtlijnen om het stoppen van
medicatie makkelijker te maken, uiteraard zoveel mogelijk
evidence-based. Een mooi voorbeeld is een algoritme, inclusief patiëntinformatie om
het medicament dat bij ons het meest voorgeschreven
wordt (de protonpompremmers) op een goede manier af
te bouwen dan wel te stoppen3.

De eerste
uitdaging is
misschien wel
te achterhalen
welke medicatie
de patiënt precies
gebruikt

PILLENDOOSJES VOL
De ervaring van veel artsen is dat het juist bij preventieve, chronische medicatie moeilijk is om te stoppen. De
eerste uitdaging is misschien wel te achterhalen welke
medicatie de patiënt precies gebruikt. Mijn eigen ervaring is dat het bij een opname in het verpleeghuis regelmatig gebeurt dat er meerdere, niet-corresponderende
medicatielijsten, al dan niet handgeschreven, met daarbij
een grote tas vol medicijnen worden overhandigd. Dit
wordt bevestigd door Nederlands onderzoek onder >>

1

www.gipdatabank.nl

2

Ministerie van VWS. Eindrapport: Vervolgonderzoek medicatieveiligheid. 2017

3

https://deprescribing.org/resources/deprescribing-guidelines-algorithms/
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550 patiënten die meerdere geneesmiddelen gebruikten.
In slechts 60% van de gevallen was er overeenstemming
tussen huisarts, apotheek en patiënt over welke medicatie de patiënt gebruikte. Daarbij weet in de overige
gevallen vaker de apotheek dan de huisarts welke medicatie de patiënt echt gebruikt4. Vreemd genoeg is er lang
niet altijd een goede koppeling tussen de medicatielijstjes van de huisarts of het ziekenhuis en de apotheker.
Niet iedereen is zich hiervan bewust. Daarnaast is het
de vraag of de patiënt de medicatie ook daadwerkelijk
inneemt. In 2004 werd het percentage therapietrouwe
patiënten in Nederland geschat op 60-70%. Daarbij
moet wel opgemerkt worden dat er veel variatie bestaat
tussen de verschillende geneesmiddelgroepen5.

de huisartsen in het onderzoek is dat zij het lastig vinden
om het gesprek over het stoppen van medicatie met de
patiënt aan te gaan. Het gesprek over het stoppen van
medicatie kan de patiënt het gevoel geven dat de arts
hem of haar opgeeft. Daarnaast vinden de huisartsen het
lastig om zeker aan laaggeletterde patiënten uit te leggen
waarom bepaalde medicatie, die patiënten soms al jarenlang gebruiken, gestopt kunnen worden. Opvallend in
het onderzoek is dat de huisartsen een patiëntgerichte
aanpak belangrijk vinden, maar tegelijkertijd zelden aan
de patiënt vragen hoe hij of zij denkt over zijn of haar
medicatiegebruik. De huisartsen gingen er stilzwijgend
vanuit dat de patiënten geen problemen hadden met de
medicatie die zij gebruiken.

WAT VINDT DE DOKTER?

WAT VINDT DE PATIËNT?

Genoeg redenen om de (kloppende) medicatielijst van
uw patiënt eens onder de loep te nemen. Wat weerhoudt
u om dat te doen? Een kwalitatieve studie onder Nederlandse huisartsen laat zien
dat artsen graag op basis van
getallen en niet op basis van
emoties het proces van shared
decision making ingaan met als
doel de medicatie te stoppen
dan wel af te bouwen6. En
daar wringt de schoen. Zeker
bij kwetsbare patiënten valt er
niet altijd te zeggen wat het effect van stoppen dan wel continueren van medicatie precies
zal zijn. Simpelweg omdat
deze patiënten bij vrijwel alle
studies uitgesloten worden.
Een veel aangehaalde studie
naar de toegevoegde waarde van antihypertensiva bij
80-plussers excludeerde onder
andere patiënten met dementie, patiënten die niet zelfstandig konden staan of lopen en patiënten die in een
verpleeghuis woonden7. Een andere belemmering voor

Zoveel mensen, zoveel meningen; dit geldt zeker voor patiënten. Een recent Nederlands onderzoek maakt op basis
van een kwalitatieve studie onderscheid in vier groepen
patiënten8. De eerste groep ervaart een goede gezondheid,
mede dankzij medicatie en is dan ook niet bereid te stoppen. De tweede groep ervaart ook een goede gezondheid,
mede dankzij medicatie, maar zou wel graag minder
medicatie gebruiken, als dit door hun arts voorgesteld
zou worden. De derde groep is negatief of ambivalent
over hun medicatiegebruik en zou graag willen stoppen,
maar voelen zich hierin afhankelijk van de arts. De laatste
groep heeft geen duidelijke mening ten aanzien van hun
medicatiegebruik en leggen het volledig in de handen van
hun arts. Wat in deze studie opvalt is de grote rol voor
de arts. Het is fijn dat de patiënt over het algemeen een
groot vertrouwen heeft in de arts. Het niet beginnen over
het medicatiegebruik tegenover de arts lijkt dus eerder
voort te komen uit het vertrouwen in de arts dan vanuit
tevredenheid over de medicatie, zoals de meeste artsen in
het eerdergenoemde onderzoek dachten. Dit wordt ook
bevestigd door een onderzoek onder bijna 2000 Amerikaanse 65-plussers; 90% van de ondervraagden gaf aan te
willen stoppen met medicatie als hun arts zou zeggen dat
het mogelijk is. Daarnaast gaf ruim 65% aan graag minder medicatie te willen gebruiken9.

Bij het
al dan niet
stoppen van
medicatie
speelt
onzekerheid
vaak een
grote rol

4

Bosch-Lenders, D et al. Wat weten de patiënt en zijn hulpverlener: de meerwaarde van een huisbezoek door de
praktijkondersteuner bij de medicatiebeoordelingen van patiënten met polyfarmacie in de eerste lijn. Tijdschr Gerontol
Geriatr. 44, 72–80 (2013)

5

www.therapietrouwmonitor.nl/samenvatting-cijfers-therapietrouw

6

Schuling J, Gebben H, Veehof LJ, Haaijer-Ruskamp FM. Deprescribing medication in very elderly patients with
multimorbidity: the view of Dutch GPs. A qualitative study. BMC Fam Pract. 13:56 (2012)

7

Bulpitt C et al. Hypertension in the Very Elderly Trial (HYVET). Drugs & Aging 18, 151–164 (2001)

8

Crutzen S et al. Barriers and Enablers of Older Patients to Deprescribing of Cardiometabolic Medication: A Focus Group
Study. Front. Pharmacol. 2020

9

Reeve E et al. Assessment of attitudes toward deprescribing in older Medicare beneficiaries in the United States. JAMA Intern
Med. 178(12):1673-1680 (2018)
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(ETHISCHE) OVERWEGINGEN
Bij het al dan niet stoppen van medicatie speelt onzekerheid vaak een grote rol. We weten immers nooit
zeker wat er gebeurt als er medicatie gestopt wordt.
Maar weten we wel wat er gebeurt als we medicatie
starten? Het principe ‘niet schaden’ (door eventuele
bijwerkingen) staat toch net zo hoog als ‘weldoen’? In
de artseneed hebben we als artsen immers beloofd of
gezworen geen schade toe te brengen10.
Daarnaast is het de vraag of we altijd eerlijk zijn over
het te verwachten effect van medicatie. In een groep
AIOS ouderengeneeskunde bediscussieerden we eens
de vraag wat we een realistisch Number Needed to
Treat (NNT) vinden. Wie zou er ascal slikken als de
NNT 100 is? Een aantal van de groep gaf aan dat ze
dan zeker de medicatie niet wilden slikken. Geven
we als artsen altijd deze gegevens aan onze patiënt?
In hoeverre is hier echt sprake van informed consent?
Zijn we hierbij altijd open en eerlijk? Het concept van
shared decision making waarbij we de patiënt duidelijk
uitleggen (op basis van de beschikbare wetenschap) is
een mooie manier om echt met de patiënt in gesprek
te gaan. Nog mooier is het om bij (oudere) patiënten
een Advance Care Planning-proces in te gaan. Wat wil
de patiënt? Hoe kijkt hij/zij tegen de toekomst aan?
Welke (behandel)doelen heeft de patiënt? Als helder
is wat de behandeldoelen zijn, is het ook makkelijker
om de medicatie bij deze doelen te laten passen. Voor
huisartsen is een mooie toolbox beschikbaar met praktische tips over Advance Care Planning11. Daarnaast is er
de Richtlijn polyfarmacie met hierin ook het overzicht
van start- en stopcriteria en op dit moment wordt er
gewerkt aan een extra module getiteld ‘Verantwoord
minderen en stoppen van medicatie’12.

Wees proactief en
heb lef: ga het gesprek
aan met de patiënt

TAKE-TO-WORK MESSAGE
Al met al is het goed om ons als artsen te realiseren dat
medicatie niet zonder risico’s gestart én doorgezet moet
worden. Het vergt soms een nieuwe manier van denken,
extra aandacht voor polyfarmacie en overleg met collegae en apothekers. Wees proactief en heb lef: ga het gesprek aan met de patiënt en beoordeel of medicatie nog
nodig, maar vooral nog gewenst is door de patiënt.

10

www.knmg.nl/advies-richtlijnen/knmg-publicaties/
artseneed.htm

11

Guldemond F, Ott B, Wind A, Toolkit Advance Care
Planning m.b.t. het levenseinde. Laego, 2017

12

NHG. Multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie bij
ouderen. 2012
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Column
Als tropenartsen helpen

WILLEM EN JOANNE FOLMER

Willem en Joanne

Le 8 Mars.
Congolese vrouwen
gaan dan massaal de straat op in nieuwe
kleren, gemaakt van stoffen bedrukt met
toepasselijk teksten voor de viering van de
internationale vrouwendag. Maar 9 maart
begint het gewone leven weer, tot aan 8
maart volgend jaar. Om er dan achter te
komen dat er niets veranderd lijkt te zijn.

bij de wederopbouw
van een klein christelijk
ziekenhuis in het Ituri
regenwoud van DR
Congo. Zij hebben
drie kinderen: Lukas
(5), Annelie (3) en
Joas (0). Joanne is gek
op obstetrie en wil bevallen zo veilig mogelijk
maken. Willem houdt van allerlei praktische
zaken zoals het repareren van het solarsysteem of
het plaatsen van een fixateur externe.

Vrouwenrechten
H

oe zit het met die vrouwenrechten, waar rond
8 maart de kranten vol mee staan en waar veel
Niet-Gouvermentele Organisaties programma’s voor
hebben? In welke landen genieten vrouwen en mannen nu
daadwerkelijk voor 100 procent dezelfde rechten? Alleen
in Denemarken, Frankrijk, Letland, Luxemburg, Zweden
en België. Althans volgens de Wereldbank1. Dat Nederland niet genoemd wordt, is jammer, maar dat Congo niet
in dit rijtje staat, is zeker geen verrassing. Cordaid spreekt
over Congo op hun website: “In Congo kan 60% van de
meisjes niet naar school en worden de veiligheid en rechten van vrouwen al jarenlang ernstig ondermijnd.” Ook
Amnesty International heeft vrouwenrechten op de agenda
staan, want: “Vooral in ontwikkelingslanden is de positie
van vrouwen slechter dan die van mannen. Ze doen het
meeste werk en zorgen ook nog voor de kinderen.”

Nou, als dát het is... In Congo zouden veel vrouwen blij zijn
als ze konden werken en voor hun eigen kinderen zorgen.
In de regio waar wij naartoe uitgezonden zijn, een regenwoud waar mannen hun levensonderhoud opdiepen
uit goudmijnen, is de situatie van vrouwen ronduit
schrijnend. Daar werken vrouwen meestal niet. Een enkeling krijgt het voor elkaar een paar zakken houtskool
te fabriceren en kan met de verkoop wat geld verdienen.
Maar de man is hier toch de aangewezen kostwinner,
wat vrouwen afhankelijk maakt van de welwillendheid
van hun mannen. Helaas is een salaris dat wordt verdiend in de mijnen erg grillig. En die dagen dat het
bedrag oploopt, is het zo weggespoeld in een paar slokken sterke drank. Dag huishoudgeld. Dag schoolgeld.
En dan die kinderen. Veel moeders krijgen niet eens de
kans zelf voor hun kinderen te zorgen. Het eerste kind
gaat naar oma, want van de vader wordt nooit meer iets
vernomen. Het tweede kind, van een andere man, overlijdt aan een neonatale infectie. (De kindersterfte is hier
zo’n 25%.) Van het derde kind bevalt ze per sectio. Aangezien de ‘kostwinner’ opgeslokt lijkt door het oerwoud,
ligt ze maanden te wachten tot het ziekenhuis haar zo
zat is dat ze met een openstaande factuur weggestuurd
wordt. De vierde zwangerschap wordt afgebroken, en
passant verwekt en ze heeft geen idee meer hoe het
verder moet. Dit is zomaar een voorgeschiedenis zoals
we er veel tegenkomen op onze polikliniek. Het wordt
vast nog heel vaak ‘8 Mars’ voordat deze kwetsbare
vrouwen een volwaardig bestaan kunnen vieren.

1
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Denny Baert, VRT NWS, vrijdag 08 maart 2019

Studentikoos
MARJELLA EIJMAEL

Met het thema ‘kwetsbare
mensen’ in mijn
achterhoofd bladerde ik door mijn geheugen
van het afgelopen jaar. Ik kwam daarbij twee
casus tegen waar ik u graag deelgenoot van
maak. Ik zal ze hieronder kort toelichten.

Marjella Eijmael
is bestuurslid
van het CMF
Studentenbestuur

Studentikoos
D

e eerste casus speelde toen ik afgelopen jaar tijdens
de eerste coronagolf in het verpleeghuis werkte. De
specialist ouderengeneeskunde van de PG-afdeling zat in
het coronacrisisteam en ik nam onder supervisie van een
andere specialist ouderengeneeskunde tijdelijk de afdeling
over. Onlangs was daar een dame opgenomen die bij haar
dementie seksueel ontremd gedrag vertoonde, iets wat je
niet heel vaak ziet bij vrouwelijke dementiepatiënten. Voor
haar dochter was dit heel lastig, niet alleen had ze haar
moeder tijdens de coronacrisis in het verpleeghuis gebracht
terwijl ze niet zelf op bezoek mocht komen, nu hoorde ze
ook nog telefonisch van hulpverleners dat haar moeder
heel anders was dan hoe ze haar kende. Ze vertelde me
dat ze haar moeder voor zich zag als een gereformeerde
vrouw die elke zondag twee keer met een hoedje op naar
de kerk ging. Voor haar was het lastig om te horen dat haar
moeder alle mannelijke patiënten van de afdeling opzocht,
hen streelde en soms met een mannelijke bewoner in bed
werd aangetroffen. Ook op de afdeling hadden ze het
had het er moeilijk mee. Ten eerste vonden ze het moreel
verwerpelijk en lastig om te zien en ten tweede maakte
haar gedrag de afdeling onrustig; toen ze op een ochtend
naar meneer B liep werd meneer A boos. De verpleging kon
nog net op tijd tussen de mannen in springen. Met een
psycholoog, de Verenso-richtlijn Probleemgedrag bij ouderen
en veel gesprekken met verpleging en dochter, is de situatie
uiteindelijk deels tot rust gekomen. Het bleef een schrijnende
situatie, voornamelijk voor de bewoonster zelf die verloren
uit haar ogen keek, maar ook voor familie en omstanders.
De tweede casus speelde zich af tijdens mijn eerste
week als semi-arts interne geneeskunde op de afdeling
nefrologie. Ik had een patiënte op de afdeling die
opgenomen was nadat ze afgelopen jaar veel was
afgevallen en op aandringen van familie naar de huisarts
was gestuurd. Bij opname bleek ze een klaring van 5% te
hebben en moest acuut dialyse worden gestart. Na twee
weken was de dialyse goed opgestart en kon ze wat ons
betreft naar huis, met thuiszorg en drie keer per week
een taxi om naar de dialyse te gaan. Dit was gedurende

de gehele opname met patiënte zelf besproken, die het
helemaal eens was met dit beleid en écht niet meer hulp
nodig had thuis. Eigenlijk vond ze de genoemde hulp al
overdreven. Zo belde verpleging de familie vrijdagmiddag
dat ze naar huis mocht en dat ze haar konden ophalen.
Toen de familie naar de afdeling kwam, bleken zij niet
tevreden te zijn met ons beleid. Het familiegesprek begon
dan ook met boze woorden waarom we haar naar huis
lieten gaan. Na uitgelegd te hebben dat we alle zorg
hadden geleverd die nodig was in het ziekenhuis en we
met patiënte hadden overlegd over welke zorg ze thuis
nodig had, we dachten haar veilig naar huis te laten gaan,
begrepen ze de situatie. Toen gebeurde iets wat ik niet
aan had zien komen. Familie werd boos op de patiënte;
noemde haar ‘trut’, vloekte en ze verweten haar dat
‘ze het wederom geflikt had’. Patiënte zelf had het hele
familiegesprek nog niets gezegd en begon te snikken.
Nadat het gesprek weer gede-escaleerd was, legde familie
uit dat ze thuis nooit de deur opendeed en ze bang waren
dat ze dat ook niet voor de taxi en de thuiszorg zou gaan
doen. Zelf gaf ze geen antwoord toen we haar vroegen
of ze dit keer de deur wel zou openen. Omdat familie wel
reëel leek in hun bezorgdheid hebben we haar toch maar
een extra weekend opgenomen op zoek naar een ander
plekje voor deze dame. Uiteindelijk gaf ze, toen ik haar
nog een keer alleen op zaal opzocht, toe dat haar familie
misschien wel gelijk had met hun zorgen.
Bovenstaande casus hebben me als jonge dokter geleerd
hoe machteloos je je soms kunt voelen. In de eerste casus
omdat het een demente patiënte betrof die zelf niet kon
reflecteren op haar gedrag en het niet leek te begrijpen,
terwijl het voor de omgeving zo pijnlijk was. In de tweede
casus omdat je alle zorg in overleg met patiënte netjes
probeert te regelen, maar iemand misschien zo kwetsbaar
is dat ze het zelf niet doorheeft. Waardoor je in de
veronderstelling leeft dat je goede zorg levert terwijl dat
niet het geval is. Hoewel goed contact met de omgeving
van een patiënt altijd belangrijk is, blijkt het bij kwetsbare
mensen nog meer van belang.
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Boekbespreking

Hostility
to Hospitality
Spirituality
and Professional
Socialization within
Medicine
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Wim Brandsma is
PhD, gepensioneerd,
‘verdwaald’ fysiotherapeut. Nog actief in
gezondheidszorg, onderzoek en onderwijs in
Nederland en binnen
ontwikkelingssamenwerking, primair de
leprazorg in Nepal.

In recente jaargangen
zijn twee publicaties
in IDDG verschenen over de relatie geloof en
gezondheid1, 2. In deze bijdrage wil ik graag
een recent en up-to-date boek bespreken
dat bij deze publicaties aansluit. Het boek
bespreekt aan de hand van eigen onderzoek
belangrijke gegevens over de behoefte van
spiritual care bij kankerpatiënten, onvoldoende aandacht hiervoor bij zorgpersoneel mede door
ervaren incompetentie en een historische en theologische verantwoording van de wenselijkheid
van ‘spirituele zorg’ in het algemeen als onderdeel van de zorg.

J. WIM BRANDSMA, PHD

DE AUTEURS12

D

e auteurs zijn autoriteiten op het gebied van de
raakvlakken van religie en spiritualiteit (R/S) en
hebben samen en afzonderlijk veel over de relatie van
R/S met gezondheid en welzijn (G/W) gepubliceerd.
Michael Balboni is theoloog, mede verbonden aan de
faculteit psychiatrie van de Harvard School of Medicine
en echtgenote Tracy is oncoloog te Harvard. Beiden zijn
ook verbonden aan het Harvard Initiative in Health,
Religion, and Spirituality3.

DE HOOFDVRAGEN
Het boek maakt duidelijk dat er sprake is van
overlappende/aanvullende domeinen wanneer men
geest en lichaam niet als gescheiden wil beschouwen.
De auteurs beschrijven hoe en waarom het medisch
reductionistisch denken en handelen vanaf de
Verlichting zijn intrede heeft gedaan en zich ontwikkeld
heeft naar meer technisch handelen. Deze geleidelijke
transitie naar meer en betere technieken voor
diagnostiek en behandeling (cure) zijn ten koste gegaan
van de aandacht voor de kwaliteit en kwantiteit van
zorg (care). Een scheiding van lichaam en geest die door
sommigen als noodzakelijk wordt gezien4,5.

In de inleiding formuleren de auteurs drie centrale vragen.
1. Waarom is er zelden aandacht voor spirituele zorg
door artsen bij ernstige ziekte?
2. Is spiritualiteit verbonden aan de sociale basisstructuur
van de geneeskunde, en zo ja; hoe dan?
3. Is een partnership mogelijk tussen geneeskunde en
spiritualiteit in onze pluralistische maatschappij?
In hun boek bespreken de auteurs primair R/S en
(gewenste) re-integratie en herwaardering van R/S in de
geneeskunde vanuit hun perspectief van de terminale en
de palliatieve zorg in de oncologie. Hier is de aandacht
voor geestelijke zorg natuurlijk essentieel. Maar deze
behoefte is uiteraard ook vaak aanwezig bij personen
met andere chronische, lichamelijke en/of geestelijke
aandoeningen, acute lichamelijke problematiek na
ongevallen, bij operaties et cetera6.

HYPOTHESEVORMING
De eerste centrale vraag wordt in de inleidende
hoofdstukken beantwoord naar aanleiding van
onderzoek van de auteurs naar de behoefte en het
aanbod van zorg bij kankerpatiënten7, 8. Zij stellen vast
dat de behoefte aan geestelijke zorg aanwezig is en dat
deze zorg vaak tekortschiet.
>>

1

Mast F. Geloven is Gezond. Het best bewaarde geheim van de epidemiologische geneeskunde. IDDG. Sept. 2017:4-7

2

Brandsma JW. Geloven is Gezond - een reactie. IDDG, Dec. 2017:10-12

3

https://projects.iq.harvard.edu/rshm/home

4

Sloan RP, Bagiella E, Powell T. Religion, spirituality, and medicine. Lancet, 1999 Feb 20;353(9153):664-7

5

Sloan RS. Blind Faith - the unholy alliance of Religion and Medicine. New York, St Martin Press, 2009

6

Zo bestaat er binnen de theologie ook speciale aandacht voor disability. Habets M, Picard A. Theology and the experience of
Disability. Uitgeverij Routledge, 2016. Zie ook: www.abdn.ac.uk/sdhp/centre-for-spirituality-health-and-disability-182.php

7

Balboni TA et al. Provision of spiritual support to patients with advanced cancer by religious communities and associations
with medical care at the end of life. JAMA Intern Med. 2013 Jun 24;173(12):1109-17

8

Balboni MJ et al. U.S. Clergy Religious Values and Relationships to End-of-Life Discussions and Care. J Pain Symptom
Manage. 2017 Jun;53(6):999-1009
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Vervolgens onderzoeken zij aan de hand van zes
geformuleerde hypothesen waarom dit zo is, waarom
zorgverleners zich niet of nauwelijks bewegen van het
pad van de puur medische (lichamelijke) zorg.
De zes hypothesen zijn als volgt.
1. Spirituele zorg wordt onbelangrijk gevonden.
2. Medische professionals wensen geen spirituele zorg
te verlenen.
3. Het is ongepast om spirituele zorg te verlenen.
4. Spirituele zorg heeft een negatieve invloed op de
arts-patiënt relatie.
5. Spirituele zorg wordt belemmerd door
veronderstelde barrières.
6. Er is onvoldoende training in het verlenen van
spirituele zorg.
Deze hypothesen werden onderzocht bij
verpleegkundigen (N=112) en artsen (N=195) die
bij de zorg van kankerpatiënten waren betrokken.
De resultaten worden in het boek beschreven. De
belangrijkste conclusie is dat gebrek aan training en
ervaring het belangrijkste punt is wanneer het gaat om
het bespreekbaar maken van R/S.

DEFINIËRING
Er bestaan vele definities van
Religie en Spiritualiteit en
evenzoveel vragenlijsten met
betrekking tot R/S en G/W9.
Dit maakt het onderzoek naar
de relatie in epidemiologisch
onderzoek en interventiestudies
lastig. In de hoop een integratie
Hostility to Hospitality Spirituality and Professional
Socialization within Medicine
MJ Balboni, TA Balboni
Uitgeverij Oxford University Press Inc
oktober 2018 | 352 pagina’s
ISBN 9780199325764 | € 31,99

Figuur overgenomen
met toestemming
van de auteur

van R/S in de zorg te kunnen stimuleren willen de auteurs
de termen religie en spiritualiteit eenduidig maken. Ze
stellen hiervoor de volgende definities voor.
Spiritualiteit: Het leven gecentreerd in de persoon
(personen) en/of object(en) van iemands opperste liefde,
hoe individueel ook begrepen en nagestreefd.
Religie: de individuele en sociale structuren
die voortkomen uit een opperste liefde en deze
faciliteren, inclusief overtuigingen, praktijken, relaties
en organisaties.

SOCIALE KRACHTEN
Veel aandacht wordt in het boek ook gegeven aan de
sociale krachten die van invloed zijn (geweest) op de
historische scheiding van lichaam en geest en daarmee
de zorg. Deze moeten aangrijpingspunten zijn om tot
een herwaardering te komen van integrale zorg van
lichaam en geest (zie figuur).

MUST-READ
Hostility to Hospitalty, van Vijandigheid naar
Gastvrijheid, is een must-read voor hen die willen weten
waar en waarom het historisch fout is gegaan met
de scheiding van lichaam en geest, en waar het in de
toekomst weer naartoe zou kunnen gaan. Een boek voor
degenen die zich geroepen weten om de mens in zijn
drie-eenheid te begrijpen en te dienen.

Mocht u nog niet voldoende geprikkeld zijn zich verder in het onderwerp te verdiepen;
er is ook nog een hoofdstuk getiteld Theologie van de Geneeskunde.

9

VanderWeele TJ. Religion and Health: a synthesis. In: Balboni MJ, Peteet JR (eds.). Spirituality and Religion within the Culture
of Health - from evidence to practice. Oxford University Press, 2017
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Boekrecensies
Cliënt E. Busken

te kunnen houden. Een totaal gebrek aan concentratie en een wisselend bewustzijn. Opdrachten van verpleging komen wel binnen, maar
gaan zwemmen tussen alle andere gedachten
door en de hoofdpersoon komt tot niets. Zo zijn
we beland in een wereld zonder begin en zonder
einde, ja; in een boek zonder plot.

WAAROM NIET LEZEN
Juist het gebrek aan plot maakt het boek heel
vermoeiend om te lezen. Ook met de helft van
het aantal pagina’s had de schrijver tot dezelfde
verwarring bij de lezer kunnen komen.
Cliënt E. Busken
Jeroen Brouwers

ROBERT VAN KLEEF

DE SCHRIJVER
De Nederlandse schrijver Jeroen Brouwers leverde al in 1964 zijn eerste roman af. Door de
jaren heen verwierf hij menig prijs in de literatuur. Nu, zoveel jaren later, is hij nog steeds in
staat om een boek af te leveren dat boeit tot
de laatste pagina. Niet voor niets werd dit boek
bekroond tot ‘Boek van de Maand’ in één van de
laatste afleveringen van De Wereld Draait Door.

Uitgeverij Atlas Contact
februari 2020 | 257 pagina’s
ISBN 9789025455941 | € 21,99

Waarom kan ik niet
gewoon gelukkig zijn?

DE THEMATIEK
In zijn nieuwste boek krijgen we een inkijkje in
de wereld van cliënt E. Busken. Een cliënt die
opgenomen is en volledig afhankelijk van zorg
door zijn psychische gesteldheid. De lezer is als
het ware te gast in het hoofd van de cliënt en
volgt hem een aantal dagen lang. Alle contactmomenten met verzorging, verpleging en doktoren komen voorbij. Maar ook alleen op zijn
kamer staan zijn gedachten nooit stil. Deze brei
aan gedachten gaan voortdurend van de hak op
de tak. Dit resulteert in een aaneenschakeling
van zinnen, waarbij het niet altijd duidelijk is of
het wordt uitgesproken door omstanders of gedacht door de hoofdpersoon. Cliënt E. Busken
omschrijft het zelf als volgt:
‘Duttend voor me uit kijkend verdwijnt het
blauw uit de dingen, die vervolgens vernevelen
in wargedachten terwijl ik afwezig blijf in sluimer vol flakkeringen als van snel voorbijschietende diaprojecties.’

WAAROM WEL LEZEN
Jeroen Brouwers slaagt erin volledig in het hoofd
van een delirant persoon te kruipen. Op een
knappe manier krijgen we toch, tussen alle flarden door, veel te weten van hetgeen er aan de
opname voorafging. Al lezend dringt het tot je
door wat het betekent om niet één gedachte vast

nieuwste boek. Ze voert een elftal personen
op en de verschillende problemen waar ze
mee kampen. In elk hoofdstuk doet ze verslag van een stukje therapie, waarbij ze steeds
haar eigen overwegingen weergeeft. Zo lezen
we welk doel ze nastreeft bij de persoon met
faalangst en wat de valkuilen zijn in een gesprek met een narcist. Ondertussen vertelt
Van Fenema openhartig welke gevoelens deze
gesprekken bij haar opwekken en hoe ze hiermee omgaat.

OVERDRACHT EN
TEGENOVERDRACHT
Van Fenema verhaalt hoe je als psychiater tijdens de opleiding zelf in therapie gaat om je
eigen emotionele reacties te leren herkennen.
Op deze manier kun je zo zuiver mogelijk naar
de patiënt kijken. Een voorbeeld hiervan geeft
ze bij een onzekere en prestatiegerichte Emma:
‘Als iemand zich zo onzeker opstelt, kun je de
neiging krijgen om te gaan geruststellen of
complimenten te geven, zodat diegene zich
weer prettiger voelt. Dat is een basale menselijke reflex, waardoor mensen alleen maar bevestigd worden in hun overtuiging dat zij minder
voorstellen dan de ander. (…) Ik noem dat de
puppyreflex die onzekere mensen kunnen oproepen: zorg voor mij. Voor een hulpverlener is
het de kunst om daar niet in mee te gaan.’

WAAROM WEL LEZEN
Vanuit praktijkverhalen leert dit boek je te kijken naar je eigen gedrag in de spreekkamer. Hoe
reageer ik op bepaalde soorten mensen en wat
brengt dit teweeg? Deze lessen over overdracht
en tegenoverdracht komen beeldend tot ons
vanuit de praktijk. Van Fenema toont haar eigen
kwetsbaarheid als ze laat zien dat niet alles goed
uitpakt. Zeker geen boek vol met succesverhalen.

WAAROM NIET LEZEN
ROBERT VAN KLEEF

DE SCHRIJVER
Psychiater Esther van Fenema zou je mogelijk
kunnen kennen als columniste bij de Volkskrant en Medisch Contact of als interviewer
bij Café Weltschmerz. Maar ze schreef ook al
eerder een boek en is sinds kort de lijsttrekker
van politieke partij NLBeter voor de Tweede
Kamerverkiezingen van 2021.

DE THEMATIEK
Hoe maak je contact met verschillende soorten mensen? Dat is het centrale thema in haar

De titel van het boek maakt de schrijver niet helemaal waar. Er komt nauwelijks echte psychiatrie aan bod en eigenlijk kijken we meer mee in
de spreekkamer van de psychotherapeut. Maar
een inkijkje krijgen we zeker, met alle kwetsbaarheden die dit met zich meebrengt!
Waarom kan ik niet gewoon gelukkig
zijn? - Meekijken in de spreekkamer van
de psychiater | Esther van Fenema
Uitgeverij Prometheus Amsterdam
juli 2020 | 155 pagina’s
ISBN 9789044641424 | € 15,-
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De lijfarts van de
koning

WAAROM NIET LEZEN
Al lezend kun je je afvragen welk deel van het
verhaal op waarheid berust en welk deel uit de
fantasie van de schrijver is ontsproten. Toch
blijft het een fascinerend verhaal om te lezen,
ook als het echte leven van Harbaur mogelijk
iets minder avontuurlijk is geweest.
De lijfarts van de koning Het avontuurlijke leven van Franz Joseph
Harbaur | 1776-1824
Catharina Th. Bakker
Uitgeverij Walberg Pers Zutphen
juni 2020 | 400 pagina’s
ISBN 978946493186 | € 29,99

ROBERT VAN KLEEF

DE SCHRIJVER
De Nederlandse historica en publiciste Catharina Th. Bakker schreef al meerdere boeken over
de geschiedenis van de gezondheidszorg. Haar
laatste werken gingen over de geschiedenis
van de geestelijke gezondheidszorg en van de
verpleegkunde. Met De lijfarts van de koning
schrijft ze haar eerste biografie.

Between Life
and Death

dialyseren, vragen rondom orgaandonatie en
hersendood. Zij wil hiermee vooral patiënten
en hun naasten een handvat bieden als zij voor
deze dilemma’s staan. Ieder hoofdstuk opent
met een casus uit haar medische praktijk. Vervolgens legt zij de medische stand van zaken
uit, gevolgd door een beschouwing vanuit de
Bijbel en de christelijke ethiek. Ieder hoofdstuk
sluit af met enkele Take Home Points.

DE OPBOUW
Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel
schetst Butler kort de spanning en druk waaronder medische beslissingen op een IC genomen
moeten worden door artsen, patiënten en hun
naasten. Daarna bespreekt ze vier fundamental
precepts van waaruit ze ethische vragen wil benaderen: 1. Sanctity of mortal life, 2. God’s authority over life and death, 3. Mercy and compassion, 4. Hope in Christ. Met deze uitgangspunten
in gedachten bespreekt ze in het tweede deel de
genoemde thema’s. In het derde deel gaat ze in
op vragen rondom het levenseinde met onderwerpen als Advanced Care Planning, euthanasie
en palliatieve zorg. Veel aandacht geeft ze aan
het belang van goede en open communicatie en
duidelijke afspraken over wensen rondom het
levenseinde. Als voorbeeld voegt ze in een appendix haar eigen wilsverklaring toe.

DE THEMATIEK

WAAROM WEL OF NIET LEZEN

Bakker heeft ervoor gekozen om een volledig
onbekende dokter uit de anonimiteit te halen. Ze
beschrijft het leven van de Franse dokter Franz
Joseph Harbaur van wieg tot graf. Zijn leven blijkt
een avontuurlijke gang te zijn langs de vorsten
van Frankrijk, Duitsland, Rusland en Nederland.
Ondanks dat Harbaur van betrekkelijk eenvoudige
komaf is, weet hij zich in dit gezelschap goed te
handhaven. Zijn grote flexibiliteit in zijn opvattingen en zijn wil om te overleven in economisch
moeilijke tijden helpen hem hierbij. Zo komt hij in
contact met onder andere Schiller, Goethe en later ook Napoleon en koning Willem I. Verrassend
genoeg lijken zij het hem niet kwalijk te nemen
dat Harbaur nogal eens overstapt van het ene
front naar het ander. Naast het dokteren mag hij
zich ook met allerlei bestuurlijke zaken bemoeien.
Dit levert hem een heleboel extra inkomsten op,
maar brengt hem soms wel in een lastig parket.

Als je als dokter dit boek leest, weet je na enkele
bladzijden: dit is een collega die weet waarover
ze het heeft. Daarnaast gebruikt ze Schriftgegevens op een heel prudente manier en verliest
daarbij niet het evenwicht tussen het nemen
van medische verantwoordelijkheid en afhankelijkheid van God uit het oog. Medisch jargon
wordt uitgelegd. Daardoor is het boek zeer leesbaar zonder dat het simpel wordt. Wel is het
duidelijk geschreven vanuit de Amerikaanse
context. Zo beroept Butler zich op Amerikaanse
medische richtlijnen en wat euthanasie betreft
is er verschil in wetgeving tussen de diverse
staten. De vertaalstap naar de Nederlandse situatie is echter niet groot. Daarom: zeer aanbevelenswaardig boek. Tegen CMF-studenten
zou ik zeggen: lees dit voordat je start met
je coschap interne geneeskunde. Je krijgt hier
goede medische informatie en degelijke Bijbelse ethiek in één pakket aangereikt. Klasse!

WAAROM WEL LEZEN
Ondanks dat er weinig directe bronnen beschikbaar waren, zet Bakker op een zeer knappe
manier een goed leesbaar verhaal neer. Ze weet
de tijdsgeest mooi te vangen met boeiende uitstapjes in het verhaal. Door alle avonturen heen
krijgt de lezer een indruk van de geneeskunst
rond 1800 en van het reilen en zijlen aan het hof.
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EDWARD GROENENBOOM

DE SCHRIJVER
Kathryn Butler was traumatoloog-intensivist en
werd opgeleid aan Harvard Medical School. Na
haar opleiding was zij verbonden aan deze faculteit. Tijdens haar studie kwam zij tot geloof. In
2016 verliet zij de medische praktijk om haar kinderen op te voeden en onderwijs te kunnen geven door middel van thuisonderwijs. Ze schrijft
momenteel artikelen op het grensvlak van geneeskunde en christelijk geloof voor The Gospel
Coalition, Chrisitianity Today en desiringGod.org.

DE THEMATIEK
Butler bespreekt in dit boek enkele belangrijke
ethische knelpunten op de IC: wel of niet reanimeren, wel of niet beademen, wel of niet
starten met kunstmatige voeding, wel of niet

Between Life and Death
Kathryn Butler
Uitgeverij Crossway | 214 pagina’s
ISBN 9781433561016 | € 13,99

Verzekeren is zorgen voor elkaar

Wij willen mensen helpen om van betekenis te zijn, voor zichzelf
en anderen. Dit doen we door geloof, zorg en hulp bij elkaar
te brengen. Via vergoedingen voor christelijk verantwoorde zorg,
services en met ons programma Zorgen voor elkaar.
We zetten ons in voor sterke relaties
We helpen partners hun relatie goed te houden. Met relatieavonden,
een relatiespel en vergoedingen voor relatiecursussen en relatietherapie.
En we helpen ouderen en hun kinderen om ervoor elkaar te zijn.
En elkaar te begrijpen. Met gesprekskaartjes, een podcastserie en tips.
Ook als u nog geen klant bent, helpen we u graag.

Meer informatie?
Kijk op prolife.nl/zorgenvoorelkaar

Agenda
9-14 februari 2021
Interserve individueel begeleide retraite
Locatie: Gemeenschap De Hooge Berkt
Informatie: www.interserve.nl
28 april-1 mei 2021
Internationaal congres voor
psychotherapie
Thema: Zukunftssicher: Wenn Angst und
Polarisierung auf Hoffnung und Liebe treffen
Locatie: Würzburg, Duitsland
Informatie: www.cvppp.nl
19-24 juli 2022
ICMDA World Congress 2022
Locatie: Arusha, Tanzania
Informatie: www.icmda.net
Bovengenoemde data zijn onder
voorbehoud, Deo volente.
Voor meer informatie of
activiteiten in Nederland, zie:
www.cmf-nederland.nl
Voor overige internationale
conferenties, zie: www.icmda.net

